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I. Pojęcie i funkcja raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego 

 Nowelizacja Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 

nr 16 poz. 95) wprowadziła konieczność corocznego opracowywania raportu o stanie gminy. 

Mówi o tym art 28 aa:„1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport                      

o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,                   

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego.” 

Każdy samorząd musi zatem taki raport o stanie gminy obligatoryjnie opracować, bowiem jest 

on niezbędny do otrzymania absolutorium podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej. 

Raport o stanie JST to przygotowany corocznie przez jej organ wykonawczy dokument, który 

stanowi szczegółowe podsumowanie działalności tego podmiotu w minionym roku. 

Analiza całokształtu regulacji prawnych dotyczących raportu pozwala przypisać mu trzy 

zasadnicze funkcje: 

1. informacyjno – sprawozdawczą 

2. społeczno - partycypacyjną 

3. ewaluacyjno - ocenną   

 Zgodnie z art. 28 aa ust. 2 u.s.g. raport o stanie JST obejmuje „podsumowanie 

działalności organu wykonawczego w roku poprzednim”. Oznaczać to powinno, że dokument 

ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu wykonawczego JST,                   

a zatem stanu ich przebiegu w ciągu całego, poprzedniego roku kalendarzowego.  Równie 

ważną istotą raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji 

członkom organu stanowiącego. 

Przeprowadzają oni bowiem debatę nad tym dokumentem i na jego podstawie oceniają 

działalność organu wykonawczego. Realizacja funkcji informacyjno-sprawozdawczej 

odpowiada zatem czynności raportowania (komuś, czegoś). W przypadku funkcji społeczno-

partycypacyjnej należy wskazać, że przez partycypację społeczną – w kontekście działalności 

samorządu terytorialnego – rozumie się z reguły udział obywateli w zarządzaniu sprawami 

społeczności lokalnej, której są członkami. Stosownie do art. 28 aa ut. 6 i 7 u.s.g., w debacie 

nad raportem o stanie JST mogą zabierać głos mieszkańcy gminy, których zgłoszenie do debaty 

zostało poparte przez odpowiednią liczbę mieszkańców. Sposób procedowania nad raportem 
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przez organ stanowiący JST zakłada więc niezależny od woli rady czynny udział mieszkańców, 

a mechanizm powstania prawa do zabrania głosu podczas debaty nad tym dokumentem 

wymusza ich samoorganizację. 

 W tym sensie tryb rozpatrywania raportu w procesie decyzyjnym zachodzącym w jej 

organie stanowiącym wzmacnia ich pozycję w stosunku do organów wspólnoty samorządowej. 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 9 i 10 u.s.g. po zakończeniu debaty nad raportem o stanie JST 

przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania. Jego 

nieudzielenie prowadzi do wszczęcia postępowania zmierzającego do odwołania organu 

wykonawczego. Funkcja ewaluacyjno-ocenna oznacza w szczególności, że wspomniany raport 

stanowi płaszczyznę do dokonania oceny działalności organu JST w poprzednim roku 

kalendarzowym. Przedstawienie i rozpatrzenie tego dokumentu jest więc elementem 

mechanizmu odpowiedzialności politycznej organu wykonawczego przed radą,                                         

a w konsekwencji – narzędziem wzmocnienia – faktycznej pozycji tego podmiotu w stosunku 

do organu wykonawczego JST. 

2. Treść merytoryczna raportu 

 Treść raportu w sposób ramowy określa art 28 aa ut. 2 u.s.g. Wskazuje on, że raport 

obejmuje „podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim”,                               

a w szczególności realizacje polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego”. Takie użycie zakresu podmiotowego tego dokumentu ma trzy konsekwencje. 

 Po pierwszej inaczej niż sugeruje nazwa, raport nie powinien przyjmować postaci 

samego tylko przedstawienia sytuacji JST jako wspólnoty mieszkańców, podmiotu władzy 

publicznej, działającej na określonym terytorium. Dokument ten obejmować ma przede 

wszystkim dane dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem – procesu realizacji 

wszystkich zadań i kompetencji tego przedmiotu, w tym zaangażowania w ten proces 

poszczególnych jednostek organizacyjnych konkretnego samorządu. 

 Po drugie w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje dotyczące działalności 

organu wykonawczego w roku poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest 

przedstawiony. Oznacza to w szczególności, że nie powinien on zawierać elementów 

skierowanych na przyszłość, takich jak plany czy prognozy. Raport o stanie JST ma wyłącznie 

walor dokumentu sprawozdawczego, ewentualnie diagnostycznego, a nie planistycznego. 

 Po trzecie raport o stanie JST ma pewną minimalną treść, która musi znaleźć się                          

w każdym dokumencie tego rodzaju. W pozostałym, wykraczającym poza nią zakresie, 
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elementy raportu pozostawiono do ustaleń organowi stanowiącemu, który może określić 

szczegółowe wymogi dotyczące raportu (art. 28 aa ust. 3 u.s.g.) albo – w razie niewykorzystania 

tej kompetencji – uznania organu wykonawczego. W każdym przypadku dane zamieszczane                 

w raporcie muszą mieścić się w ramach wyznaczonych przez art. 28 aa ust. 2 u.s.g. 

Minimalna treść raportu obejmuje trzy kategorie informacji. 

Pierwsza kategoria to informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, 

do których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ 

wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych). Nie ma przy tym znaczenia czy zostały 

one przyjęte przez organ stanowiący czy ustanowił je inny podmiot, a organ wykonawczy 

bierze udział w ich realizacji z mocy prawa, porumienienia lub umowy. Obowiązek 

zamieszczenia tych danych w raporcie jest niezależny od obowiązków przewidzianych przez 

wspomniane dokumenty planistyczne lub akty stanowiące podstawę prawną ich ustanowienia. 

Kolejna kategoria to informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

do których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ 

wykonawczy, z wyjątkiem uchwały budżetowej. 

Ostatnią grupą są informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 5a 

ust. 3-7 u.s.g. budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, sprowadzającą się                      

do wyboru przez mieszkańców w głosowaniu bezpośrednim zadań, które są następnie 

włączane, przez organ stanowiący wraz z odpowiednimi środkami finansowymi, do uchwały 

budżetowej JST. Niniejszy raport – ze względu na tak określone ustawowo ramy merytoryczne 

– obejmuje swym zakresem powyższe informacje. 

Należy podkreślić, że panująca obecnie epidemia koronawirusa w znacznym stopniu utrudniła 

pozyskanie części danych z uwagi na czasowe zamknięcie lub zdalną pracę niektórych 

jednostek. W poniższym raporcie zrezygnowano także z rozbudowanej analizy porównawczej 

samorządów i pozycji gminy na tle innych JST wykonanej przez firmę zewnętrzną ze względu 

na długi czas pozyskiwania danych oraz koszt jego utworzenia, Nie wpływa to jednak                           

na wartość merytoryczną przedstawionego dokumentu, który został stworzony w sposób 

rzetelny, spełniając wszystkie wymagania ustawowe.    
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II. Charakterystyka gminy Blachownia 

A. Ogólna charakterystyka gminy Blachownia 

Blachownia jest gminą miejsko-wiejską położoną w północnej części województwa śląskiego, 

którą na koniec 2019 roku zamieszkiwały 12681 osoby (źródło: ewidencja ludności Gminy 

Blachownia). Łączna powierzchnia gminy wynosi 67 km2. 

Blachownia to jedna z dwóch gmin miejsko-wiejskich powiatu częstochowskiego, którego 

powierzchnia wynosi 1522 km2, co stanowi 12,4% powierzchni województwa i pod tym 

względem lokuje tę jednostkę samorządu terytorialnego na pierwszym miejscu w regionie. 

Położenie Blachowni na mapie województwa i powiatu przedstawiają poniższe mapy:                               

 

 

 

Mapa 1: Gmina Blachownia na mapie powiatu częstochowskiego 

 
 

Źródło: www.wikipedia.pl 
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Gmina Blachownia graniczy z miastem Częstochowa, gminą Konopiska (powiat 

częstochowski) gminą Herby (powiat lubliniecki) oraz gminą Wręczyca Wielka (powiat 

kłobucki). 

Atutem lokalizacyjnym gminy jest jej dobre skomunikowanie z miastem powiatowym 

Częstochową (główny ośrodek Subregionu Północnego Województwa Śląskiego), jak                             

i pozostałą częścią województwa. Przez gminę przebiega droga krajowa DK46 łącząca 

Kłodzko, Opole, Lubliniec, Częstochowę i Szczekociny oraz dwie drogi wojewódzkie: DW 492 

– biegnąca z miejscowości Ważne Młyny do Blachowni i DW 494 łącząca Częstochowę z 

DK45 w Bierdzanach. Przez gminę przebiega – na osi wschód-zachód ważny dla ruchu 

towarowego i pasażerskiego szlak kolejowy, który umożliwia bezpośrednie połączenie 

osobowe na linii Częstochowa-Lubliniec. Aktualnie kończy się budowa odcinka autostrady A1 

Mapa 2: Gmina Blachownia na mapie województwa śląskiego 

 

Źródło: www.edrogi.pl 
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z węzłem drogowym Częstochowa-Blachownia, co wpisuje Blachownię w część 

transeuropejskiej sieci transportowej i umożliwia szybkie połączenie samochodowe                                  

z lotniskiem w Pyrzowicach. 

W ujęciu geograficznym Blachownia leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej                             

i Woźnicko-Wieluńskiej, na obszarze tzw. Progu Herbskiego. Prawie 57% powierzchni terenu 

gminy stanowią lasy. 

W grudniu 1998 r. utworzony został na ich terenie Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną 

Liswartą”, który swym zasięgiem obejmuje m.in. zalew w mieście. Przez Blachownię przebiega 

„Szlak Rezerwatów Przyrody”, który ciągnie się od Krzepic, Kłobucka aż do rezerwatów 

przyrody „Zamczysko”, „Dębowa Góra”, „Modrzewiowa Góra” i „Mokry Las”. 

W celu ochrony przyrody w 1993 roku powstał na terenie gminy obszar chronionego krajobrazu 

„Rozlewisko Górnej Stradomki” o łącznej powierzchni ponad 100 hektarów. 

Na jego terenie występują cenne okazy roślin i zwierząt. 

 

 

Rysunek 1: Blachownia – zdjęcie z drona 

 

Źródło: Urząd Miejski w Blachowni 
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Rysunek 2: Naparstnica 

 

Źródło: pixabay.com  

Rysunek 3: Perkoz dwuczuby 

 

Źródło: pixabay.com  
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Administracyjnie gmina podzielona jest na miasto Blachownię i 6 sołectw: 

Tabela 1: Sołectwa gminy Blachownia 

Sołectwo Położenie Liczba mieszkańców 

Cisie zachodnia część gminy 622 

Konradów północno-wschodnia część gminy 522 

Łojki wschodnia część gminy 1284 

Nowa Gorzelnia północna część gminy 152 

Stara Gorzelnia północno-wschodnia część gminy 280 

Wyrazów południowo-wschodnia część gminy 568 

 

W oparciu o pełnoroczne dane statystyczne publikowane w zakładce „Statystyczne Vademecum 

Samorządowca” na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach 

przedstawiamy poniżej pełną charakterystykę gminy Blachownia w następujących kategoriach: 

Ludność i demografia, finanse publiczne, wychowanie i edukacja, kultura i sport, zdrowie                      

i pomoc społeczna, rynek pracy, środowisko.  
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B. Analiza porównawcza gminy Blachownia na tle gmin powiatu częstochowskiego 

 

W oparciu o pełnoroczne dane statystyczne publikowane w zakładce „Statystyczne 

Vademecum Samorządowca” na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego 

w Katowicach przedstawiamy poniżej pełną charakterystykę gminy Blachownia                                     

w następujących kategoriach: Ludność i demografia, finanse publiczne, wychowanie                               

i edukacja, kultura i sport, zdrowie i pomoc społeczna, rynek pracy, środowisko. 

Tabela 2: Charakterystyka statystyczna gminy w wybranych kategoriach 

Wykres 1: Charakterystyka statystyczna gminy w wybranych kategoriach 
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Wszystkie przytoczone powyżej dane statystyczne dotyczą (z zaznaczonymi wyjątkami) stanu 

na dzień 31 grudnia 2018 r., a więc obowiązywały na początku roku 2019. Metodologia pracy 

służb statystycznych umożliwia opublikowanie podobnych danych za pełny rok 2019 (wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 roku) w połowie roku bieżącego. Zatem ich oficjalne użycie                           

w raporcie będzie mogło nastąpić w kolejnej jego edycji. Porównanie Gminy Blachownia (wg. 

10 podstawowych kryteriów statystycznych) na tle gmin powiatu częstochowskiego                                 

i województwa prezentuje poniższe zestawienie. 

 

Tabela 3: Gmina Blachownia na tle gmin powiatu i województwa w 2018 roku 

 

Analiza porównawcza danych zawartych w powyższej tabeli w stosunku do podanych 

informacji przedstawionych w poprzednim raporcie o stanie gminy za rok 2018 prowadzi                         

do wniosku, że Blachownia znacząco poprawia swoją konkurencyjność osadniczą                                         

i atrakcyjność zamieszkania. Świadczy o tym awans z 11 na 5 pozycję w zakresie salda 

migracji. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nasza gmina jest liderem powiatowym 

i jednocześnie znajdują się na bardzo wysokim – 6 miejscu w województwie śląskim w udziale 
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środków europejskich w dochodach gminy przeznaczonych na współfinansowanie projektów 

unijnych.   
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C. Pozycja i miejsce gminy Blachownia w rankingach krajowych 

 

I. Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018 

W prezentowanym zestawieniu przyglądamy się dotacjom ze środków europejskich, z jakich 

korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas 

perspektywy budżetowej UE), przeznaczonych na inwestycje transportowe. Uzasadnieniem 

tego wyboru jest fakt, że ten dział obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie 

pozyskują polskie JST. Pozycję gminy Blachownia w opisywanym zestawieniu prezentuje 

poniższa tabela: 

Tabela 4: Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018 

 

Źródło: wspolnota.org 
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Powyższe zestawienie pokazuje silną i udokumentowaną pozycję gminy w skutecznym 

pozyskiwaniu i profesjonalnym wykorzystaniu środków unijnych w sektorze inwestycji 

transportowych w ubiegłej kadencji samorządu.  

W kategorii miast innych zajmujemy wysokie – 177 miejsce na 403 sklasyfikowane.                               

W omawianym kryterium pozwala nam się to poszczycić czołową, 8 pozycją w całym 

województwie śląskim. Te zintegrowane wydatki w sposób istotny przekładają się                                

na dynamiczny rozwój gminy i wzrost jej konkurencyjności w szeroko rozumianej 

infrastrukturze transportowej.  
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IV. Najważniejsze wskaźniki finansowe gminy Blachownia 2012-2019 

 

Tabela 5: Najważniejsze wskaźniki finansowe gminy Blachownia 2012-2019 

LATA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Wydatki 

ogółem 

31,9 

mln 

29,5 mln 31,6 mln 33,3 mln 41.3 mln 46,5 mln 60,5 mln 61 mln 

Wydatki 

majątkowe 

2,36 

mln, 

2,4 mln 3,78 mln 4,4 mln 6 mln 7,5 mln 16,9 mln 11,8 mln 

Zobowiąza

nia z tytułu 

zaciągnięty

ch 

pożyczek i 

kredytów 

13,4 

ml 

12,6 mln 15 mln 14,1 mln 14,4 mln 15,5 mln 15,8 mln 18 mln 

Spłata rat i 

pożyczek 

2,34 

mln 

4,2 mln 847,6 tyś 

zł 

2,27 mln 1,75 mln 1,8 mln 1,8 mln 2 mln 

Wolne 

środki z lat 

ubiegłych 

1,01 

mln 

758 tyś zł 850 tyś zł 3,2 mln 4,1 mln 3,8 mln 937 tyś zł 700 tyś zł. 

% 

zrealizowa

nych 

dochodów 

42,43 

% 

41,52 % 47,15 % 45,37 % 35,34 % 34,85 % 26,63 % 29,43 % 

 

 Powyższa tabela potwierdza, że olbrzymi wysiłek związany ze strategią realizowaną       

w gminie Blachownia przyniósł niespotykane i rekordowe wydatki inwestycyjne, które udało 

się osiągnąć przy całkowicie stabilnym poziomie finansów zewnętrznych.   
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II. Wydatki inwestycyjne samorządów 

W 2016 roku doszło niemal do zapaści w wydatkach inwestycyjnych samorządów. Były 

najniższe od 2005 r. Rok 2017 to już zdecydowana poprawa, choć poziom nadal niższy niż                 

w latach 2011–2015. Za to rok 2018 był już rekordowy; jeszcze nigdy wcześniej polskie 

samorządy nie wydawały na inwestycje tak dużo. Ten wynik zawdzięczamy przede wszystkim 

gminom. Miejsce Blachowni w rankingu samorządów w wydatkach inwestycyjnych w latach 

2016-2018 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 6: Wydatki inwestycyjne gminy Blachownia 

 

Źródło: wspolnota.org 

 

Powyższa tabela przedstawia ranking wydatków inwestycyjnych 2016 – 2018.  Samorządy były 

badane w następujących kategoriach: „województwa”, „miasta wojewódzkie”, „miasta 

powiatowe”, „powiaty” oraz „miasta inne”. Blachownia w kategorii „miasta inne” zajęła 204. 

pozycję, co oznacza ogromny skok w rankingu w stosunku do lat poprzednich. W zestawieniu 

za lata 2015-2017 Blachownia zajmowała bowiem 298. miejsce, a za lata 2014-2016 – daleką 

384. lokatę. Blachownia z wydatkami inwestycyjnymi na głowę mieszkańca w wysokości 
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777,95 zł wyprzedziła nawet miasta powiatowe jak Lubliniec (751 zł), Kłobuck (587,45 zł) czy 

Myszków (545,62 zł). W kategorii „inne miasta” Blachownia, której kierunek rozwoju zmierza 

ku turystyce i rekreacji, pokonała takie turystyczne potęgi jak Szczyrk, Wisła, Ciechocinek, 

Rabka-Zdrój czy Polanica-Zdrój.  
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III. Analiza kondycji finansowej JST w 2018 roku.  

Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. 

została przygotowana po raz drugi przez zespół wybitnych naukowców i praktyków pod 

przewodnictwem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki – Kierownika Katedry Finansów 

Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opracowanie rankingu 

poprzedzono bardzo profesjonalnymi i skomplikowanymi badaniami, które uwzględniały wiele 

zmiennych. Rozkładały one na czynniki pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, 

koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych, czy środkach unijnych 

pozyskanych na realizację zadań. To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają 

finansowych liderów na samorządowej mapie kraju, na bazie z Regionalnych Izb 

Obrachunkowych obejmujących rok ubiegły. Blachownia w kategorii ocenianych 628 gmin 

miejsko-wiejskich zajęła bardzo wysoką 64 lokatę.  Dodatkową satysfakcję i uznanie przynosi 

fakt olbrzymiego awansu Blachowni w stosunku do poprzedniego rankingu za rok 2016, kiedy 

to znaleźliśmy się na 202 pozycji. Można więc z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że 

rozwój naszej gminy opiera się na zdrowych i silnych fundamentach finansowych. 

 

Tabela 7: Analiza kondycji finansowej gminy Blachownia w 2018 roku 

 

 

Źródło: Europejski Kongres Samorządów 

W1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta)  

W2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta)  

W3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta)  

W4.   Obciążenie   wydatków   bieżących   wydatkami   na   wynagrodzenia   i   pochodne   od   

wynagrodzeń (destymulanta)  

W5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń (stymulanta)  

W6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta)  

W7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta) 
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III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy 

Szczegółowe informacje o stanie i przebiegu realizacji finansów gminy w 2019 roku 

wykazane zostały w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją 

o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (Zarządzenie Burmistrza Blachowni nr OR.0050.61.2020 z dnia 20 marca 2020 

roku).  

Poniższa część raportu prezentuje wyłącznie najważniejsze wskaźniki wynikające                   

z powyższego dokumentu oraz wykonania wydatków inwestycyjnych, a także najistotniejsze 

wskaźniki WPF.  

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem za rok 2019 wyniosło 61 073 522,81 zł, co 

stanowi 94,84 % planu, w tym: 

- dochody majątkowe - 10 051 466,47 zł, 

- dochody bieżące – 51 022 050,34 zł, 

- dochody za realizację zadań zleconych – 14 430 408,21 zł, 

Dochody z majątku gminy przedstawiały się następująco: 

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 102,78 %, tj. kwotą 

593912,25 zł, w tym: 

1) sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców 16 lokali mieszkalnych 

(planowano sprzedać 3 mieszkania), 

2) sprzedano w trybie przetargowym 2 mieszkania (planowano sprzedać 2 mieszkania), 

3) raty za sprzedane (na raty) nieruchomości w latach ubiegłych i w roku 2019 – 1229,60 zł, 

4) Na rok 2019 zaplanowano sprzedaż czterech działek przy ul. Prusa, dwóch działek przy                  

ul. Myśliwskiej, nieruchomość przy ul. Słonecznej, działkę pod usługi handlowe przy ul. Ks. 

M. Kubowicza, działki w Cisiu na rzecz GS Samopomoc Chłopska, działki pod usługi 

handlowe przy ul. Sienkiewicza. 

W trybie przetargowym zostały sprzedane dwie działki przy ul. Myśliwskiej oraz działka przy 

ul. Ks. M. Kubowicza. 

Pozostałe działki nie zostały sprzedane z powodu braku nabywców. W wyniku przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gmina wykonała dochody w wysokości 

196 950,89 zł, tj. 111,26 % planu.  

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty wynoszą 4 142,18 zł. 
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- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano 

kwotą 4 6961,40 zł, tj. 78,30 % planu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą 8 447,11 zł, Do zalegających podmiotów wysłano 

przypomnienia. 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano kwotą 159 073,38 

zł, tj. 105,14 % planu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą 9 700,89 zł. 

Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia. 

- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni w rozdziale 70004 

– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wykonano kwotą 1567434,79 zł na plan 

1 549 000,00 zł, tj. 101,19 % planu. 

Zaległości na 31.12.2019 r. wynosiły 4 188 143,60 zł (zwiększenie zadłużenia w stosunku do 

31 grudnia 2018 r. o 89 915,86 zł).  

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury: 

1. Wysyłanie wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty, 

2. Rozwiązywanie umów najmu,  

3. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i eksmisję. 

W roku 2019 skierowano 13 spraw o zapłatę na kwotę 77 575,84 zł i 3 sprawy o eksmisję.                

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. komornik sądowy w wyniku podjętych działań 

egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę              

64 398,97 zł. Kwota ta obejmuje zarówno należności główne jak również odsetki i zwroty 

kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

Egzekucja komornicza nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku przez 

dłużnika majątku podlegającego zajęciu, komornik sądowy umarza postępowanie egzekucyjne. 

Plan dochodów budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikający z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku wynosił:                 

1 067 500,00 zł, 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 wynoszą 1 003 145,09 

zł, (w tym: zwroty kosztów upomnień, odsetki od nieterminowej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odsetki bankowe stanowią kwotę 5 340,18 zł) tj. 93,97 % planu. 

 

W ciągu roku ubiegłego pozyskano dotacje majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 9 238 103,37 

zł, w tym: 

- środki UE – 8 171 265,70 zł, 
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- środki budżetu państwa (dot. Projektów UE) – 357 556,58 zł, 

- pozostałe dotacje i środki: 709 281,05 zł. 

 Na 31 grudnia 2019 roku wydatki zostały zrealizowane kwotą 63 964 260,36 zł tj. 

94,76% planu, z czego: 

- wydatki bieżące – 45 743 472,78 zł, tj. 93,33 % planu, 

- wydatki inwestycyjne – 18 220 787,58 zł, tj. 98,54 % planu. 

 

 Pełny wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 zawiera poniższe zestawienie: 

Tabela 8: Inwestycje gminy Blachownia zrealizowane w 2019 roku 

Nazwa zadania Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

program lub 

koordynująca 

wykonanie 

programu 

Okres 

realizacji 

Nakłady 

finansowe 

poniesione w 

roku 2019 

1 2 3 4 

Opracowanie projektu chodnika na ul. 

Starowiejskiej w Blachowni wraz z 

wykonaniem I-go etapu (Budżet 

Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 80 000,00 zł 

Utwardzenie wjazdu do Szkoły 

Podstawowej w Cisiu (F. Sołecki) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 15 000,00 zł 

Budowa zintegrowanego węza 

przesiadkowego z parkingami P&R i P&B 

wraz z infrastrukturą towarzysząca w celu 

zapewnienia mieszkańcom dostępu do 

transportu zbiorowego (w roku 2016 

dokumentacja) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2016 - 

2019 

2 157 605,82 

zł 

Roboty dodatkowe do zadania "Budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego z 

parkingami P&R i P&B wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 518 890,11 zł 
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Zwrot kosztów za przyłącza kanalizacyjne Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 8 023,29 zł 

Zakup sprzętu OSP Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 1 206 703,00 

zł 

Modernizacja pracowni komputerowej w 

Szkole Podstawowej w Cisiu (Budżet 

Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 28 990,00 zł 

Zakup traktorka do koszenia trawy 

(Budżet Obywatelski - 15 000,00 zł) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 15 799,00 zł 

Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. 

Borówkowej w Konradowie (Budżet 

Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 9 540,00 zł 

Budowa ogrodzenia i doposażenie placu 

zabaw - ul. Prusa (Budżet Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 12 562,00 zł 

Przebudowa boiska do piłki nożnej i 

budowa boiska wielofunkcyjnego w 

Blachowni 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2018 - 

2019 

1 888 842,37 

zł 

Krajobraz miejski - renaturalizacja 

zbiornika wodnego wraz z przyległymi 

terenami 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 4 967 270,94 

zł 

Rewitalizacja terenów w centrum 

Blachowni na cele aktywizacji społecznej 

mieszkańców gminy 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2016 - 

2019 

3 090 762,14 

zł 

Roboty dodatkowe - Rewitalizacja 

terenów w centrum Blachowni na cele 

aktywizacji społecznej mieszkańców 

gminy 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 21 590,54 zł 

Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w 

Blachowni 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2017 - 

2019 

3 073 960,26 

zł 

Roboty dodatkowe - Rewitalizacja pasa 

zieleni śródmiejskiej w Blachowni 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 447 888,33 zł  
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Doposażenie placu rekreacyjnego w 

Nowej Gorzelni – III etap (Budżet 

Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 19 926,00 zł 

Doposażenie centrum rekreacyjno-

sportowego w Starej Gorzelni (Budżet 

Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 12 200,00 zł 

Utworzenie pracowni językowej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Blachowni (Budżet Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 34 964,92 zł 

Utworzenie „Zielonej pracowni” w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Łojkach 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 39 722,00 zł 

Utworzenie pracowni językowej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Łojkach (Budżet Obywatelski) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 34 675,00 zł 

Zakup systemu chmurowego – „Edukacja 

jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łojkach” (projekt 

oświatowy) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 43 511,25 zł 

Zakup systemu chmurowego – „Edukacja 

jutra w Szkole Podstawowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Blachowni” 

(projekt oświatowy) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 65 340,00 zł 

Budowa sieci internetowej w Szkole 

Podstawowej nr 1 przy ul. Bankowej 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 23 000,00 zł 

Budowa podwórka szkolnego przy ul. 

Bankowej – zakup kostki brukowej 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 20 001,03 zł 

Zakup systemu chmurowego – „Edukacja 

jutra w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Blachowni” (projekt oświatowy) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 57 902,50 zł 

Budowa parkingu przy Urzędzie 

Miejskim w Blachowni 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 34 440,00 zł 
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Modernizacja ul. Zielonej Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 42 290,74 zł 

Wykup działki pod ul. Mostową Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 8 750,00 zł 

Dotacja dla powiatu Częstochowskiego na 

opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi powiatowej nr 1048 w 

m. Blachownia, ul. Cisiańska i m. Cisie ul. 

Cisiańska, Gm. Blachownia 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 37 927,00 zł 

Budowa monitoringu na północnej stronie 

zbiornika 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 69 588,34 zł 

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla 

sołectwa Łojki (Fundusz Sołecki) 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 10 000,00 zł 

Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

indywidualnych – ramach Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 

gminy Blachownia 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 87 500,00 zł 

Modernizacja automatyki układy i 

sterowania w Hali widowiskowo-

sportowej w Blachowni 

Urząd Miejski                      

w Blachowni 

Rok 2019 15 621,00 zł 

RAZEM:   18 200 787,58 

zł 
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B. Wieloletnia Prognoza Finansowa  

 Zgodnie z danymi Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty zadłużenia gminy 

począwszy od roku 2015 do roku 2019 (wykonanie) oraz przewidywania na kolejne lata, aż do 

roku 2027 przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 9: Kwoty zadłużenia gminy w latach 2016-2019 

Wyszczególnienie Kwota długu 

Kwota zobowiązań 

wynikających z przejęcia przez 

jednostkę samorządu 

terytorialnego zobowiązań po 

likwidowanych i 

przekształcanych jednostkach 

zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

Relacja zrównoważenia wydatków 

bieżących, o której mowa w art. 242 

ustawy 

Różnica 

między 

dochodami 

bieżącymi a 

wydatkami 

bieżącymi 

Różnica między 

dochodami bieżącymi, 

skorygowanymi o 

środki a wydatkami 

bieżącymi, 

pomniejszonymi  

o wydatki 

Lp 6 7 8.1 8.2 

Formuła     [1.1] - [2.1] 
[1.1] + [4.1] + [4.2] - 

([2.1] - [2.1.2]) 

Wykonanie 2016 14 396 481,37 0,00 4 783 751,74 8 889 926, 25 

Wykonanie 2017 15 585 481,37 0,00 4 289 756,16 8 105 370 ,05 

Plan 3 kw. 2018 15 765 481,37 0,00 2 750 087,70 5 915 412,16 

Wykonanie 2018 15 765 481,37 0,00 3 816 988,70 6 982 313,16 

2019 17 968 481,37 0,00 2 491 032,18 4 138 032,18 

2020 14 805 481,37 0,00 4 185 559,06 4 185 559,06 

2021 12 845 481,37 0,00 5 049 000,00 5 049 000,00 

2022 10 808 456,19 0,00 6 100 000,00 6 100 000,00 

2023 8 772 895,37 0,00 7 060 000,00 7 060 000,00 

2024 6 405 000,00 0,00 8 130 000,00 8 130 000,00 

2025 4 270 000,00 0,00 8 810 000,00 8 810 000,00 

2026 1 900 000,00 0,00 9 660 000,00 9 660 000,00 

2027 0,00 0,00 9 700 000,00 9 700 000,00 

 

Źródło: WPF Gminy Blachownia – grudzień 2019  
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Harmonogram spłat zadłużenia w tych samych okresach czasu wygląda następująco:  

Tabela 10: Harmonogram spłat zadłużenia gminy 

 

Źródło: WPF Gminy Blachownia – grudzień 2019  

0,00 0,002027 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2026 2 370 000,00 2 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 2 135 000,00 2 135 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2024 2 367 895,37 2 367 895,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 035 560,82 2 035 560,82 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2022 2 037 025,18 2 037 025,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2020 3 163 000,00 3 163 000,00 1 233 000,00 1 233 000,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 030 000,00 2 030 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Wykonanie 2018 1 820 860,01 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,01

Plan 3 kw. 2018 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Wykonanie 2017 1 811 000,00 1 811 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2016 1 753 566,77 1 753 566,77 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3 5.2
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[5.1.1.1] + [5.1.1.2] 

+ [5.1.1.3]
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w tym łączna kwota 

przy padający ch na 

dany  rok kwot 

ustawowy ch 

wy łączeń z limitu 

spłaty  zobowiązań, o 

którym mowa w art. 

243 ustawy
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Wskaźniki dotyczące wykonania w latach 2016-2018 oraz planowanego wykonania łącznej kwoty zobowiązań wraz z prognozą limitu zadłużenia 

odzwierciedla poniższe zestawienie:  

Tabela 11: Wskaźniki dotyczące wykonania w latach 2016-2018 oraz planowanego wykonania łącznej kwoty zobowiązań wraz z prognozą limitu zadłużenia 

 

Źródło: WPF Gminy Blachownia – grudzień 2019 

16,01% 16,01% TAK TAK

14,72% 14,72% TAK TAK

2027 3,32% 3,32% 0,00 3,32% 16,92%

13,30% 13,30% TAK TAK

2026 4,45% 4,45% 0,00 4,45% 17,33%

11,96% 11,96% TAK TAK

2025 4,18% 4,18% 0,00 4,18% 16,26%

10,21% 10,21% TAK TAK

2024 4,45% 4,45% 0,00 4,45% 14,45%

7,81% 7,81% TAK TAK

2023 4,08% 4,08% 0,00 4,08% 13,45%

5,87% 6,57% TAK TAK

2022 4,20% 4,20% 0,00 4,20% 12,01%

6,46% 7,17% TAK TAK

2021 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 10,43%

9,26% 9,96% TAK TAK

2020 6,18% 3,97% 0,00 3,97% 8,19%

0,00% 0,00% TAK TAK

2019 3,85% 3,85% 0,00 3,85% 4,81%

0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2018 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 6,72%

0,00% 0,00% TAK TAK

Plan 3 kw. 2018 3,14% 3,14% 0,00 3,14% 4,60%

0,00% 0,00% TAK TAK

Wykonanie 2017 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 9,97%

średnia z trzech 

poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech 

poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4] 

Wykonanie 2016 5,15% 5,15% 0,00 5,15% 13,20%

9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
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Wyniki budżetu gminy oraz poziom wolnych środków w tej samej perspektywie czasowej zawarte są w zestawieniu poniżej: 

Tabela 12: Wyniki budżetu gminy oraz poziom wolnych środków w perspektywie lat 2016-2027 

 

Źródło: WPF Gminy Blachownia - grudzień 2019 

 

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

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

2027 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 2 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2025 2 135 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 2 367 895,37 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2023 2 035 560,82 0,00 0,00 0,00

2022 2 037 025,18 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2021 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 647 000,00 777 740,00 4 233 000,00 2 903 000,00 0,00 0,00

232 635,48 2 000 000,00 1 117 034,85 0,00 0,00

2019 -3 680 740,00 5 880 000,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 -1 349 670,33 5 165 324,46 0,00 0,00 3 165 324,46

3 165 324,46 2 228 289,61 2 000 000,00 1 117 034,85 0,00 0,00

0,00 3 000 000,00 1 839 289,43 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -3 345 324,46 5 165 324,46 0,00 0,00

Wykonanie 2017 -1 839 289,43 6 815 613,89 0,00 0,00 3 815 613,89

4 106 174,51 536 993,85 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00Wykonanie 2016 -536 993,85 6 106 174,51 0,00 0,00
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C. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 

 

Raport o stanie gminy – Budżet Obywatelski 

Niniejsza analiza obejmie dwie edycje BO w Gminie Blachownia: 

 

I. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2019 

II. Przygotowanie i opracowanie Budżetu Obywatelskiego 2020 

 

I. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2019 

W 2019 roku realizowano zadania w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego, której 

przebieg odbywał się na podstawie Zarządzenia Burmistrza Blachowni z dnia 22 maja 2018 roku                

nr OR.0050.71.2018. Przygotowanie oraz działania związane z realizacją BO 2019, zgodnie                          

z powyższym zarządzeniem, odbywały się w następujących terminach: 

Tabela 13: Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019 

Lp. Opis działania Termin 

1. Opublikowanie zarządzenia Burmistrza oraz dokumentów 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

Do 9 maja 2018 r. 

2. Akcja informacyjno – promocyjna BO Blachownia 2018 Do 15 czerwca 2018 r. 

3. Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Do 29 czerwca 2018 r. 

4. Weryfikacja zgłoszonych zadań Od 2 lipca 2018 r. do              

3 sierpnia 2018 r. 

5. Ogłoszenie projektów zadań z podziałem na pozytywnie i 

negatywnie zweryfikowane 

Do 17 sierpnia 2018 r. 

6. Prezentacje projektów w sołectwach/Mieście Blachownia 20 sierpnia 2018 -              

11 września 2018r.  

7. Głosowanie 12 września 2018 r. -             

17 września 2018 r. 

8. Podanie wyników głosowania/ włączenie wybranych przez 

mieszkańców zadań do budżetu 

28 września 2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne 



34 | S t r o n a  

 

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 29 wniosków mieszkańców na zadania, których planowany koszt 

realizacji wynosił łącznie 757 622,16 zł, w następujących obszarach gminy: 

- Blachownia Północ – 2 wnioski - 52 852,00 zł 

- Blachownia Centrum – 13 wniosków – 473 929,16 zł zł 

- Blachownia Południe – 2 wnioski - 42 000,00 zł 

- Sołectwo Konradów – 3 wnioski – 36 006,00 zł 

- Sołectwo Nowa Gorzelnia – 1 wniosek – 21 654,00 zł 

- Sołectwo Łojki – 4 wnioski – 51 975,00 zł 

- Sołectwo Wyrazów – 2 wnioski – 27 116,00 zł 

- Sołectwo Stara Gorzelnia – 1 wniosek – 23 090,00 zł 

- Sołectwo Cisie – 1 wniosek – 29 000,00 zł 

W celu ułatwienia dostępu do głosowania w 2018 roku uruchomiony został portal konsultacji 

społecznych. Efektem tego, po zalogowaniu się na panel konsultacji, mieszkańcy gminy mogli oddać 

głos na wybrany przez siebie projekt za pomocą komputera. 

Łącznie na wszystkie projekty w dziewięciu punktach do głosownia oraz poprzez portal internetowy 

www.konsultacje.blachownia.pl oddano 1878 głosów, w tym: 

- głosów ważnych 1632 

- głosów nieważnych 246 

Według danych statystycznych wynikających z ewidencji ludności ważnych głosów oddało ponad 

13% mieszkańców Gminy Blachownia. 

Wykres 2: Ilość złożonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 3: Ilość oddanych ważnych głosów w Budżecie Obywatelskim gminy Blachownia 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z uwagi na odmienne zasady głosowania, rok 2016 nie może być brany pod uwagę podczas analizy 

danych statystycznych. 

Do realizacji wyłoniono następujące projekty: 

Tabela 14: Zadania wyłonione do realizacji w ramach BO 2019 

Dzielnica Tytuł projektu Stan 

realizacji 

Szacowana 

kwota podana 

przez 

Wnioskodawcę 

Blachownia 

centrum 

Opracowanie projektu budowy chodnika na 

ulicy Starowiejskiej w Blachowni wraz z 

wykonaniem I etapu – 200 m 

zrealizowane 80 000,00 zł 

Blachownia 

centrum 

Utwardzenie terenu pomiędzy blokami nr 7, 

11 przy ul. Bankowej w Blachowni 

zrealizowane 5 337,50 zł 

Blachownia 

centrum 

Piosenka jest dobra na wszystko – cykl 

spotkań i warsztatów muzycznych z 

mieszkańcami Blachowni i Członkami Koła 

Emerytów w Blachowni 

zrealizowane 8 900,00 zł 
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Blachownia 

Północ 

Budowa ogrodzenia i doposażenie placu 

zabaw przy ulicy Prusa w Blachowni 

zrealizowane 38 123,00 zł 

Blachownia 

Północ 

Doposażenie placu zabaw przy ulicy Jodłowej 

w Blachowni 

zrealizowane 14 729,00 zł 

Blachownia 

Południe 

Zakup 4 namiotów piknikowych dla Parafii 

św. Franciszka z Asyżu w Blachowni 

zrealizowane 7 000,00 zł 

Blachownia 

Południe 

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej 

nr 3 w Blachowni 

zrealizowane 35 000,00 zł 

Sołectwo Cisie Modernizacja pracowni komputerowej w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu 

zrealizowane 29 000,00 zł 

Sołectwo Łojki Utwardzenie drogi publicznej - ulicy 

Kopalnianej w Łojkach – etap II 

zrealizowane 2 400,00 zł 

Sołectwo Łojki Pracownia komputerowa i laboratorium 

językowe dla Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Łojkach 

zrealizowane 34 675,00 zł 

 

Sołectwo 

Konradów 

Dobudowa oświetlenia ulicznego przy  ul. 

Borówkowej 

zrealizowane 10 503,00 zł 

Sołectwo 

Konradów 

Zakup traktorka do koszenia trawy oraz 

wykaszarki 

zrealizowane 15 000,00 zł 

Sołectwo Nowa 

Gorzelnia 

Doposażenie Placu Rekreacyjnego w Nowej 

Gorzelni – Etap III 

zrealizowane 21 654,00 zł 

Sołectwo Stara 

Gorzelnia 

Doposażenie centrum rekreacyjno-

sportowego w Starej Gorzelni 

zrealizowane 23 090,00 zł 

Sołectwo 

Wyrazów 

Organizacja cyklu spotkań integracyjnych  zrealizowane 13 000,00 zł 

Sołectwo 

Wyrazów 

Modernizacja domku i terenu sportowo-

rekreacyjnego w Wyrazowie 

zrealizowane 14 116,00 zł 

  RAZEM 352 527,50 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 4: Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Łojkach 

 

Źródło: Urząd Miejski w Blachowni 
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Rysunek 5: Plac sportowo-rekreacyjny w Starej Gorzelni 

 

Źródło: Urząd Miejski w Blachowni 

II. Przygotowanie i opracowanie Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 

W 2020 roku realizowane są projekty w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie 

Blachownia.  Jego przygotowanie oraz opracowanie odbyło się w roku 2019. Analiza formalno-

prawna dokumentacji związanej z wdrażaniem procedury i harmonogramem BLBO Blachownia 

2020 wykazała, że ze względu na nowelizację ustawy o samorządzie gminnym (art. 5a) uregulowanie 

zasad przygotowania i wdrażania budżetu obywatelskiego, znalazło się w wyłącznych kompetencjach 

organu stanowiącego gminy – Rady Miejskiej. W związku z wprowadzonymi zmianami, po wielu 

konsultacjach z Nadzorem Prawnym Województwa Śląskiego, Rada Miejska opracowała dokument 

strategiczny dotyczący realizacji Budżetu Obywatelskiego w gminie Blachownia na najbliższe lata 

(Uchwała Rady Miejskiej nr 93/XIV/2019 z dnia 23 października 2019 roku).  

Aktualizacja systemu prawnego spowodowała wiele zmian w realizacji Budżetu Obywatelskiego w 

gminie Blachownia. Najistotniejsze z nich dotyczyły zmiany podziału gminy na obszary do 

głosowania zgodne z podziałem administracyjnym tj. miasto Blachownia oraz 6 sołectw: Cisie, 

Wyrazów, Konradów, Łojki, Stara Gorzelnia i Nowa Gorzelnia. Zmianie uległ również podział 

środków tj. zamiast 50 % po równo między dzielnice i sołectwa oraz 50% ze względu na liczbę 

mieszkańców danego obszaru, zastosowano następujący podział: 
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- 40 % środków po równo na miasto Blachownia oraz każde z 6 sołectw, 

- 60 % środków proporcjonalnie ze względu na liczbę mieszkańców danego obszaru. 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza realizacja BLBO 2020 odbyła się w następujących terminach 

Tabela 15: Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2020 

Lp. Opis działania Termin 

1. Opublikowanie zarządzenia Burmistrza oraz dokumentów 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

08 listopada 2019 r. 

2. Akcja informacyjna 08 listopada 2019 r. - 

10 grudnia 2019 r.  

3. Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 08 listopada 2019 r. - 

07 grudnia 2019 r.  

4. Weryfikacja zgłoszonych zadań 09 grudnia 2019 r.  

5. Ogłoszenie projektów zadań z podziałem na pozytywnie i 

negatywnie zweryfikowane pod względem formalnym 

09 grudnia 2019 r. 

6. Ogłoszenie projektów zadań z podziałem na pozytywnie i 

negatywnie zweryfikowane pod względem formalnym i 

merytoryczno-prawnym 

10 grudnia 2019 r.  

7. Głosowanie 11 grudnia 2019 r. -             

18 grudnia 2019 r. 

8. Podanie wyników głosowania/ włączenie wybranych przez 

mieszkańców zadań do budżetu 

20 grudnia 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Do Urzędu Miejskiego wpłynęły 32 wnioski mieszkańców na zadania, których planowany koszt 

realizacji wynosił łącznie 753 487,00 zł, w następujących obszarach gminy: 

- Miasto Blachownia – 18 wniosków – 554 858,00 zł  

- Sołectwo Konradów – 5 wnioski – 34 163,00 zł 

- Sołectwo Nowa Gorzelnia – 1 wniosek – 22 605,00 zł 

- Sołectwo Łojki – 3 wnioski – 56 698,00 zł 

- Sołectwo Wyrazów – 2 wnioski – 29 735,00 zł 
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- Sołectwo Stara Gorzelnia – 1 wniosek – 24 721,00 zł 

- Sołectwo Cisie – 1 wniosek – 30 707,00 zł 

W celu ułatwienia dostępu do głosowania w 2018 roku uruchomiony został portal konsultacji 

społecznych. Efektem tego, po zalogowaniu się na panel konsultacji, mieszkańcy gminy mogą 

oddać głos na wybrany przez siebie projekt za pomocą komputera. 

Łącznie na wszystkie projekty w dziewięciu punktach do głosownia oraz poprzez portal internetowy 

www.konsultacje.blachownia.pl oddano 1648 głosów, w tym: 

- głosów ważnych 1592 

- głosów nieważnych 56 

Do realizacji wyłoniono następujące projekty: 

Tabela 16: Zadania wyłonione do realizacji w ramach BO 2020 

Dzielnica Tytuł projektu Stan 

realizacji 

Szacowana 

kwota podana 

przez 

Wnioskodawcę 

Miasto Blachownia Budowa tężni solankowej w Centrum 

Blachowni 

w trakcie 

realizacji 

168 900,00 zł 

Sołectwo Cisie Dofinansowanie do zakupu samochodu 

typu PICKUP dla OSP Cisie 

w trakcie 

realizacji 

30 707,00 zł 

Sołectwo Konradów Wykonanie przepustu pod wiatą 

przystankową przy ul. Długiej 7 

w trakcie 

realizacji 

8 000,00 zł 

Sołectwo Konradów Montaż mijanek na ul. Wrzosowej wraz z 

wykonaniem stałej organizacji ruchu 

w trakcie 

realizacji 

10 783,00 zł 

Sołectwo Konradów Utwardzenie drogi publicznej – ulicy 

Kopalnianej 

w trakcie 

realizacji 

6 180,00 zł 

Sołectwo Konradów Sterylizacja kotów bezdomnych w 

sołectwie Konradów 

w trakcie 

realizacji 

3 000,00 zł 

Sołectwo Łojki Szafki szkolne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Łojkach 

w trakcie 

realizacji 

13 852,00 zł 

http://www.konsultacje.blachownia.pl/


41 | S t r o n a  

 

Sołectwo Łojki Naprawa i wyrównanie dróg gminnych – 

Polnej i Piastów 

w trakcie 

realizacji 

28 246,00 zł 

Sołectwo Nowa 

Gorzelnia 

Wkład sołecki w zakup nieruchomości 

(działki) na cele sołectwa Nowa Gorzelnia 

w trakcie 

realizacji 

22 605,00 zł 

Sołectwo Stara 

Gorzelnia 

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki 

sołectwa Stara Gorzelnia 

w trakcie 

realizacji 

24 721,00 zł 

Sołectwo Wyrazów Udział w życiu kulturalnym, integracja 

oraz rozwój zainteresowań mieszkańców 

sołectwa Wyrazów 

w trakcie 

realizacji 

14 860,00 zł 

Sołectwo Wyrazów Modernizacja domku i terenu sportowo-

rekreacyjnego w Wyrazowie 

w trakcie 

realizacji 

14 875,00 zł 

  RAZEM 346 729,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Według danych statystycznych wynikających z ewidencji ludności ważnych głosów oddało ponad 

13% mieszkańców Gminy Blachownia.  

 

Należy podkreślić, że w dotychczasowych pięciu edycjach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 

lub przygotowuje się do realizacji łącznie 75 zadania na ogólną kwotę ok. 1 mln 750 tys zł.  

Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji 

wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem 

partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez 

mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. 

Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie 

współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu 

potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania 

środków budżetowych.  
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku przygotowana została 

w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz 

art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. 

zm.). Stan mienia komunalnego został określony na podstawie prowadzonej ewidencji                                       

z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2019 roku, 

dokonując jednocześnie analizy materiałów źródłowych takich jak: decyzje Wojewody Śląskiego 

stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Blachownia gruntów Skarbu Państwa, akty 

notarialne dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości. 

Powierzchnie nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj.  grunty rolne, lasy, drogi, tereny 

mieszkaniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste, działki 

budowlane są przedstawione w poniższym zestawieniu mienia komunalnego Gminy Blachownia, 

W roku 2018 nieruchomości nabyte zostały przez Gminę Blachownia, szczególnie na podstawie 

decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego, oraz jednej umowy cywilno-

prawnej. 

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi na dzień 

31 grudnia 2019 roku – 212,3603 ha. 

Zestawienie gruntów gminnych: 

użytki rolne - 71,0452ha 

tereny pod zbiornikiem wodnym – 44,4420 ha 

lasy - 16,2857 ha, 

tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych) - 25,6172 ha, 

• tereny zabudowane (tereny zabudowane tzw. „Domami Nauczyciela” w Łojkach przy 

ul. Wspólnej w Blachowni, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni, 

Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni „1000”, Ogrody działkowe - 5,1629 ha, 

• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, tzw. planty, strefa ciszy, boisko sportowe, 

parkingi itp.) - 7,4214 ha, 

• tereny komunikacyjne (drogi gminne): 42,3859 ha. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się 

o 11 działek o łącznej powierzchni 2,9875 ha w tym: 

- 6 działek stanowiących drogi gminne o łącznej powierzchni 1,6223 ha,   

- 5 działek o łącznej pow. 1,3652 ha – stanowiące użytki rolne 
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W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano łącznie trzy działki z tego dwie działki 

przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne położone przy ul. Myśliwskiej, oraz jedną 

przy ul. Ks. M. Kubowicza przeznaczoną pod budownictwo usługowo-handlowe. 

W 2019 ubyło w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i sprzedaży - 8,7227 ha. 

W roku 2019 zaplanowano sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym 

na rzecz głównego najemcy oraz dwóch w trybie przetargowym.  Sprzedano łącznie 

dziewiętnaście lokali mieszkalnych. 

Ogłoszone przetargi na sprzedaż sześciu działek przy ul. Prusa oraz działki przy                            

ul. Słonecznej w Blachowni zakończyły się negatywnie z powodu braku oferentów. 

W roku 2019 zawarto łącznie 29 umów najmu/dzierżawy gruntu w tym: 

- dwie umowy dzierżawy na powierzchnię ogólna 2,6420 ha (grunt rolny oraz ogródek 

 działkowy ul. Parkowa), 

- dwie umowy na najem gruntu przy ul. H. Sienkiewicza w Blachowni (Totalizator 

  Sportowy oraz budka z lodami), 

- 25 umów okazjonalnych związanych z obchodami „Dni Blachowni”, „Piknikiem 

Rodzinnym” w Wyrazowie i Starej Gorzelni, „Zakończeniem Lata”, Dożynkami w Starej 

Gorzelni oraz Wszystkich Świętych. 

Tabela 17: Nieruchomości zarządzane lub administrowane przez ZMK 

Nazwa 

nieruchomości 

Administrator 

ZMK 

Zarząd Wspólnoty Zarządca 

licencjonowany 

Budynek mieszkalny 

wielorodzinny 

6 1 56 

Lokale użytkowe 

gminy w budynku 

Wspólnot 

Mieszkaniowych 

4 - - 

Budynek użytkowy 2 - - 

Budynek 

administracji 

1 - - 

Razem 13 1 56 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 18: Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania 

L.p. Lokale mieszkalne                      

w budynkach 

Budynki Lokale Powierzchnia w 

m2 

1. Zarządzanie sprawowane 

przez Zarząd Wspólnoty 

 

W tym lokale komunalne – 

Właściciel Gmina 

1 26 

 

1176,94 m2 

4 177,04 m2 

2.  Zarządzanie sprawowane 

przez Zarządców 

licencjonowanych 

 

W tym lokale komunalne – 

Właściciel Gmina 

56 1162 50655,05 m2 

256 10712,62 m2 

3. Administrowane przez 

ZMK 

 

W tym lokale komunalne – 

Właściciel Gmina 

5 38 1289,36 

38 1289,36 

7. Lokale mieszkalne w 

budynki szkolnym 

 

W tym lokale komunalne 

1 2 98,77 

2 98,77 

8. Nieruchomości w trwałym 

zarządzie ZMK 

 

W tym lokale komunalne 

1 1 96,01 

1 96,01 

 RAZEM: 64 1229 53316,13 

Źródło: Opracowanie własne 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

A. Strategia Rozwoju Gminy 

Strategia Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030 została przyjęta Uchwałą nr 142/XXII/2016 

Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 24 maja 2016 r. Jest to dokument stanowiący scenariusz 

osiągnięcia celów przyszłościowych, do których dążą interesariusze, a w szczególności lokalny 

samorząd. Dzięki działaniom Strategii można zarządzać zmianą sytuacji obecnej w projektowaną. To 

także długofalowy plan określający kierunki działania jednostek administracji publicznej oraz 

metody i narzędzia jego wdrażania. Strategia jest dokumentem, który wyznacza cele i wskazuje 

kierunki działania służące rozwojowi Gminy, który powstał w oparciu o wieloaspektową analizę jej 

obecnej sytuacji oraz diagnozy potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców. 

 

Plan operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030 wskazał 4 obszary 

operacyjne, które są względem siebie równoważne i uzupełniające się: 

OBSZAR I. GOSPODARKA I EDUKACJA. 

OBSZAR II. DZIEDZICTWO, TURYSTYKA, REKREACJA I OFERTA CZASU WOLNEGO. 

OBSZAR III. JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 

OBSZAR IV. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY. 

 

W każdym z czterech obszarów zbudowano własny indywidualny cel główny, z którego wynikają 

cele szczegółowe, kierunki działań i przedsięwzięć. Wyznaczone obszary operacyjne bezpośrednio 

odnoszą się do misji i wizji jaka została określona w Strategii Rozwoju Gminy. 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH STRATEGII 

OBSZAR I: GOSPODARKA I EDUKACJA 

Cel szczegółowy I.1 – Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Blachownia 

• Ilość inwestycji, 

• Wartość inwestycji, 

• Ilość nowopowstałych miejsc pracy, 

• Liczba przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, 

• Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców.



46 | S t r o n a  

 

Cel szczegółowy I.2 – Kreowanie warunków społeczno-gospodarczych niezbędnych do tworzenia 

miejsc pracy: 

• 1 program rozwoju przedsiębiorczości, 

• Ilość zachęt dla podmiotów tworzących miejsca pracy, 

• Ilość programów propagujących aktywne poruszanie się po rynku pracy, 

• Ilość projektów realizowanych w zakresie aktywizacji zawodowej. 

 

Cel szczegółowy I.3 – Wzmocnienie jakości i dostępności edukacji: 

• Wartość zakupionego wyposażenia i zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej, 

• Ilość wdrażanych programów edukacyjnych, 

• Ilość godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych, 

• Ilość kół zainteresowań. 

 

OBSZAR II: DZIEDZICTWO, TURYSTYKA, REKREACJA I OFERTA WOLNEGO 

CZASU 

Cel szczegółowy II.1 – Ochrona walorów krajobrazowo-przyrodniczych: 

• Ilość projektów, 

• Program ograniczający zanieczyszczenie środowiska, 

• Liczba akcji ekologicznych. 

 

Cel szczegółowy II.2 – Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego: 

• Ilość miejsc noclegowych, 

• Wartość prac modernizacyjnych, 

• Ilość i wartość doposażenia infrastruktury, 

• Ilość działań mających na celu rewitalizację zbiornika, 

• Długość ścieżek rowerowych i pieszych szlaków turystycznych. 

 

Cel szczegółowy II.3. – Budowa oferty turystycznej, kulturalnej, sportowej i wolnego czasu: 

• Produkt turystyczny, 

• Gminny kalendarz imprez, 

• Liczba zawodów sportowych, 

• Liczba ofert aktywnego spędzania czasu wolnego,



47 | S t r o n a  

 

• Punkt informacji turystycznej. 

 

Cel szczegółowy II.4 – Promocja unikatowych zawodów i walorów przyrodniczych oraz 

uwarunkowań historyczno-kulturowych, oferty turystycznej i wolnego czasu: 

• Ilość porozumień partnerskich dotyczących współpracy w zakresie oferty turystycznej, 

• Ilość tablic informacyjnych o atrakcjach, 

• Liczba miejsc izb pamięci, 

• Liczba inicjatyw w zakresie terenów zielonych i powierzchnia zmodernizowanych terenów. 

 

OBSZAR III: JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

Cel szczegółowy III.1 – Rozwój infrastruktury komunalnej i drogowej: 

• Długość sieci kanalizacyjnej, 

• Długość sieci gazyfikacyjnej, 

• Długość sieci wodociągowej, 

• Długość odwodnień, 

• Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• Długość wybudowanej, zmodernizowanej i wyremontowanej infrastruktury drogowej, 

• Liczba zmodernizowanego oświetlenia. 

 

Cel szczegółowy III.2 – Zbudowanie spójnego systemu komunikacyjnego Gminy: 

• Liczba udogodnień, 

• Harmonogram dostępności komunikacyjnej, 

• Wymogi względem standardu transportu publicznego, 

• Liczba nowych przystanków, 

• 1 węzeł przesiadkowy. 

•  

Cel szczegółowy III.3 – Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa publicznego: 

• Liczba zamontowanych kamer monitoringowych, 

• System ostrzegawczy. 

 

Cel szczegółowy III.4 – Wzmocnienie systemu opieki społecznej i zdrowotnej: 

• Liczba projektów realizowanych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

• Liczba usług specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
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• Liczba programów profilaktycznych. 

 

OBSZAR IV: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY 

Cel szczegółowy IV.1 – Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych: 

• Liczba osób korzystających z CUS. 

• Liczba CUS, 

• Liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra JST, 

• Liczba świadczonych e-usług administracyjnych. 

 

Cel szczegółowy IV.2 – Aktywne społeczności lokalne – rozwój sołectw: 

• Liczba inicjatyw sołeckich, 

• Liczba osób zaangażowanych w inicjatywy sołeckie, 

• Liczba warsztatów/spotkań wzmacniających kompetencje sołeckie, 

• Liczba opracowanych programów rozwojowych. 

 

Cel szczegółowy IV.3 – Budowanie społeczeństwa obywatelskiego: 

• Plan komunikacji, 

• Liczba forum NGO, 

• Liczba inicjatyw społecznych realizowanych przez młodzież, 

• Liczba przyznanych mikrograntów dla aktywnych, 

• Liczba wniosków wpływających do Budżetu Obywatelskiego, 

• Liczba wniosków wpływających do inicjatywy lokalnej, 

• Model konsultacji społecznej oparty na metodach aktywnych, 

• 1 Rada Pożytku Publicznego. 

 

Na potrzeby „Raportu o stanie gminy Blachownia w 2019 roku” dokonano weryfikacji i analizy 

realizacji poszczególnych wskaźników Strategii w roku ubiegłym. 

 

Poniższe zestawienie tabelaryczne odzwierciedla poziom wykonania konkretnego wskaźnika 

wyłącznie na poziomie wydarzeń identyfikowalnych w roku sprawozdawczym. Należy przy tym 

mieć na uwadze fakt, że Strategia jest dokumentem planistycznym i obejmującym kilkunastoletni 

horyzont czasowy, co determinuje kolejność i tempo realizacji celów zgodnie z możliwościami 

budżetowymi gminy określanymi corocznie w operacyjnych planach finansowych. 
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Tabela 19: Realizacja wskaźników Strategii Rozwoju Gminy  

L.p Cel szczegółowy Wskaźnik      Stan realizacji 
    

 OBSZAR I: GOSPODARKA I EDUKACJA  
        

  Ilość inwestycji,     34 
       

 Cel szczegółowy I.1 Wartość inwestycji,    18200787,50 
        zł 
 Wzmocnienie        
         
 

Ilość nowopowstałych miejsc pracy, 
  

1. atrakcyjności  b.d 
        

Liczba przedsiębiorstw na 1000   inwestycyjnej Gminy 
 mieszkańców,     71 
 Blachownia      
        

 

  Liczba nowo zarejestrowanych 8 

  przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców.  

   
 

 Cel szczegółowy I.2 1 program rozwoju przedsiębiorczości, - 
        

 
 

Ilość zachęt dla podmiotów tworzących -  Kreowanie warunków 
 miejsca pracy,      
 społeczno-      

2. 
       

 

Ilość programów propagujących aktywne  

gospodarczych 2 
 poruszanie się po rynku pracy,   

 niezbędnych do    
        

 
 

Ilość projektów realizowanych w zakresie  
 tworzenia miejsc pracy 2 
 aktywizacji zawodowej.    

      
     

 

  Wartość zakupioneg
o 

wyposażenia 319116,70 zł 

  i zmodernizowanej infrastruktury  

 Cel szczegółowy I.3 edukacyjnej,      

        
 

 

Ilość 
 

realizowanyc
h 

 

programów 80 3. Wzmocnienie jakości i   

edukacyjnych,      
 dostępności edukacji      
        

 
 

Ilość   godzin   zajęć   wyrównawczych   i 42   

  dodatkowych 

tygodniowo 

    

      
 

  Ilość kół zainteresowań.    

 
53 
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OBSZAR II: DZIEDZICTWO, TURYSTYKA, REKREACJA I OFERTA WOLNEGO 

    CZASU     

        

 Cel szczegółowy II.1 Ilość projektów,     1 
      

4. Ochrona walorów Program ograniczający zanieczyszczenie 2 

krajobrazowo- środowiska,      

      
 

przyrodniczych 
    

 Liczba akcji ekologicznych.   2 
       

5.  Ilość miejsc 
noclegowych, 

   2 

          

 Cel szczegółowy II.2 Wartość prac modernizacyjnych, 8041230,30 zł 
 

Wzmocnienie 
  

 Ilość i wartość doposażenia infrastruktury, 8041230,30 zł 
 

potencjału turystyczno- 
  

 Ilość działań mających na celu rewitalizację 2 
 rekreacyjnego zbiornika.  

   
    

  Długość ścieżek rowerowych i pieszych 3,2 km 

  szlaków turystycznych.   

     

 Cel szczegółowy II.3 Produkt turystyczny,  - 
     
 

Gminny kalendarz 
imprez, 

 

1  Budowa oferty  

     
 

Liczba zawodów sportowych, 2 6. turystycznej, 
    

Liczba ofert aktywnego spędzania czasu 8  kulturalnej, sportowej i 
 wolnego,   

 wolnego czasu   
     

  Punkt informacji turystycznej. - 
    

 Cel szczegółowy II.4 Ilość porozumień partnerskich dotyczących - 

 Promocja unikatowych współpracy w zakresie oferty turystycznej,  

 
zawodów i walorów 

  

 Ilość tablic informacyjnych o atrakcjach, - 
 

przyrodniczych oraz 
   

 Liczba miejsc izb 
pamięci, 

 - 

7. uwarunkowań 
  

Liczba   inicjatyw   w   zakresie   terenów 11856,63 m2 

 historyczno- zielonych i powierzchnia zmodernizowanych  

 kulturowych, oferty terenów.   

 turystycznej i wolnego     

 czasu     

    

 OBSZAR III: JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  
    

  Długość sieci kanalizacyjnej, 130 m 
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 Cel szczegółowy III.1 Długość sieci gazyfikacyjnej, b.d. 
     
 

Długość sieci wodociągowej, 2770 m  Rozwój infrastruktury 
     

8. Długość odwodnień, 
 

- komunalnej i drogowej  
     
 

Liczba Przydomowych ocz czyszczalni ścieków 18 opinii   

     

    

  Długość wybudowanej, zmodernizowanej i 1430 m 

  wyremontowanej infrastruktury drogowej,  

    

  Liczba zmodernizowanego oświetlenia. 1 
     

9.  Liczba udogodnień,  - 
      

 Cel szczegółowy III.2 Harmonogram dostępności komunikacyjnej, 1 
 

Zbudowanie spójnego 
    

 Wymogi  względem standardu transportu 1 

 systemu publicznego,      

 
komunikacyjnego 

    

 Liczba nowych przystanków,   0 
 

Gminy 
    

 1 węzeł przesiadkowy   1 
       

 Cel szczegółowy III.3 Liczba zamontowanych  kamer 30 

 Wzmocnienie systemu monitoringowych,      

10. bezpieczeństwa        

 
publicznego 

    

 System ostrzegawczy.   1 

       

 Cel szczegółowy III.4 Liczba projektów realizowanych na  rzecz 2 
 przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

 Wzmocnienie systemu  
        

11. Liczba usług specjalistycznej opieki b.d. 

opieki społecznej i 
 zdrowotnej,      
 zdrowotnej      
        
 

Liczba programów profilaktycznych 2   
    

 OBSZAR IV: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY  
     

 Cel szczegółowy IV.1 Liczba osób korzystających z CUS.  150 
        
 

Liczba CUS, 
    

1  Zapewnienie wysokiej     
        
 

Liczba szkoleń, w których  uczestniczyła  12, jakości usług 

kadra JST,     33 

 publicznych:      
        
 

Liczba świadczonych 
 

e-usług     

  administracyjnych.    2 

      

  Liczba inicjatyw sołeckich,   7 
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 Cel szczegółowy IV.2 Liczba osób zaangażowanych w inicjatywy ok. 40 
 sołeckie,      
 Aktywne społeczności      

13. 
       

Liczba warsztatów/spotkań wzmacniających 1 lokalne – rozwój 
 kompetencje sołeckie,    

 sołectw    
        
 

Liczba opracowanych programów -   

  rozwojowych.      

        

 Cel szczegółowy IV.3 Plan komunikacji,     - 
       

14. Budowanie Liczba forum NGO,    2 

społeczeństwa 
       

Liczba inicjatyw społecznych realizowanych -  

 obywatelskiego przez młodzież,      

         

  Liczba przyznanych mikrograntów dla 0 

  aktywnych,    

    

  Liczba wniosków wpływających do Budżetu BO 2019 – 28 
BO 2020 – 32 

  Obywatelskiego,    

       

  Liczba wniosków wpływających do 0 

  inicjatywy lokalnej,    

      

  Model konsultacji  społecznej  oparty na 0 
  metodach aktywnych,   

     
     

  1 Rada Pożytku Publicznego  1 
       

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030 
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Mapa 3: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

B. Polityka przestrzenna gminy 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

 Podstawowym dokumentem określającym warunki kształtowania polityki przestrzennej                   

w Gminie Blachownia jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Blachownia - Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 263/L/2010 w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Blachownia. Problemem formalnoprawnym w sferze przestrzenno-funkcjonalnej jest brak 

Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zdezaktualizowane studium, co 

uniemożliwia prowadzenie uporządkowanej i zgodnej z kierunkami rozwoju gminy polityki 

urbanistycznej.  

 Zabudowa gminy w przeważającej części posiada charakter pasmowy i położona jest głównie 

wzdłuż głównych dróg, tworząc pojedyncze lub zwielokrotnione rzędy zabudowy. Obiekty są 

lokalizowane w luźnej, swobodnej i rozproszonej zabudowie. Zabudowę stanowią przede wszystkim 

budynki jednorodzinne, wolnostojące, murowane, kryte dachami spadzistymi. Niewielki udział                  

w zabudowie stanowią obiekty usługowe wydzielające się skalą charakterem od zabudowy 

mieszkaniowej. W miejscowości Blachownia, można wyróżnić koncentrację obiektów i urządzeń 

usługowych tworzących centrum usługowe gminy. Krajobraz kulturowy związany z osadnictwem – 

charakterystyczne budynki, zespoły zabudowy i ich relacje z otoczeniem, wymienione poniżej: 
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Wykres 4 Struktura gruntowa w Gminie Blachownia 

- krajobraz kulturowy wsi Cisie – historycznie ukształtowana sieć dróg, przebieg koryt rzecznych, 

granice naturalnych zbiorników wodnych i towarzyszące im zadrzewienia; 

- krajobraz kulturowy obszar „Ostrowy” – cenne są: historycznie ukształtowana sieć dróg, układ 

zabudowy, formy i gabaryty, a także obiekty architektury drewnianej; 

- układ urbanistyczny osiedla „Nowe Domy” w Blachowni – układ przestrzenny osiedla, w tym układ 

ulic, placów i zieleni oraz budynki powstałe w na przełomie lat 50-tych i 60- tych latach XX wieku 

(formy i gabaryty); 

- układ urbanistyczny wsi Łojki – układ przestrzenny wsi, w szczególności przebieg dróg oraz układ                    

i struktura zabudowy. Większość terenu Gminy Blachownia stanowią tzw. tereny zielone (57,31% 

stanowią lasy, a 33,31% użytki rolne) tylko 9,38% to tereny zurbanizowane. Tereny lasów są własnością 

Skarbu Państwa i są w zarządzie Lasów Państwowych. 

Problemem w strukturze udziałów jest mała ilość terenu, którą dysponuje Jednostka 

Samorządu Terytorialnego największa koncentracja terytorialna występuje w Blachowni, natomiast 

w poszczególnych sołectwach udział jest szczątkowy. Efektem tej sytuacji jest jedynie możliwość 

działania punktowego na obszarach sołectw w zakresie przestrzeni będących we władaniu gminy. 

  

 

 
 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Na podstawie obowiązującego Studium w roku 2019 wydano 105 decyzji o warunkach zabudowy                

i zagospodarowania przestrzennego oraz 42 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.                      

W związku z upływem czasu i znaczącą aktualizacją zapisów dotychczasowego Studium oraz w celu 
 

33,31%

57,31%

9,38%

Struktura gruntowa w gminie Blachownia

grunty rolne

grunty leśne

grunty zabudowane i
zurbanizowane oraz grunty pod
wodami
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stworzenia podstaw formalnych do stworzenia do systematycznego pokrycia obszaru gminy 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Blachowni podjęła w dniu 

31 stycznia 2017 roku Uchwałę nr 195/XXXIV/2017 w sprawie przystępowania do opracowania 

aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Blachownia. 

Wykonanie powyższego zadania zostało podzielone na następujące fazy: 

FAZA I- PRACE WSTĘPNE 

1.1 Wdrożenie procedury formalno-prawnej. 

1.2 Analiza podkładów mapowych i wypisów z ewidencji gruntów dla obszarów objętych 

aktualizacją zapisów tekstowych ustaleń studium. 

1.3 Analiza wniosków aktualizacji studium w kontekście uchwały intencyjnej. 

1.4 Analiza wyników inwentaryzacji urbanistycznych objętych aktualizacją studium oraz analiza 

zapisów obowiązujących w studium. 

FAZA II- OPRACOWNIE PROJKETU AKTUALIZACJI STUDIUM 

2.1. Opracowanie tekstu i rysunków AKTUALIZACJI studium w formie uchwały Rady Miejskiej 

Blachowni. 

FAZA III- UZGODNIENIE PROJKETU AKTUALIZACJI STUDIUM 

3.1 Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. 

3.2. Opinia gminnej komisji urbanistycznej. 

3.3. Rozesłanie aktualizacji studium do uzgodnień i zaopiniowania. 

3.4. Ewentualna korekta zapisów aktualizacji studium. 

FAZA IV- WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM 

4.1. Zestawienie opinii i uzgodnień. 

4.2. Zawiadomienie o wyłożeniu aktualizacji studium do publicznego wglądu. 

4.3. Debata społeczna nad ustaleniami aktualizacji studium. 

4.4. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag i ewentualna korekta zapisów aktualizacji studium. 

4.5. Przedstawienie Burmistrzowi Blachowni ostatecznego projektu aktualizacji studium. 

FAZA V- UCHWALENIE STUDIUM 

5.1. Przedstawienie aktualizacji studium na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Blachowni 

5.2. Przekazanie aktualizacji studium wraz z dokumentacją formalno- prawną Radzie Miejskiej                    

w Blachowni, celem uchwalenia. 

5.3. Uchwalenie aktualizacji studium wraz ze skompletowaniem dokumentacji formalno- prawnej               

(w terminie 5 dni po uchwaleniu). 
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5.4. Przedłożenie uchwalonego studium wraz z dokumentacją formalno-prawną do sprawozdania. 

Dotychczasowo zrealizowano fazy I - IV, a obecnie kończy się realizacja fazy V. Termin zakończenia 

prac wyznaczony został na 31 sierpnia 2020 roku.  

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Blachownia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu              

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia, w pok. nr 10 

od 14 czerwca do 8 lipca. O wyłożeniu projektu aktualizacji Studium ogłoszono w prasie lokalnej, na 

stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz na tablicy ogłoszeń. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium i prognozie oddziaływania na środowisko 

rozwiązaniami odbyła się w dniu 08.07.2019 r., o godz. 1400 -1630 w sali konferencyjnej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Blachowni, Plac Wolności 2. Brało w niej udział 16 osób. W ustawowym terminie 

dotyczącym wyłożenia projektu Studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostały złożone 

pisma zawierające uwagi wyszczególnione w załączniku do zarządzenia tj.  ZARZĄDZENIA NR 

OR 0050.149.2019 BURMISTRZA BLACHOWNI z dnia 10 września 2019 roku. Wpłynęło 17 

uwag, rozstrzygnięcia uwag są załącznikiem w formie tabelarycznej do ww. ZARZĄDZENIA oraz 

stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
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C. Lokalny Program Rewitalizacji 

Lokalny program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016 – 2023 został przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni nr 216/XXXVIII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku. 

Jednocześnie – zgodnie z „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” uzyskał on pozytywną opinię IZ RPO 

WSL 2014-2020 i w dniu 27 kwietnia 2017 roku został on umieszczony w wykazie programów 

rewitalizacji prowadzonym przez w/w instytucję. 

 
W ten sposób zostały wypełnione formalne wymogi „Wytycznych w zakresie rewitalizacji              

w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, które pozwalają Blachowni na skuteczne 

aplikowanie o środki europejskie na projekty ujęte w wykazie projektów podstawowych                                    

i uzupełniających LPR w obecnej i na początku przyszłej perspektywy finansowej UE. 

 
Dane pozyskane w wyniku diagnozy opracowanej na potrzeby LPR objęły analizę ilościową 

i jakościową aktualnego stanu Gminy Blachownia, która pozwoliła na wskazanie dwóch obszarów 

przestrzenno-funkcjonalnych, których proces rewitalizacji jest zasadny, a nawet konieczny. Dzięki 

diagnostyce przeprowadzonej w tak wyznaczonych obszarach zdegradowanych, wyznaczono obszar 

rewitalizacji, który składa się z centralnej części Miasta Blachownia oraz Sołectwa Łojki. 

 
Poniżej przedstawiamy graficzno-mapowy zasięg obszarów rewitalizacji oraz ich podstawowe 

wskaźniki rewitalizacyjne. 

 
Podobszar I – Centrum Miasta 
 

Tabela 20: I podobszar rewitalizacji - Centrum Miasta 

Powierzchnia 0,817 km2 
  

Liczba mieszkańców: 2.129 osób 
  

Położenie geograficzne: Centralna część gminy 
  

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji 
 
 
 
 
 
 
 



58 | S t r o n a  

 

Mapa 4: I podobszar rewitalizacji - Centrum Miasta 

Mapa 5: II podobszar rewitalizacji - Sołectwo Łojki 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji 

 

Podobszar II – Sołectwo Łojki 
 

Tabela 21: II podobszar rewitalizacji - Sołectwo Łojki 

Powierzchnia 4,37 km2 
  

Liczba mieszkańców: 1.355 
  

Położenie geograficzne: Wschodnia część gminy 
  

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji 
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Analiza dopuszczalnych wskaźników rewitalizacji (tabela poniżej) potwierdziła prawidłowość               

i poprawność delimitacji obszaru rewitalizowanego: 

 
 

Tabela 22: Analiza dopuszczalnych wskaźników rewitalizacji 

 I II Łącznie Wskaźnik Łącznie Gmina  

 Podobszar Podobszar     

 – Centrum - Sołectwo     

 Blachowni Łojki     

       

Powierzchnia 0,817 km2 4,37 km2 12,54 ˂ 20% 67,5 km 2  

   km2 powierzchni   

    
Gminy 

  

Udział 1,21 % 6,47 % 7,68 %   

powierzchni    Blachownia   

rewitalizowanej       

w powierzchni       

gminy ogółem       

       

Liczba 2.129 1.355 3.484 ˂ 30% 13.152  

mieszkańców:    ogólnej   

    
liczby 

  

Udział osób w 16,19% 10,31 26,50 %   

liczbie    mieszkańców   

Ludności gminy       

ogółem       

        
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w 

Blachowni 

 
 

Pogłębiona diagnoza obszaru wskazanego do rewitalizacji pozwoliła na identyfikację 

szczegółowych problemów a każdym z podobszarów w następujących sferach: 
 

• Społecznej, 
 

• Gospodarczej, 
 

• Przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, 
 

• Środowiskowej. 
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Na podstawie tej dokonano – w konsultacji z mieszkańcami – pełnej identyfikacji potrzeb 

występujących na podobszarach rewitalizowanych, co pozwoliło w konsekwencji na 

określenie wizji ich stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji – efekt rewitalizacji. 
 
Celem głównym procesu rewitalizacji w Gminie Blachownia w latach 2020-2023 jest: 
 

• Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzrost liczby miejsc pracy, jakości              

i ilości usług publicznych, wzmocnienie kompetencji społeczno-obywatelskich 
 

wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych Gminy Blachownia, w tym 

poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych i poprawę wizerunku 

przestrzenno-funkcjonalnego i działania środowiskowe w latach 2016 – 2023. 
 
Pogłębiona analiza i pełna identyfikacja potrzeb na obszarach wskazanych w LPR pozwoliła 

na określenie celów szczegółowych: 
 
CR1. Zwiększenie dostępności usług wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym szczególnie dla osób bezrobotnych poprzez zmniejszenie deficytów 

utrudniających udział w rynku pracy i życiu społecznym. 
 
CR2. Ograniczenie dysfunkcji bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych osób 

zagrożonych wykluczeniem poprzez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia 

instytucjonalnego i środowiskowego. 
 
CR3. Podniesienie jakości i ilości świadczonych usług użyteczności publicznej 

wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
 
CR4. Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych. 
 
CR5. Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury usług użyteczności publicznej. 
 
CR6. Aktywizacja społeczna i zawodowa grup defaworyzowanych. 
 
CR7. Poprawa stanu i jakości infrastruktury budynków komunalnych i socjalnych. 
 
CR8. Wsparcie aktywności gospodarczo-społecznej poprzez uruchomienie Centrum Usług 

Społecznych i Aktywności Obywatelskiej w centrum i w Łojkach. 
 
CR9. Wzrost atrakcyjności życia na obszarach rewitalizowanych poprzez zmianę funkcji                

i modernizację przestrzeni i budynków komunalnych oraz podjęcie działań środowiskowych. 

CR10. Podniesienie jakości i atrakcyjności życia na obszarach rewitalizowanych poprzez 

tworzenie nowoczesnej infrastruktury i działania edukacyjno- kulturalne. 
 
CR11. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez kompleksowe wsparcie 

doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne. 
 
CR12. Zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez ograniczenie niskiej 

emisji i rekultywacje wód powierzchniowych i obszarów cielonych.
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Tak określone cele szczegółowe pozwoliły na precyzyjne wyznaczenie kierunków ich realizacji. 

Tabela poniższa prezentuje ich specyfikację wraz z powiązaniem ich bezpośredniego wpływu na 

osiągnięcie konkretnego celu szczegółowego. 

 
Wyznaczając misje i cele Lokalnego Programu rewitalizacji w Gminie Blachownia zidentyfikowano 

również sposoby ich osiągnięcia. Głównym narzędziem realizacyjnym LPR są projekty. Jest to 

działanie realnie zaplanowane, celujące w dokładnie zdiagnozowany problem, popieranie przez 

interesariuszy obszaru zdegradowanego, charakteryzujące się jasno określonym, realnym                                

i mierzalnym celem, o określonym terminie realizacji, zapewnionych źródłach finansowania                           

i wyznaczonych do realizacji podmiotach. 
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Poniższa tabela zawiera wykaz projektów podstawowych wraz z indykatywnym podziałem źródeł ich finansowania: 

 
 

Tabela 23: Wykaz projektów oraz źródeł dofinansowania w ramach LPR 

Podobszar Tytuł 
projektu 

Beneficjent Źródła finansowania Szacunkowa 
wartość 
projekt 

Program Okres 
realizacji 

Rodzaj 
przedsięwzięcia Budżet 

gminy 
Blachownia 

EFS EFRR Pochodzące z 
innych źródeł 

I - 
Blachownia 

Centrum 
Aktywności 

Obywatelskiej 
jako miejsce 
aktywizacji i 

integracji 
społecznej 

Gmina 
Blachownia 

80000,00 zł 5340,00 zł - - 614000,00 zł RPO WSL 
2014-2020 

2018-2019 podstawowy 

II – Sołectwo 
Łojki 

Łojkowskie 
Centrum 

Aktywności 
Społecznej 
szansą na 

integrację i 
aktywizację 
społeczną 

Gmina 

Blachownia 

60000,00 zł 340000,00 zł - - 400000,00 zł RPO WSL 
2014-2020 

2019-2020 podstawowy 

I - 
Blachownia 

Przebudowa 
infrastruktury 
publicznej na 

potrzeby 
uruchomienia 

Centrum 
Aktywności 

Obywatelskiej 
w Blachowni 

Gmina 
Blachownia 

690000,00 zł - 4600000,00 
zł 

- 5290000,00 
zł 

RPO WSL 
2014-2020 

2018-2019 podstawowy 

II – Sołectwo 
Łojki 

Przebudowa 
komunalnej 

infrastruktury 
dla potrzeb 

Łojkowskiego 

Gmina 
Blachownia 

720000,00 zł - 4080000,00 
zł 

- 4800000,00 
zł 

RPO WSL 
2014-2020 

2019-2020 podstawowy 
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Centrum 
Aktywności 
Społecznej 

I - 
Blachownia 

II – Sołectwo 
Łojki 

Zrób coś 
dobrego na 
miejscu – 
wsparcie 

zatrudnienia 

Gmina 
Blachownia 

20596,86 zł 391340,70 zł - - 411937,56 zł RPO WSL 
2014-2020 

2018-2020 podstawowy 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji gminy Blachownia na lata 2016-2023
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W celu pełnej realizacji wymienionych założeń LPR, projekty podstawowe zostały wzmocnione             

i wsparte planowanym do wykonania zestawem 11 projektów uzupełniających. Te dodatkowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne (uzupełniające, infrastrukturalne) realizują również kierunki 

działań mających na celu eliminacje lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących 

sytuacje kryzysowe. Zgodnie z zasadami określonymi w LPR w tabeli poniżej prezentujemy stan 

realizacji wskaźników produktu i rezultatów projektów podstawowych w roku 2019. 

 

 
 

Tabela 24: Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatów projektów podstawowych w roku 2019 

L.p. Wskaźnik Jednostka Wartość w 

2019 

Wskaźnik produktu 

1. Liczba budynków zrewitalizowanych/zmodernizowanych szt. 2 

2. Powierzchnia budynków 

zrewitalizowanych/zmodernizowanych 

m2 580,5 

3. Powierzchnia placów/ulic/wnętrz kwartałów poddana 

rewitalizacji 

m2 11856,63  

4. Długość zmodernizowanych sieci infrastruktury technicznej m.b. 0 

5. Liczba wydarzeń: edukacyjnych (w tym: szkoleniowych), 

kulturalnych (np. spektakli), wystawowych, zorganizowanych 

na Obszarze Rewitalizacji 

szt. 5 

6. Liczba porad udzielonych osobom fizycznym szt. b.d 

7. Liczba porad udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom szt. b.d 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba odbiorców projektu (np. uczestników imprez) osoba 3500 

2. Liczba osób przeszkolonych osoba 56 

3. Liczba zatrudnionych bezrobotnych osoba 22 

4. Liczba nowo zaangażowanych wolontariuszy osoba 43 

5. Liczba nowych „samozatrudnionych” osoba b.d 

6. Liczba utworzonych miejsc pracy etaty b.d 

7. Liczba nowo powstałych małych i średnich przedsiębiorstw szt. b.d 

Źródło: Opracowanie własne 
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D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

W związku z art. 21 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Uchwałą nr 208/XXXVI/2017 Rady 

Miejskiej w Blachowni z dnia 30.03.2017 r. został przyjęty „Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Blachownia na lata 2017-2021”, który w dniu 12.04.2017 r. został 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Celem programu jest ustalenie zasad tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej, zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, a także 

zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Realizując przyjęte w Programie na 2019 r. założenia osiągnięto szereg efektów zbieżnych 

z wytyczonymi celami. I tak w zakresie remontów największe nakłady poczyniono na elementy 

budynków rzutujące bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi i mienia tj. wymiana instalacji 

elektrycznych w lokalu - 15 lokali, wymiana instalacji wod.- kan. – 6 lokali. Przy planowanej 

sprzedaży 10 lokali gminy w roku 2019 r. dokonano 16 transakcji kupna-sprzedaży. Stawki czynszu 

zostały utrzymane na poziomie lat ubiegłych, podobnie utrzymano na dotychczasowym poziomie 

kwoty przekazywane comiesięcznie wspólnotom mieszkaniowym na pokrycie kosztów eksploatacji 

oraz remontów, z tytułu lokali gminy usytuowanych w nieruchomościach wspólnych. Przy 

zaplanowanym poziomie 730.111,49 zł. dochodów osiąganych z mieszkaniowego zasobu gminy, 

uzyskano w roku sprawozdawczym dochód w kwocie ogółem 1.031.053,87 zł. O ile w roku 2018 

odnotowano znaczne wyhamowanie tempa przyrostu zadłużenia z tytułu opłat czynszowych z lokali 

komunalnych, o tyle w roku sprawozdawczym dochody w kwocie ogółem 1.031.053,87 zł. 

przekroczyły wartość naliczeń, które zamknęły się kwotą 985.454,42. Osiągnięto to w wyniku takich 

działań jak zawieranie porozumień na spłatę zadłużenia – 12 szt., zamiany lokali z gminą – 4 szt.  
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E. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 3 ust. 2 z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina,  

w tym działające w jej imieniu podmioty, jest zobowiązana do objęcia wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie tej gminy systemem gospodarowania odpadami. Dla Gminy Blachownia 

ramy tego systemu są wyznaczone pakietem uchwał, tworzących program obsługi systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się: 

- Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 143/XXIV/2012 z dnia 24.10.2012 r., w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki 

tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.4750 Ogłoszony: 15.11.2012). 

- Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 144/XXIV/2012 z dnia 24.10.2012 r., w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. SLA 

2012.4751 Ogłoszony: 15.11.2012). 

- Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 145/XXIV/2012 z dnia 24.10.2012 r., w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

gminy Blachownia (DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.5362 Ogłoszony: 06.12.2012). 

- Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 159/XXVII/2012 z dnia 19.12.2012 r., w sprawie 

określenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

świadczone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie tej działalności (DZ. 

URZ. WOJ. SLA 2013.1124 Ogłoszony: 04.02.2013). 

- Uchwała nr 205/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 29 maja 2013 r.  

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 185/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 

20 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Blachownia (DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.4220 Ogłoszony: 10.06.2013). 

- Uchwała nr 183/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 

30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za gospodarowanie odpadami (DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2906 Ogłoszony: 28.03.2013). 

- Uchwała nr 184/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.  URZ. WOJ. SLA 2013.2907 ogłoszony: 28.03.2013). 
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- Uchwała nr 233/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 sierpnia 2017 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. 

WOJ. SLA 2017.4789 Ogłoszony: 08.09.2017). 
 
- Uchwała nr 253/XLVII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 

26 września 2017 roku dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Blachownia (DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.6679 Ogłoszony: 08.12.2017). 

 

Wszystkie uchwały, tworzące program obsługi systemu, są realizowane w sposób ciągły, przy 

wymogu modyfikacji z tytułu zmian przepisów ogólnie obowiązujących bądź konieczności 

wprowadzenia wynikających z analizy działania systemu wymogów niezbędnych dla podniesienia 

efektywności jego funkcjonowania. Cechą charakterystyczną bezpośrednio wynikająca z opisanego 

wyżej modelu jest ukierunkowanie zorganizowanego odbierania odpadów komunalnych wyłącznie 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku ze zmianami 

przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi będących pochodnymi nowelizacji 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 06.09.2019 r. 

zaistniała konieczność dokonania głębokich, systemowych zmian w zakresie ustroju gminnego 

systemu gospodarowania odpadami oraz przygotowania niezbędnych modyfikacji celem wdrożenia 

ich w 2020 r. Modyfikacje te polegają między innymi na ujednoliceniu wymiaru stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wdrożeniu systemu częściowych zwolnień z opłat, 

włączeniu domków letniskowych w kategorię nieruchomości zamieszkałych oraz szeregu przepisów 

miejscowych, w tym głównie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 
Gmina Blachownia w 2017 r. zawarła dwuletnią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy, z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym, 

która obowiązywała do 31.12.2019 r. Już w drugim półroczu podjęto działania zmierzających do 

przeprowadzenia przetargu i wyłonienia wykonawcy dla realizacji zadań związanych z odbiorem  

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przy czym z uwagi na głębokie zmiany wprowadzano 

przywołana wyżej ustawą, właściwym było, aby okres obowiązywania umowy zamykał się  

w przedziale jednego roku. Umowę taka zawarto w ostatnich dniach grudnia 2019 r. 
 

W 2019 r. w trakcie trwania umowy Gmina zapewniała mieszkańcom m.in.: 
 

− pojemniki na odpady oraz worki na odpady segregowane, 
 

− 4 razy w roku odbiór elektroodpadów bezpośrednio sprzed posesji, 
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− 4 razy do roku odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed posesji, 
 

− odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

bezpośrednio sprzed posesji, 

 
− PSZOK zlokalizowany w Blachowni ul. Starowiejskiej. 

 

Roczne efekty funkcjonowania systemu podlegają ustawowemu obowiązkowi wykazywania ich  

w postaci rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, którego sporządzenie jest obowiązkiem Burmistrza Blachowni. 

 
W ustawowym terminie została wykonana i upubliczniona „Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Blachownia za 2019 r.”. Opracowanie to nie zawiera danych z zakresu 

osiągniętych wymaganych poziomów przez Gminę Blachownia, bowiem termin przedłużenia 

materiałów analitycznych do ich wyliczenia został przedłużony w związku z ogłoszonym stanem 

epidemii. 
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F. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Blachownia 

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz ograniczenie bezdomności zwierząt. Realizacja programu polegała 

m.in. na zawarciu stosownych umów ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt celem zapewnienia 

opieki zwierzętom domowym, z gospodarstwem rolnym dla zapewnienia opieki zwierzętom 

gospodarskim oraz z gabinetem weterynaryjnymi zobowiązanym do udzielania pomocy rannym 

zwierzętom. W rezultacie tych przedsięwzięć w 2019 roku odłowiono 29 bezdomnych zwierząt, 

udzielono pomocy psu rannemu w wyniku wypadku oraz umieszczono w Leśnym Pogotowiu                         

w Mikołowie 4 ranne dzikie zwierzęta uzyskując tym samym zamierzony efekt w postaci 

zapewnienia pełnego, w tym zakresie, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 

W 2019 roku rozpoczęto przygotowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Blachownia.  
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G. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gminy Blachownia 

Zrównoważony Plan Mobilności dla gminy Blachownia stanowi uzupełnienie oraz 

rozwinięcie obecnie obowiązujących w gminie Blachownia dokumentów planistycznych                                     

i strategicznych o zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem transportem. Plan 

wyznacza takie kierunki rozwoju transportu na terenie gminy Blachownia, które zapewnią możliwość 

sprawnego, efektywnego i bezpiecznego przewozu osób i towarów przy jak najmniejszej uciążliwości 

dla środowiska naturalnego. Plan będzie porządkować i opisywać działania związane z: planowaniem 

przestrzennym, planowaniem transportu towarów i osób, zarządzania systemem transportowym na 

terenie gminy.  

Plan działania na rzecz mobilności w mieście – Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na rzecz mobilności w mieście (2008/2217(INI)) 

Plan ma za zadanie pobudzać do działania i proponuje zebranie i udokumentowanie doświadczeń 

oraz podzielenie się nimi w celu promowania dobrych praktyk, pomoc w wykorzystaniu możliwości 

finansowania lub współfinansowania ze strony Unii, popieranie projektów badawczych                                 

i przygotowanie materiałów zawierających wskazówki, szczególnie w dziedzinie transportu towarów 

lub inteligentnych systemów transportu. 

"Biała księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 

osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" 

Cel główny Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Blachownia to: 

Wygodna i wydajna komunikacja, czyste środowisko w gminie Blachownia 

Cele strategiczne Planu są następujące: 

1. Zwiększenie wykorzystania transportu zbiorowego. 

2. Poprawa warunków mobilności mieszkańców. 

3. Poprawa bezpieczeństwa. 

4. Poprawa stanu środowiska. 

Cele szczegółowe Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej to: 

1. Zahamowanie wzrostu ilości i wykorzystania pojazdów samochodowych na terenie gminy; 
 

2. Wzrost roli publicznych środków transportu w ruchu pasażerskim; 
 

3. Wzrost roli ruchu rowerowego w transporcie osobowym, szczególnie w okresie wiosenno-

letnim; 

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, w szczególności pieszych i rowerzystów; 

5. Zwiększenie dostępności systemu transportowego dla wszystkich mieszkańców gminy,                    

w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych – zagrożonych wykluczeniem                    

w zakresie mobilności; 
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6. Poprawa świadomości mieszkańców gminy w zakresie negatywnych środowiskowych                   

i zdrowotnych skutków nieefektywnego wykorzystania środków transportu; 

7. Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu transportowego; 

8. Ograniczenie zużycia paliw kopalnych w transporcie; 

9. Zmniejszenie presji na środowisko, klimat, ograniczenie hałasu – niekorzystnych zjawisk 

związanych z ruchem samochodowym. 

W ramach niniejszego Planu przewiduje się realizację opisanych poniżej działań: 

1. Analiza dokumentów dotyczących planowania przestrzennego pod kątem wzmocnienia 

zintegrowanej mobilności oraz ograniczenia liniowej emisji zanieczyszczeń w gminie. 
 

2. Wprowadzanie narzędzi uspokojenia ruchu (budowa progów zwalniających i wprowadzenie 

nowego oznakowania dróg). 
 

3. Budowa infrastruktury wspierającej ponadlokalny transport zbiorowy (Budowa zintegrowanego 

węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu 

zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego). 

4. Modernizacja i remonty infrastruktury drogowej. 
 

5. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą dodatkową. 
 

6. Organizacja wydarzeń promujących zrównoważoną mobilność. 

 

Zadanie 2.1. Budowa progów zwalniających – ul. Akacjowa w Blachowni 

Termin realizacji: 2017-2020 

Szacowana wartość w PLN: 20 000 zł brutto 

Tabela 25: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 2.1 

Zadanie 2.1.: Budowa progów zwalniających – ul. Akacjowa w Blachowni 

Mierniki dla zadania Ilość szt. zamontowanych progów 

zwalniających 

Wskaźniki dla zadania 3 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Zadanie 2.2. Budowa progów zwalniających – ul. Rolnicza w Blachowni 

Termin realizacji: 2017-2020  

 Szacowana wartość w PLN: 15 000 zł brutto  

Tabela 26: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 2.2 

Zadanie 2.2.: Budowa progów zwalniających – ul. Rolnicza w Blachowni 

Mierniki dla zadania Ilość szt. zamontowanych progów 

zwalniających 



72 | S t r o n a  

 

Wskaźniki dla zadania 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie 2.3: Montaż progów zwalniających – ul. Piastów 

Termin realizacji: 2017-2020 

Szacowana wartość w PLN: 10 000 zł brutto 

Tabela 27: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 2.3 

Zadanie 2.3.: Budowa progów zwalniających – ul. Piastów w Blachowni 

Mierniki dla zadania Ilość szt. zamontowanych progów 

zwalniających 

Wskaźniki dla zadania 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie 2.4: Montaż progów zwalniających – ul. Skłodowskiej-Curie, Partyzantów, Handlowa, 

Księżycowa w Blachowni 

Termin realizacji: 2017-2020  

Szacowana wartość w PLN: 30 000 zł brutto 

Tabela 28: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 2.4 

Zadanie 2.4.: Montaż progów zwalniających – ul. Skłodowskiej-Curie, Partyzantów, 

Handlowa, Księżycowa w Blachowni 

Mierniki dla zadania Ilość szt. zamontowanych progów 

zwalniających 

Wskaźniki dla zadania 5 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie 2.5.: Montaż progu zwalniającego przy pomniku w Cisiu, ul. Dąbrówki 

Termin realizacji: 2018 

Szacowana wartość w PLN: 10 000 zł brutto 

 

Tabela 29: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 2.5 

Zadanie 2.5.: Montaż progu zwalniającego przy pomniku w Cisiu, ul. Dąbrówki 

Mierniki dla zadania Ilość szt. zamontowanych progów 

zwalniających 

Wskaźniki dla zadania 1 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zadanie 3.1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B wraz                   

z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do transportu zbiorowego 

Termin realizacji: 2018-2019 – zrealizowano 

Szacowana wartość w PLN: 4 000 000 zł brutto 

 

Tabela 30: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 3.1 

Zadanie 3.1.: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z parkingami P&R i P&B 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do 

transportu zbiorowego 

Mierniki dla zadania Ilość szt. wybudowanych obiektów 

przesiadkowych 

Wskaźniki dla zadania 1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie 4.1. Remonty/modernizacje/przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Blachownia 

Termin realizacji: 2018 – Strażacka, Przechodnia, Kawowa, Dąbrówki, Zielona, Wspólna, boczna 

od Kubowicza, łącznik między Wspólną a Wiśniową 

Szacowana wartość w PLN: 1 000 000 zł brutto 

Tabela 31: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 4.1 

Zadanie 4.1.: Remonty/modernizacje/przebudowy dróg gminnych na terenie gminy 

Blachownia 

Mierniki dla zadania Długość 

zmodernizowanych/przebudowanych/wyremontowanych 

dróg gminnych [km] 

Wskaźniki dla zadania 2 

Źródło: Opracowanie własne 

Zadanie 5.1. Budowa chodnika przy ul. Piastów 

Termin realizacji: 2018 

Szacowana wartość w PLN: 85 000 zł brutto 

Tabela 32: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 5.1 

Zadanie 5.1.: Budowa chodnika przy ul. Piastów 

Mierniki dla zadania Długość wybudowanych ciągów pieszych i 

rowerowych [km] 

Wskaźniki dla zadania 0,6 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zadanie 5.2 Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni 

Termin realizacji: 2018-2019 

Szacowana wartość w PLN: 4 000 000 zł brutto 

 

Tabela 33: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 5.2 

Zadanie 5.2.: Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni 

Mierniki dla zadania Długość wybudowanych ciągów pieszych i 

rowerowych [km] 

Wskaźniki dla zadania 1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Zadanie 5.3. Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami  

Termin realizacji: 2017 

Szacowana wartość w PLN: 2 500 000 zł brutto 

 

Tabela 34: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 5.3 

Zadanie 5.3.: Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi 

terenami  

Mierniki dla zadania Długość wybudowanych ciągów pieszych i 

rowerowych [km] 

Wskaźniki dla zadania 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadanie 6.1.: Organizacja wydarzeń promujących zrównoważoną mobilność 

Termin realizacji: 2017-2020 

Szacowana wartość w PLN: 60 000 zł brutto 

 

Tabela 35: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej w Gminie Blachownia - zadanie 6.1 

Zadanie 6.1.: Organizacja wydarzeń promujących zrównoważoną mobilność  

Mierniki dla zadania Ilość zorganizowanych wydarzeń 

Ilość uczestników 

Wskaźniki dla zadania 8, 2000 

Źródło: Opracowanie własne
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H. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachownia na lata 2016-2020 

 
Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016-2020 

(dalej zwanego również „PGN”) jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w gminie o 20%                  

w 2020 r. w stosunku do roku bazowego. 

Do celów szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwolą na osiągnięcie celu 

strategicznego, należą: 

• inwentaryzacja źródeł oraz wartości emisji zanieczyszczeń na terenie gminy i miasta 
 

Blachownia; 
 

• analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; 
 

• określenie działań koniecznych do realizacji wraz z oszacowaniem ich kosztów, źródeł 

finansowania, oraz terminów realizacji.  

W zakresie wspomnianych działań znajduje się: 

- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy; 

- zmniejszenie zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii; 

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanej ze zużyciem energii na terenie gminy; 

- umocnienie pozycji i roli sektora publicznego w procesie racjonalnego gospodarowania energią; 

- zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające 

emisję gazów cieplarnianych; 

Na podstawie przeprowadzonych analiz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 
 
Blachownia ma podejmować działania w ramach następujących kierunków strategicznych:  
Kierunek strategiczny I. Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE; 

Kierunek strategiczny II. Transport przyjazny środowisku; 

Kierunek strategiczny III. Efektywne zarządzania energią w gminie. 

Powyższe cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z dokumentami strategicznymi na 

szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

Wykaz przedsięwzięć w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Blachowni na lata 

2016-2020 – stan realizacji przedsięwzięć. 

 
1. Wymiana tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego w gminie Blachownia na oświetlenie typu 

LED – zakończenie 2017 r., ok. 2 100 000,00zł 

2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą – zakończenie 

2019 r., ok. 4 800 000,00 zł  
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3. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 

– prace inwestycje związane z podłączeniem gazu do bloków są na różnym etapie. 

4. Poprawa efektywności energetycznej przychodni zdrowia należącej do Blamed Sp. z o.o. 

znajdującej się w miejscowości Blachownia – inwestycja zrealizowana w 2016r., inwestor: Blamed: 

923 149,00 zł 

5. Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr. 2 w Blachowni przy ul. Żeromskiego – 

inwestycja zakończona w 2016 r., ok.  

6. Rewitalizacja terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców gminy 

Blachownia – zakończona w 2019 r., ok. 5 200 000,00 zł 

7. Wzrost efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE w budynkach prywatnych 

położonych na obszarze gminy Blachownia – w 2018r. gmina Blachownia złożyła wniosek partnerski 

z gminami: Poczesną i Porajem w konkursie o dofinansowanie zadań z zakresu OZE w ramach RPO 

WSL, jednak nie otrzymała dofinansowania. 

8. Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach prywatnych położonych na obszarze 

gminy Blachownia - program dopłat prowadzony jest systematycznie od 2012 roku. Obecnie program 

dopłat prowadzony jest w oparciu o PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) dla Gminy 

Blachownia na lata 2018-2022, który zakłada dofinansowanie do wymiany ponad 200 kotłów c.o. 

(ok. 50 dopłat rocznie): w 2019 r. dopłaty z WFOS: 28 000,00 zł, z budżetu Gminny: 35 000,00 zł. 

W ramach powyższego programu w 2019 roku dofinansowano 35 inwestycji.  
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I. Program Ochrony Środowiska dla gminy Blachownia Na Lata  2016 – 2019 z perspektywą 

na lata 2020 – 2023 

 
Zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska gminy zobowiązane są do sporządzania 

gminnego Programu Ochrony Środowiska (zwany dalej POŚ), w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa na poziomie lokalnym. Projekt Programu Ochrony Środowiska opiniowany jest przez organ 

wykonawczy powiatu, a uchwalany przez radę gminy. Program stawia cele i priorytety ekologiczne, 

harmonogram ich realizacji oraz źródła finansowania. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia został opracowany zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi aktami prawnymi oraz w oparciu o „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” wydane przez Ministerstwo Środowiska 

dnia 2 września 2015 r. POŚ wykazuje spójność z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, 

sektorowymi oraz programowymi (wdrożeniowymi). 

Wśród dokumentów o charakterze strategicznym należy wymienić: 

- Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności, 

- Strategię Rozwoju Kraju 2020, 

- Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, 

- Strategię innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

- Strategię rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

- Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, 

- Strategię „Sprawne Państwo 2020”, 

- Strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022, 

- Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 

- Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

- Politykę energetyczną Polski do 2030 roku. 

Dokumenty o charakterze sektorowym: 

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, 

- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

- Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, 

- Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

- Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020, 

- Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na 

lata 2015 – 2020
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- Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030, 

- Program wodno–środowiskowy kraju, 

- Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

- Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

- Strategie ponadregionalne. 

Dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym: 

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 

- Strategia rozwoju województwa śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”, 

- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu częstochowskiego na lata 2009 – 2012 z 

uwzględnieniem lat 2013 – 2016, 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia 

2010, 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2020, 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Blachownia, 

Kraków 2010, 

- Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż 

odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych 

o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”, 

- Krajowy Program Oczyszczania ścieków Komunalnych (KPOŚK). 
 

Cele Programu Ochrony Środowiska 

Celem nadrzędnym prac ujętych w Programie jest: 

- Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ograniczenie presji i rewitalizację środowiska. 

- Analiza wybranych komponentów środowiska pozwoliła na wyznaczenie celów i działań 

podejmowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 

2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”. Należy do nich zaliczyć: 

Cel 1. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy 

Zadania: 

1. Dostarczenia ciepła do budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej – 8 bloków 

mieszkalnych 

2. Wykorzystanie gazu w gospodarstwach domowych – - 

3. Termomodernizacja i wymiana ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej – - 
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4. Budowa centrum przesiadkowego – zrealizowane w 2019 roku 

5. Budowa ścieżek rowerowych – 3,2 km 

6. Wymiana oświetlenia ulicznego – 1 lampa uliczna  

Cel 2. Ograniczenie hałasu komunikacyjnego 

Zadanie: 

1. Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej DK 46 Herby – Częstochowa. – 1 zmiana organizacji 

ruchu 

Cel 3. Ograniczenie zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym 

Zadania: 

1. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których zostało stwierdzone 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych - brak 

2. Prowadzenie i analiza wyników monitoringu miejsc narażonych na występowanie wysokiego 

promieniowania elektromagnetycznego - brak 

Cel 4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Zadania: 

1. Budowa kanalizacji na terenie wsi należących do gminy. – brak 

2. Rewitalizacja zalewu Blachownia oraz terenów przyległych – 1 inwestycja 

Cel 5. Poprawa w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

Zadania: 

1. Budowa wodociągu dla dzielnicy miasta Blachownia – Trzepizury – brak danych 

2. Wykonanie kanalizacji na terenie wsi należących do gminy - brak 

Cel 6. Poprawa stanu powierzchni ziemi i gleby 

Zadania: 

1. Cząstkowe badania gleb ze szczególnym uwzględnieniem miasta Blachownia i terenów 

przyległych do zbiornika – - 

Cel.7. Optymalizacja gospodarki odpadowej 

Zadania: 

1. Przeprowadzenie całkowitego usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy Blachownia – 2 

dofinansowania 

Cel 8. Ochrona przyrody 

Zadania: 

1. Ochrona bioróżnorodności w tym ważnych przyrodniczo obiektów i obszarów (m.in. rewitalizacja 

zbiornika Blachownia). – 2 zadania 

2. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – 4 inwestycje 
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Cel 9. Edukacja ekologiczna 

Zadania: 

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. – 4 

wydarzenia 

2. Kształtowanie prawidłowych wzorców postaw proekologicznych w społeczeństwie. – 4 

wydarzenia 

3. Zapewnienie informacji na temat stanu środowiska i jego ochrony – zainstalowanie czujników 

jakości powietrza na terenie Gminy Blachownia 

4. Wspieranie różnych form działań z zakresu edukacji proekologicznej – 4 wydarzenia 

Cel 10. Ochrona przed poważnymi awariami 

Zadania 

1.Wyznaczenie tras przewozu materiałów niebezpiecznych. - brak 

2. Kontrola nad załadunkiem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych. - brak 

3. Prowadzenie i coroczna aktualizacja rejestru potencjalnych sprawców poważnych awarii. - brak 

4. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie kreowania zachowań w sytuacjach zagrożenia 

poważnymi awariami. – 2 wydarzenia 

5. Utrzymanie dobrego stanu technicznego jazu na zbiorniku „Blachownia”. – działanie ciągłe - 

wykonanie: Starostwo Powiatowe w Częstochowie. 
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J. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Blachownia na lata 2013 – 2020 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  w art. 17 określa, że do zadań gminy mających 

charakter obowiązkowy należy opracowywanie i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Celem strategicznym opracowanej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Blachownia na lata 2013 – 2020 jest systemowe podejście do rozwiązywania 

problemów społecznych w celu przeciwdziałania marginalizacji, wykluczeniu społecznemu                            

i dysfunkcjom społecznym oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Głównym elementem 

pożądanego stanu stosunków społecznych na obszarze gminy Blachownia jest sprawne 

funkcjonujący system pomocy społecznej umożliwiający osobom potrzebującym i ich rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Efektem wprowadzonych rozwiązań ma być 

zmniejszenie nasilenia patologii trapiących lokalne społeczności, jak również upowszechnienie 

szybkiego dostępu do świadczeń z naciskiem na nie finansowe formy pomocy prowadzące do wzrostu 

samodzielności i integracji ze społeczeństwem. W dokumencie określono następujące cele 

strategiczne:   

I. Rozwijanie aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, głównie dla młodzieży, 

kobiet i osób długotrwale bezrobotnych. 

W 2019 r. realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków UE, których działania 

nakierowane były na osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Wsparciem objęto 20 

osób w projekcie „W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze 

rewitalizowanym gminy Blachownia” oraz 50 osób w projekcie „Centrum Aktywności 

Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej”. 

II. Sprawny system zaspokajania potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

W 2019 r udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych dla 36 osób, którym udzielono 

7477 świadczeń, koszt realizacji usług opiekuńczych w 2019 r. to 226.765,73 zł. Zajęcia 

dla osób niepełnosprawnych były przeprowadzane w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 

III. Zintegrowany system pomocy dziecku i rodzinie.   

W 2019 r. wsparciem asystentów rodziny objętych zostało 14 rodzin z terenu gminy 

Blachownia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 asystentów. Na realizację 

zadania wydano w 2019 r. 97 346 zł z czego środki własne to 61 043 zł, środki z budżetu 

państwa to 36 303.   

IV. Partnerstwo służb społecznych z organizacjami pozarządowymi na rzecz koordynacji 

działań i monitoringu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni stale współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Blachowni.  
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K. Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 

 

Gmina Blachownia w 2019 r realizowała wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019–2023.  Strategicznym celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, 

uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub 

niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu 

pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

W 2019 r. w Gminie Blachownia programem objęto 352 osoby, które skorzystały z pomocy  

w formie posiłku (41 osób, z czego 27 to dzieci i młodzież), zasiłku celowego na posiłek (331 osób) 

oraz świadczenia rzeczowego (212 osób). Ogólny koszt programu w 2019 r. to 220 000,00 zł w tym 

z dotacji pokryto 132 000,00 zł, a ze środków własnych 88 000,00 zł.  
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L. Programu Aktywności Lokalnej dla Mieszkańców Gminy Blachownia na lata 2018 – 2019 

Program Aktywności Lokalnej podjęty został w związku z realizacją projektu UE pt.: „Centrum 

Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej”. Głównym celem 

programu jest aktywizowanie lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 

Blachownia, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

czyli usunięciem z głównego nurtu życia społecznego we wszelkich jego obszarach, tj. przede 

wszystkim osób bezrobotnych, starszych, z niepełnosprawnością oraz rodzin z dysfunkcjami różnego 

typu. Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań: 

1. aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych; 

2. organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym, 

aktywizujących i integrujących społeczność lokalną; 

3. aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenia; 

4. wdrażanie aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym; 

5. aktywizacja, integracja i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym; 

6. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb społecznych osób z niepełnosprawnością; 

7. prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz wspierania dzieci i rodzin; 

8. promowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych w partnerstwie oraz pracy w partnerstwie; 

9. wspieranie rozwoju wolontariatu, grup samopomocy, grup edukacyjnych; 

ukierunkowanie instytucji samorządowych na współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalną 

społecznością. 
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M. W moim miejscu moja praca – wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy 

Blachownia 

Projekt nr WND-RPSL.07.01.02-24-075A/17-002 pt.: W moim miejscu moja praca – 

wsparcie zatrudnienia na obszarze rewitalizowanym gminy Blachownia jest realizowany 

w obszarze Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – 

RIT, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt 

realizowany był w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. Celem projektu był wzrost aktywności 

zawodowej 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich 

kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie gminy Blachownia.  

W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano indywidualne wsparcie doradcy zawodowego 

i pośrednika pracy dla uczestników oraz 20 staży zawodowych. 

Wartość całego projektu wyniosła: 364 337,75 zł z tego: 

Środki europejskie 309 687,09 zł, 

Budżetu państwa 36 433,77 zł 

Środki własne 17 066,89 zł. 

Wykorzystano wszystkie środki w ramach projektu. 

W roku 2019 wykonano wydatków na kwotę 185 246,21 zł z tego: 

Środki europejskie 155 936,71 zł 

Budżetu państwa 18 372,61 zł 

Środki własne 10 936,89 zł. 
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N. Centrum Aktywności Obywatelskiej jako miejsce aktywizacji i integracji społecznej 

Projekt nr WDN-RPSL.09.01.02-24-08G0/17-002 pt.: Centrum Aktywności Obywatelskiej jako 

miejsce aktywizacji i integracji społecznej jest realizowany w obszarze Osi Priorytetowej IX 

Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnej - RIT, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2018r. do 

30.09.2019r. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej 

50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), będącej częścią lokalnej społeczności z gminy Blachownia                        

z obszaru rewitalizacji, poprzez działania aktywnej integracji. 

W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano następujące działania:  

− rekrutacja uczestników 

− zatrudnienie animatora lokalnego 

− poradnictwo psychologiczne  

− poradnictwo finansowe  

− poradnictwo zawodowe 

− poradnictwo prawne 

− konsultacje uczestników z coachami  

− festyn dla mieszkańców gminy. 

Wartość całego projekt wynosiła 574 487,49 zł z tego: 

Środki europejskie 488 314,37 zł 

Budżetu państwa 57 448,74 zł 

Środki własne 28 724,38 zł. 

W roku 2019 wykonano wydatków w ramach projektu w wysokości 474 360,75 zł z tego: 

Środki europejskie 403 206,64 zł 

Budżetu państwa 47 436,08 zł 

Środki własne 23 718,03 zł. 

Nie wykorzystano kwoty 67 227,39 zł, którą zwrócono dysponentom z tego: 

Środki europejskie 57 143,28 zł 

Budżetu państwa 6 722,72 zł 

Środki własne 3 361,39 zł. 
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O. Gminny Klub Środowiskowy „Fabryka Umiejętności” 

Gminny Klub Środowiskowy „Fabryka Umiejętności” działający w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Blachowni prowadzi szeroki zakres działań.  

Uczestnicy zajęć w Klubie mają do dyspozycji dużą salę wyposażoną w przyrządy sportowe, 

plastyczne, muzyczne, animacyjne i multimedialne, a także kuchnię z pełnym wyposażeniem.                     

W 2019 roku w zajęciach aktywnie uczestniczyło dziewięcioro uczestników z różnorodnymi 

niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. Zajęcia mają charakter rewalidacyjny, 

zawierający elementy arteterapii, które wspomagają funkcjonowanie małej motoryki i koordynacji 

wzrokowo ruchowej. Uczestnicy prezentują także swoje talenty muzyczne, śpiewając wybrane 

utwory nie tylko podczas zajęć, ale również w czasie imprez i pikników gminnych, biorą też udział 

w przeglądach muzyczno-teatralnych takich jak „Maskarada”. 

„Fabryka Umiejętności” współpracuje z Biblioteką, DPS w Blachowni, przedszkolem „Wesołe 

Sowy” oraz Miejskim Domem Kultury, w którym dla mieszkańców wystawiane są „Jasełka”. 

Uczestnicy wraz z opiekunami organizują Dzień Matki, Andrzejki, Wigilię. Zajęcia dla osób                         

z niepełnosprawnościami odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach 8:30- 12:30.  

Poza tym w klubie prowadzone były co dwa tygodnie spotkania z terapeutą, organizowane dla 

potrzebujących mieszkańców, a także spotkania dla rodzin i zabawy dla dzieci prowadzone w okresie 

ferii i wakacyjnym. Klub działa aktywnie na wielu płaszczyznach zapewniając różnorodne zajęcia 

dostosowane do uczestników. 
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P. Asystenci Rodziny 

 

W 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni zatrudnionych było dwóch 

asystentów, którzy obejmowali wsparciem 14 rodzin na terenie gminy. Problemy, z którymi borykają 

się rodziny, to przede wszystkim bezrobocie, alkoholizm, niskie kompetencje opiekuńczo – 

wychowawcze, oraz bezradność. W wielu rodzinach występuje również niepełnosprawność fizyczna 

i intelektualna, oraz choroby na tle psychicznym, które to uniemożliwiają prawidłowe 

funkcjonowanie, dlatego też działania asystenta opierały się na zapewnianiu kompleksowego                         

i wielopłaszczyznowego wsparcia w porozumieniu z innymi instytucjami oraz z pracownikami 

socjalnymi osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Poza wsparciem 

instrumentalnym, oraz emocjonalnym, rodzice mogli liczyć także na pomoc materialną w postaci 

ubrań dla dzieci, mebli, sprzętów, czy przyborów szkolnych. 

Pracownicy swoje działania opierali na stworzonych planach pracy w porozumieniu z rodziną, 

zobowiązując poszczególnych członków do aktywizacji na wyznaczonych obszarach. Asystenci 

współpracują z kuratorami, szkołą, przychodnią, sądami, psychologami, czy koordynatorami 

rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku, kiedy dziecko umieszczone jest w pieczy, a także                             

z wychowawcami ośrodków wychowawczych, gdzie przebywają dzieci. Rodziny mogą liczyć na 

asystę w sytuacjach trudnych, a także na poradnictwo w zakresie codziennych czynności związanych 

zarówno z prowadzeniem gospodarstwa domowego, jak również z załatwieniem urzędowych spraw. 

Praca asystenta w gminie Blachownia realizowana była przede wszystkim w celu ochrony 

macierzyństwa, lub powrotu dzieci pod opiekę rodziców biologicznych.   
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R. Rządowy Program Rodzina 500 + 

Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. 

Wsparcie od lipca 2019 r. przyznawane na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na 

wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.  

Realizacja programu zajmuję się 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                             

w Blachowni. W 2019 roku wypłacono łącznie 18586 świadczeń, dla 2167 rodzin 

(świadczeniobiorców). Łączny koszt programu wyniósł 9.260.793,48 zł. 
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S. Świadczenia rodzinne 

W ramach systemu świadczeń rodzinnych wypłacane są następujące świadczenia m.in: zasiłek 

rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny                          

i świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), 

do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.                                     

o świadczeniach rodzinnych. Poszczególne świadczenia rodzinne mają różny charakter: w większości 

wypłacane są na określony czas np. okres zasiłkowy, ale również jednorazowo np. dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka lub raz w ciągu pewnego 

okresu np. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Część z świadczeń rodzinnych występuje 

samoistnie zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek 

pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, natomiast otrzymanie dodatków do zasiłku rodzinnego 

uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego. 

Obsługą świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni zajmuje się 

1 pracownik. Świadczenia rodzinne w MOPS wypłacane są od 2004 roku. 

W 2019 roku wypłacono następujące świadczenia: 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 10732 świadczeń w kwocie 1.390.821,70 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny – 4111 świadczeń w kwocie 778.982,00 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne – 488 świadczeń w kwocie 770.723,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 88 świadczeń w kwocie 88.000,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie – 324 świadczeń w kwocie 289.156,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna – 37 świadczeń w kwocie 22.940,00 zł 

Zasiłek za życiem – 4 świadczenia w kwocie 16.000,00 zł 
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T. Fundusz Alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego należą się osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na 

podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeśli ich egzekucja 

okazała się bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeśli w okresie ostatnich dwóch miesięcy 

komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia                      

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489,                 

z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy została 

przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni. Realizacją zadania w naszym 

ośrodku zajmuje się 1 pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy od 2007 roku. 

W 2019 roku wypłacono łącznie 1005 świadczeń na łączną kwotę 432.556,23zł. W ubiegłym roku 

podjęto również działania egzekucyjne wobec 45 dłużników z terenu naszej gminy. 
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U. Program Rządowy Dobry Start 

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”.  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na 

rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 

w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

W Gminie Blachownia program Dobry Start był realizowany w Miejski Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Blachowni, przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 

Łącznie zostało złożonych 1056 wniosków, w tym 580 za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Zostało wypłaconych 1406 świadczeń, w kwocie 421.800,00zł. 
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W. Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno                    

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego 

korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się 

rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice 

mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na 

okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Z dniem 1 stycznia 2019 

roku weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od 2019 roku Karta przysługuje 

rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu 

na ich wiek w chwili składania wniosku. 

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 

Obsługą Karty Dużej Rodziny w naszej gminie zajmuje się 2 pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

W 2019 roku dołączyło do nas 18 rodzin, 12 rodzin przedłużało ważność KDR bądź 

poinformowało o nowym członku rodziny. Rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co 

najmniej troje dzieci, rozpatrzono 87 wniosków.  Łącznie w 2019 roku z systemu zniżek korzystało 

257 rodzin.  
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X. Pomoc Społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie 

trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób 

i rodzin oraz ich integracji z środowiskiem. Ramy zadaniowe pomocy społecznej określa ustawa                  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.). W celu 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w każdej gminie utworzony jest ośrodek pomocy 

społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Prawo do 

świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności. Kryterium 

dochodowe wynosi: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528,00 zł dla osoby w rodzinie.  

Świadczenia pieniężne udzielane w pomocy społecznej to:  

− zasiłek stały, 

− zasiłek okresowy, 

− zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

− praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym, 

Świadczenia niepieniężne to w szczególności: 

− praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym, 

− niezbędne ubranie, tj. bielizna, odzież i obuwie, 

− zapewnienie posiłku, 

− pomoc rzeczowa, 

− organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

− kierowanie do domów pomocy społecznej, 

− sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 



94 | S t r o n a  

 

− opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym, 

− udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego                                

w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego 

przeznaczonych, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni w 2019 r. udzielił świadczeń 246 rodzinom 

składającym się z 432 osób. Przyjęto 525 wniosków, przeprowadzono 564 wywiadów 

środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydano 1103 decyzje 

administracyjne. Ponadto wsparciem w postaci pracy socjalnej objęto 254 rodziny składające się                   

z 458 osób.
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Y. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany                               

na podstawie Uchwały nr 16/III/2018 Rady Miejskiej w Blachownia z dnia 13 grudnia 2018 r.                   

jest podstawowym dokumentem określającym lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizowania skutków wynikających z używania alkoholu, jest kontynuacją podjętych w latach 

poprzednich działań i inicjatyw na rzecz profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, co daje 

gwarancje spójnych i skorygowanych działań. 

Program realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej                         

w Blachowni, Biblioteką Publiczną w Blachowni, Policją, placówkami oświatowymi, kościołem                                

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Kuratorami Sądowymi, Służbą Zdrowia oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

Źródłem finansowania działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są wpływy z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r. dochody z tego tytułu 

wyniosły 257771,84 zł. 

Realizacja zadań zgodnie Uchwałą nr 16/III/2018 Rady Miejskiej w Blachownia z dnia 13 grudnia 

2018 r. przebiegała następująco: 

1. KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Realizacja: 

W 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- odbyła 14 posiedzeń, 

- przeprowadziła 21 rozmów motywujących, 

- podjęła czynności zmierzające do orzeczenia przez biegłych sądowych wobec 13 osób podejrzanych 

o uzależnienie od alkoholu, 

- skierowała do sądu 12 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego względem osób 

podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, 

2. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ                                                     

I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU                                             

ORAZ ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM NASTĘPSTWOM NADUŻYWANIA 

ALKOHOLU ORAZ ICH USUWANIE 
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Realizacja: 

W ramach zadań realizowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych finansowany był Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin zlok.                               

w Blachowni przy ulicy 1 Maja 99. W 2019 r. przekazano na funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego 50157,27 zł. (w tym na ogrzewanie Punktu 3087,42 zł) 

W Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony był psycholog oraz instruktor terapii uzależnień.                      

Pracownicy Punktu udzieli: 

- 530 osobom z problemem alkoholowym 794 porad, 

- 150 osobom współuzależnionym 204 porad, 

- 35 osobom doznającym przemocy 35 porad. 

3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I 

EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Realizacja: 

W ramach w/w zadania zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę  24394,74 zł                               

(wydatki obejmowały m.in. promowanie zdrowego trybu życia Blachownia na Sportowo, 

alternatywne zajęcia dla zagrożeń społecznych – Basen, promowanie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego Turniej tenisa stołowego, działanie na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na 

drogach, wsparcie placówek oświatowych w profilaktyce uzależnień, kampanie edukacyjne Dni 

Trzeźwości, widowiska profilaktyczne, finansowanie programów profilaktycznych oraz wyjazdów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z programem przeciwdziałającym zachowaniom 

problemowym,) 

Ponadto zakupiono usługi pozostałe w kwocie 14600 zł (wydatki obejmowały m.in. popularyzacje 

zdrowego trybu życia poprzez dofinansowanie imprezy biegowej „Przełajowa 8” dofinansowanie 

zawodów sportowych „Triathlon” jako alternatywy dla nałogu alkoholowego oraz finansowanie 

innych przedsięwzięć jako alternatywy dla nałogu alkoholowego. 

4. ZORGANIZOWANIE FORM POMOCY DLA RODZIN ALKOHOLOWYCH                        

ORAZ OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE 

Realizacja: 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach grup roboczych 

w Zespole Interdyscyplinarnym udzielili pomocy 54 rodzinom w zakresie problematyki uzależnień. 

Ponadto Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzili                     

w skład 42 grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 



97 | S t r o n a  

 

5. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI STOWARZYSZEŃ I OSÓB 

FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Realizacja: 

W ramach zadania  udzielono dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 Ustawy o finansach publicznych  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego w kwocie 92958,90 zł (Beneficencji: Stowarzyszenie Integracji 

Społecznej Stowarzyszenie Abstynencie Familia, Stowarzyszenie Wyrazów Razem, Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Ziemi Łojkowskiej, Towarzystwo Przyjaciół  i Miłośników Blachowni, Oddział 

Kawalerii Ochotniczej im. IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich, OSP Blachownia, Stowarzyszenie 

Nasza Gmina Blachownia, Stowarzyszenie Nasz Dom )    

6. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU 

Realizacja: 

W ramach zadania przeprowadzono 38 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

Ponadto Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 18 zezwoleń                 

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

W 2019 roku nie podejmowano interwencji z związku z naruszeniem przepisów określonych                         

w art. 13 ust. 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sprzedaż 

alkoholu nieletnim, promocja i reklama napojów alkoholowych) 



98 | S t r o n a  

 

Z. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany na podstawie Uchwały nr 17/III/2018 

Rady Miejskiej w Blachownia z dnia 13 grudnia 2018 r.  jest podstawowym dokumentem 

określającym lokalną strategię w zakresie: 

- ograniczenie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców 

Gminy Blachownia, 

-  zminimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania środków 

narkotykowych i innych substancji psychoaktywnych. 

- zwiększenia skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień. 

- promocji zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia. 

- poprawy skuteczności działań oraz podniesienie jakości pracy podmiotów działających                            

w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 

Źródłem finansowania działań zawartych w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wysokość wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku wynosiła 12368,99 zł. 

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. przebiegała 

następująco: 

1, ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I 

REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH 

UZALEŻNIENIEM. 

Realizacja: 

Zakupiono materiały dotyczące szkodliwości używania narkotyków, dopalaczy, środków 

psychotropowych oraz walizkę edukacyjną w ramach profilaktyki dla dorosłych, nauczycieli oraz 

rodziców) 

2, UDZIELANIA RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII, 

POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ. 

Realizacja: 

W ramach zadania szczególny nacisk położono na:     

- profilaktykę (programy profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym                 

oraz programy profilaktyki adresowane do rodziców obejmujące pomoc prawną) 

- redukcję szkód, rehabilitację i reintegrację społeczną (upowszechnianie informacji na temat 

placówek i programów ambulatoryjnych dla osób uzależnionych) 
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Ponadto Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin zlokalizowany w Blachowni        

przy ulicy 1 Maja 99 udziela porad i konsultacji również dla osób uzależnionych od narkotyków. 

3, PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, 

EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,                     

W TYM PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW,               

A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH                           

W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                           

I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. 

Realizacja: 

W ramach zadania: 

- prowadzono działania informacyjne i edukacyjne (działania edukacyjne adresowane do dzieci, 

młodzieży, rodziców, innych grup docelowych na temat zagrożeń wynikających z używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów 

leczniczych których używanie może prowadzić do uzależnienia, upowszechnianie informacji na 

temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla 

osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych NSP. Na terenie placówek oświatowych odbywały się teatralne spektakle 

profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz warsztaty profilaktyczne) 

- poradzono działania dot. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii (szkolenia oraz inne formy doskonalenia kompetencji dla osób pracujących z dziećmi                

i młodzieżą dot. wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz interwencji profilaktycznej) 

4. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH                     

I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 

NARKOMANII. 

Realizacja: 

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono                     

na potrzeby placówek oświatowych i Biblioteki Miejskiej szereg publikacji dotyczących narkomanii 

oraz walizkę edukacyjną w ramach profilaktyki dla dorosłych, nauczycieli oraz rodziców. 

5, POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB 

UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

I INTEGROWANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM TYCH OSÓB                                                      

Z WYKORZYSTANIEM PRACY SOCJALNEJ I KONTAKTU SOCJALNEGO. 

Realizacja: 
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Pracownicy Punktu Konsultacyjnego informowali osoby podejrzane o uzależnienie o miejscach 

uzyskania pomocy (Placówki NFZ, MOPS, PCPR, MONAR itd.) 
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ZA. Roczny program współpracy gminy Blachownia z organizacjami pozarządowymi 

Roczny program współpracy Gminy Blachownia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok zastał przyjęty uchwałą Nr 102/XVI/2018 Rady Miejskiej w Blachowni 

w dniu 27 listopada 2018 roku. 

Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w sposób określony w Uchwale                          

Nr 288/LIV 2010 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 października 2010 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu, konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. Projekt 

Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag. 

Celem głównym Programu jest kształtowanie partnerstwa gminy z organizacjami dla wspólnych 

działań służących określaniu i zaspakajaniu potrzeb jej mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności 

społeczności lokalnej. Cele szczegółowe Programu: 

1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb; 

2) umacnianie partnerów pomiędzy samorządem a organizacjami; 

3) wspieranie organizacji w realizacji ich zadań statutowych; 

4) zapewnianie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji                           

w wykonywanie tych zdań; 

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności i wspieranie ich 

liderów 

Główną formą współpracy Gminy Blachownia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

było zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania i powierzania zadań wraz                                  

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

W 2019 roku Zarządzeniem Burmistrza Blachowni ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w Gminie Blachownia w zakresach: 

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

– wspierania i upowszechniania sztuki, kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

– przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom. 

 

Zarządzeniem Burmistrza ustalono zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art.19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tryb pozakonkursowy. 

Na realizację programu w roku 2019 została zaplanowana kwota 300 000,00 zł. 
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Dotacje zostały przyznane na realizację zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu i trybu 

pozakonkursowego oraz podpisanych umów. 

Podział i wykorzystanie dotacji na poszczególne działania przedstawia się następująco:
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Rozliczenie dotacji organizacji pozarządowych za rok 2019 

 

Tabela 36: Rozliczenie dotacji organizacji pozarządowych za rok 2019 

Realizacja zadania publicznego pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Organizacje działające systematycznie cały rok 

Lp Nazwa organizacji Nr umowy Dotacja 

udzielona 

Dotacja 

rozliczona 

Zwrot 

dotacji 

1 Harcerski Międzyszkolny Klub Żeglarski 

„39-er” 

OR 0815.28.2019 11500,00 11500,00  

2 Międzyszkolny Klub Sportowy 

„DWÓJKA” 

OR 0815.25.2019 16000,00 16000,00  

3 Klub Sportowy „POGOŃ” OR 0815.31.2019 2000,00 2000,00  

4 Klub Sportowy „POGOŃ” OR 0815.32.2019 31000,00 31000,00  

5 Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” OR 0815.26.2019 44000,00 44000,00  

6 Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” OR 0815.27.2019 4000,00 4000,00  

7 Klub Sportowy „ORIENT” OR 0815.43.2019 7000,00 7000,00  

8 Klub Sportowy „MUSTAF” OR 0815.44.2019 19000,00 19000,00  

9 Uczniowski Klub Sportowy 

„GIMNAZJUM” 

OR 0815.29.2019 8000,00 8000,000  

10 Uczniowski Klub Sportowy 

„GIMNAZJUM” 

OR 0815.30.2018 42500,00 42500,00  

 RAZEM  185000,00 185000,00  

Realizacja zadania publicznego pn. przeciwdziałanie uzależnieniom i społecznym 

 patologiom 

Lp Nazwa organizacji Nr umowy Dotacja 

udzielona 

Dotacja 

rozliczona 

Zwrot 

dotacji 

1 Stowarzyszenie Integracji Społecznej 

Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA 

OR 0815.98.2019 9000,00 9000,00  
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2 Stowarzyszenie Integracji Społecznej 

Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA 

OR 0815.99.2019 12000,00 12000,00  

3 Stowarzyszenie WYRAZÓW RAZEM OR 0815.113.2019 2500,00 2500,00  

4 Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników 

Blachowni 

OR 0815.102.2019 8000,00 8000,00  

5 Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników 

Blachowni 

OR 0815.101.2019 3200,00 3200,00  

6 OSP Blachownia OR 0815.103.2019 2500,00 2500,00  

7 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi 

Łojkowskiej 

OR 0815.104.2019 2000,00 2000,00  

8 Stowarzyszenie NASZ DOM OR 0815.106.2019 7000,00 7000,00  

9 Stowarzyszenie NASZA GMINA OR 0815.108.2019 10000,00 10000,00  

10 Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 

4-go Ułanów Zaniemeńskich 

OR 0815.109.2019 3800,00 3800,00  

  

RAZEM 

  

60000,00 

 

60000,00 

 

Realizacja zadania publicznego pn. wspierania i upowszechniania sztuki, kultury, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

lp Nazwa organizacji Nr umowy Dotacja 

udzielona 

Dotacja 

rozliczona 

Zwrot 

dotacji 

1 Stowarzyszenie WYRAZÓW RAZEM OR 0815.115.2019 1000,00 1000,00  

2 Stowarzyszenie NASZA GMINA OR 0815.107.2019 7000,00 7000,00  

3 Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników 

Blachowni 

OR 0815.100.2019 1000,00 1000,00  

4 Stowarzyszenie Rozwoju Starej Gorzelni  

i Wielkiego Boru 

OR 0815.114.2019 6500,00 6500,00  

5 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi 

Łojkowskiej 

OR 0815.105.2019 1000,00 1000,00  
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6 Fundacja FILARY OR 0815.116.2019 5500,00 5500,00  

  

RAZEM 

  

22000,00 

 

22000,00 

 

Realizacja zadań publicznych w Trybie pozakonkursowym 

 

Lp Nazwa organizacji Nr umowy Dotacja 

udzielona 

Dotacja 

rozliczona 

Zwrot 

dotacji 

1 Klub Sportowy ORLIK OR 0815.74.2019 10000,00 10000,00  

2 Stowarzyszenie Integracji Społecznej 

Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA 

OR 0815.77.2019 3100,00 3100,00  

3 Stowarzyszenie Integracji Społecznej 

Stowarzyszenie Abstynenckie FAMILIA 

OR 0815.78.2019 3950,00 3950,00  

4 Stowarzyszenie NASZA GMINA 

Blachownia 

OR 0815.75.2019 8800,00 8758,90 41,10 

5 Stowarzyszenie NASZA GMINA 

Blachownia 

OR 0815.76.2019 7150,00 7150,00  

 RAZEM  33000,00 32958,90 41,10 

Łączna kwota dotacji udzielonych i rozliczonych za rok 2019 

   Dotacja 

udzielona 

Dotacja 

rozliczona 

Zwrot 

dotacji 

 Kultura fizyczna (konkurs) 

działalność całoroczna 

 185000,00 185000,00  

 Patologia (konkurs)  60000,00 60000,00  

 Dziedzictwo narodowe (konkurs)  22000,00 22000,00  

 Razem dotacje w drodze 

konkursu 

 267000,00 267000,00  

 Dotacje poza konkursem  33000,00 32958,90 41,10 
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 Ogółem dotacje udzielone i 

rozliczone za 2019 rok 

 300000,00 299958,90  

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina Blachownia udzieliła Organizacjom Pożytku Publicznego wsparcia finansowego na 

realizację zadań publicznych w wysokości 300 000,00 złotych - ogólnie wykorzystano 

299958,90 złotych. 

Organizacje z którymi podpisano umowy złożyły sprawozdania z realizacji zadań publicznych. 

Podsumowanie współpracy Gminy Blachownia z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.: 

1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert: - 2 

2. Liczba organizacji składających oferty: - 18 

3. Liczba złożonych ofert: - 27 

4. Liczba zawartych umów z organizacjami: - 31 

5. Liczba ofert złożonych przez organizacje w trybie pozakonkursowym: - 6 

 

Organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych wykorzystały nie tylko uzyskane 

dotacje z Gminy ale wniosły również niemały wkład własny w postaci środków finansowych, 

zaangażowania, kreatywności i aktywności wolontariuszy i członków organizacji. Pozytywne 

nastawienie i chęć współpracy korzystnie wpłynęły na wzajemne relacje samorządu                                        

i organizacji. Dzięki kontynuowanej współpracy i dofinansowywaniu przez Gminę 

realizowanych przez organizacje poszczególnych projektów, budowany jest wzajemny 

szacunek i aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pożytku 

publicznego. 
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ZB. Program poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na 

terenie Gminy Blachownia 

W 2019 roku realizowano Program poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych 

położonych na terenie gminy Blachownia w dwóch etapach: 

 

I. Realizacja Programu na rok 2019 

II. Opracowanie i przygotowanie Programu na rok 2020 

 

Ad. I 

Realizacja rocznego Programu poprawy infrastruktury ROD odbywała się na zasadach ujętych                      

w Uchwale Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia 

Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie 

gminy Blachownia w latach 2017-2020. Zgodnie z art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 471): 

„1. Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać 

dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.5) w zakresie udzielania 

dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                      

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, związanego                                

z zadaniem gminy, o którym mowa wart. 6ust. 1, i może być przeznaczona w szczególności na 

budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków 

do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do 

tego ROD. 

3. Przepisy ustawy nie ograniczają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do 

wspierania ROD na podstawie przepisów odrębnych.” 

Program poprawy infrastruktury ROD w szczególności wymienia następujące inwestycje: 

- związane z zaopatrzeniem w wodę, 

- związane z odprowadzaniem ścieków,  

- związane z drogami dojazdowymi, 

- związane z budową lub remontem ogrodzeń i budynków stanowiących część wspólną ogrodu, 
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- związane z usuwaniem azbestu.  

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr. OR.0050.132.2018 w dniu 07 września 2018 roku 

rozpoczął się nabór wniosków na dotacje celowe z budżetu gminy 2019. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 20,000 zł.  

W naborze wzięły udział wszystkie rodzinne ogrody działkowe z terenu gminy Blachownia tj. 

ROD Storczyk, ROD Odlewnik, ROD Krokus, ROD Warzywnik: 

Tabela 37: Realizacja Programu poprawy infrastruktury ROD w 2019 roku 

L.P. Nazwa oferenta Zakres 

przedsięwzięcia 

Wnioskowana 

wielkość 

dotacji 

Otrzymana 

kwota 

dotacji 

Uwagi 

1. Rodzinny Ogród Działkowy 

„Odlewnik” w Blachowni,   ul. 

Sienkiewicza 20A,        42-290 

Blachownia 

Demontaż starej bramy                   

z furtką, wykonanie 

fundamentów, montaż 

nowej bramy 

dwuskrzydłowej                    

z furtką. 

3500,00 zł 3500,00 zł brak uwag 

2. Rodzinny Ogród Działkowy 

„Warzywnik” w Blachowni,   

ul. Kubowicza 10,                      

42-290 Blachownia 

Wymiana 5 okien wraz                  

z obróbką tynkarską w 

domu działkowca. 

3500,00 zł 3500,00 zł brak uwag 

3. Rodzinny Ogród Działkowy 

„Krokus” w Blachowni,      ul. 

Miodowa 8,                      42-

290 Blachownia 

Rozbudowa i 

modernizacja 

infrastruktury 

elektrycznej – dotyczy 

głównej sieci 

elektrycznej co stanowi 

dobudowę 3 skrzyń 

pomiarowych 

okablowaniem. 

5330,00 zł 5300,00 zł brak uwag 

4. Rodzinny Ogród Działkowy 

„Storczyk” w Blachowni,    ul. 

Cmentarna 26,                      42-

290 Blachownia 

Wymiana bramy 

wjazdowej              i 

furtki, montaż lamp 

oświetleniowych 

alejki, utwardzenie 

drogi wewnętrznej o 

powierzchni 400 m2, 

10800,00 zł 7700,00 zł Dotacja 

przyznana na 

wymianę 

bramy oraz 

oświetlenie 

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina podpisała 4 umowy na przekazanie dotacji celowych dla ROD.  

W związku z utrudnieniami związanymi z realizacją zadania w ROD Storczyk, gmina wyraziła 

zgodę na zmianę wniosku na zadanie pt. „Wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznej drogi 

na terenie ROD „Storczyk” w Blachowni”.  

Wszystkie powyższe zadania zostały zrealizowane oraz rozliczone w całości.  
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Rysunek 6: Wymiana okien - ROD Warzywnik 

 

Źródło: ROD Warzywnik 
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Rysunek 7: Modernizacja drogi - ROD Storczyk 

 

Źródło: ROD Storczyk 

 

II. Opracowanie i przygotowanie Programu na rok 2020 

W 2019 roku przy współpracy z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych przygotowany 

został Program poprawy infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na lata 2020-2024. 

Uchwała obejmująca zakres współpracy gminy Blachownia z ROD została przyjęta Uchwałą 

Rady Miejskiej nr 52/IX/2019 z dnia 22 maja 2019 roku. Uchwała wskazuje na trzy główne 

cele programu: 

„1. Celem Programu jest unowocześnienie infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

poprzez budowę nowej infrastruktury, remont i modernizację istniejącej oraz dostosowanie jej 

do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją oraz koncepcją 

„otwartych ogrodów”, wspieranego przez władze samorządowe Miasta Blachowni poprzez 

udzielenie pomocy i dotacji stowarzyszeniom ogrodowym znajdujący się na terenie Miasta 

Blachowni. 



111 | S t r o n a  

 

2. Wzrost dostępności terenów ogólnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych dla 

społeczności lokalnej poprzez animację i organizację wydarzeń i imprez integracyjnych. 

3. Zwiększenie kompetencji i wiedzy członków ROD i ich statutowych organów w zakresie 

zarządzania ogrodami i prowadzenia upraw ze szczególnym uwzględnieniem ich 

bioróżnorodności i ekologii”. 

Powyższe cele mogą być realizowane poprzez organizację m. in. następujących działań: 

- Jubileusze ROD – „Dni Działkowca” 

- Imprezy integracyjne dla działkowców i gości, 

- Dni Otwarte ROD, 

- Współpraca ze szkołami, przedszkolami oraz prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu 

edukacji ekologicznej, 

- Zielone lekcje biologii, 

- Szerzenie edukacji w zakresie ekologii dzięki zbudowanej dla celów edukacyjnych 

infrastrukturze, 

- Organizacja i prowadzenie polityki senioralnej gminy, 

- Organizacja doradztwa i szkoleń dla członków ROD.  

Zarządzeniem Burmistrza Blachowni nr OR.0050.144.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku 

ogłoszony został nabór wniosków dotyczących dotacji celowej dla ROD na rok 2020. Wzięły 

w nim udział trzy ogrody z terenu gminy Blachownia tj. ROD Krokus, ROD Warzywnik oraz 

ROD Storczyk. Rod Storczyk i ROD Odlewnik zostały połączone w jeden ogród działkowy na 

podstawie Uchwały nr 5/2019 Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców                       

w Częstochowie z dnia 14 października 2019 roku.   

Gmina Blachownia 8 maja br. podpisała 4 umowy na realizację zadań: 

 

Tabela 38: Realizacja Programu poprawy infrastruktury ROD w 2020 roku 

L.P. Nazwa oferenta Zakres przedsięwzięcia Wnioskowa

na wielkość 

dotacji 

Otrzymana 

kwota 

dotacji 

Stan 

realizacji 

zdania 

1. ROD „Storczyk” w 

Blachowni,    ul. 

Cmentarna 26,                      

42-290 Blachownia 

Zakup stołów i krzeseł do 

świetlicy ROD 

STORCZYK w 

Blachowni 

6000,00 zł 6000,00 zł W trakcie 

realizacji 
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2. ROD „Warzywnik” 

w Blachowni,    ul. 

Kubowicza 10,                      

42-290 Blachownia 

Doposażenie świetlicy 

ogrodu 

5800,00 zł 5800,00 zł W trakcie 

realizacji 

3. ROD „Storczyk” w 

Blachowni,  ul. 

Cmentarna 26,                      

42-290 Blachownia 

Zakup i wymiana 12 sztuk 

rozdzielnic 

bezpiecznikowych dla 

działek ogrodowych             

w Rodzinnym Ogrodzie 

Działkowym STORCZYK 

4321,00 zł 4321,00 zł W trakcie 

realizacji 

4. ROD „Krokus” w 

Blachowni,     ul. 

Miodowa 8,                      

42-290 Blachownia 

Doposażenie świetlicy 

ogrodu – zakup szaf, 

mebli biurowych oraz 

urządzeń multimedialnych 

 

3879,00 zł 3879,00 zł W trakcie 

realizacji 

Źródło: Opracowanie własne 
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VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

Organizacja sieci szkół i przedszkoli w Gminie Blachownia 

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów należy do zadań 

własnych gmin. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych                            

i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. 

obwodach szkolnych. 

Na terenie Gminy Blachownia w roku 2019 działały jednostki oświatowe: 

Jednostki publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Stanisława Staszica w Blachowni oraz Publiczne Przedszkole nr 1 w Blachowni), 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. 

Kornela Makuszyńskiego w Łojkach oraz Publiczne Przedszkole w Łojkach), 

- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 2 im. Plastusia w Blachowni. 

Jednostka publiczna, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Cisie. 

Jednostki niepubliczne: 

- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Sowy”, 

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tik Tak”. 

Na terenie Gminy Blachownia szkoły podstawowe mają 4 obwody szkolne, które zostały 

określone na podstawie uchwały nr 59/IX/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 maja 

2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Blachownia oraz   granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia                              

1 września 2019r., która została zmieniona uchwałą nr 75/XII/2019 Rady Miejskiej                                 

w Blachowni z dnia 18 września 2019 r. 

Od dnia 1 września 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bankowej 

uruchomiono oddział przedszkolny, w którym objęto wychowaniem przedszkolnym 25 

wychowanków.  
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Informacja o liczbie dzieci w placówkach 

SZKOŁY PODSTAWOWE - LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW wg danych Systemu 

Informacji Oświatowej stan na dzień 30 IX 2019 r. 

Łączna liczba uczniów w poszczególnych szkołach: 

Tabela 39: Łączna liczba uczniów w poszczególnych szkołach 

Nazwa placówki Rok szkolny 

2018/2019 

Stan  

na 30 IX 2019 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 601 

(kl. gimnazjalne 90) 

492 

Szkoła Podstawowa nr 3 104 108 

Szkoła Podstawowa  

w Łojkach 

175 179 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Cisiu 

53 53 

RAZEM: 933 832 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Łączna liczba oddziałów w poszczególnych szkołach: 

Tabela 40: Łączna liczba oddziałów w poszczególnych szkołach: 

Nazwa placówki Rok szkolny 

2018/2019 

Stan  

na 30 IX 2019 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 28 

(4 oddziały 

gimnazjalne) 

23 

Szkoła Podstawowa nr 3 7 7 

Szkoła Podstawowa 

w Łojkach 

9 9 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Cisiu 

8 8 

RAZEM RAZEM: 52 47 
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PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 oraz na dzień 30 IX 2019 r. wg danych Systemu Informacji 

Oświatowej 

Łączna liczba uczniów w poszczególnych publicznych placówkach wychowania przedszkolnego: 

Tabela 41: Łączna liczba uczniów w poszczególnych publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 

Nazwa placówki Rok szkolny 

2018/2019 

Stan  

na 30 IX 2019 r. 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym  w Blachowni 

70 61 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem 

Integracyjnym nr 2 im. Plastusia w Blachowni 

119 113 

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Łojkach 

98 99 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1  

w Blachowni 

X 25 

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Cisiu 

20 23 

RAZEM: 307 321 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Łączna liczba oddziałów w poszczególnych publicznych placówkach wychowania przedszkolnego: 

Tabela 42: Łączna liczba oddziałów w poszczególnych publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 

Nazwa placówki Rok szkolny 

2018/2019 

Stan  

na 30 IX 2019 r. 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Blachowni 

3 3 

Publiczne Przedszkole z Oddziałem 

Integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni 

5 5 

Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Łojkach 

4 4 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 

1  w Blachowni 

X 1 
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Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Cisiu 

1 1 

RAZEM: 13 14 

Źródło: Opracowanie własne 

 

NIEPUBLICZNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Łączna liczba uczniów w poszczególnych niepublicznych punktach przedszkolnych: 

Nazwa placówki Rok szkolny 

2018/2019 

Stan  

na 30 IX 2019 r. 

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Sowy” 17 17 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Tik Tak” 15 15 

RAZEM: 32 32 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

Łącznie do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Blachownia (w tym do Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Cisiu, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Sowy” i Niepublicznego Punktu 

Przedszkolnego „Tik Tak”) wg stanu na dzień 30 IX 2019 r. uczęszczało 1185 uczniów.  
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KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. 

MARII KONOPNICKIEJ W BLACHOWNI 

Ze względu na kończącą się z dniem 31 sierpnia 2019 r. kadencję na stanowisku dyrektora panu 

Andrzejowi Gule zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe został 

ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej                     

w Blachowni. Posiedzenie Komisji konkursowej odbyło się w dniu 5 lutego 2019 r. Do konkursu 

przystąpiły dwie osoby. W wyniku głosowania na stanowisko dyrektora komisja wskazała pana 

Andrzeja Gułę.  

Zarządzeniem Nr OR.0050.44.2019 Burmistrza Blachowni z dnia 12 lutego 2019 r. konkurs na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni został 

zatwierdzony. Zarządzeniem nr OR.0050.60.2019 Burmistrza Blachowni z dnia 7 marca 2019 r. 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej zostało powierzone Panu 

Andrzejowi Gule na pięć lat szkolnych tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.   

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 

Na podstawie art. 9g ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz. 

967 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574), w wyniku 

postępowania przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty -  2 nauczycieli uzyskało stopień 

nauczyciela dyplomowanego (1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni oraz                               

1 nauczyciel z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łojkach).  W charakterze obserwatora prac 

komisji w Kuratorium Oświaty uczestniczyli w obu komisjach w dniu 23 lipca 2019 r. i 13 sierpnia 

2019r.  przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Na podstawie art. 9g ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz. 

967 t.j.)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018.1574), w wyniku 

postępowania przeprowadzonego przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blachowni 

2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.  W obu komisjach w dniu 13 września 

2019 r. uczestniczył w charakterze obserwatora przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

 

FUNDUSZ ZDROWOTNY DLA NAUCZYCIELI 

Wnioski o przyznanie zapomóg zdrowotnych, dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej są 

rozpatrywane dwa razy w roku przez Burmistrza Blachowni. W roku 2019 o pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli w formie zapomóg wystąpiło 13 nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów 
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przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Blachownia. Wszystkie wnioski 

rozpatrzono pozytywnie, w tym 7 wniosków rozpatrzono po 15 czerwca, a 6 po 15 listopada. 

Wypłacono zasiłki na łączną kwotę 2.850,00 zł.  

 

BAZA LOKALOWA 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni 

 

Tabela 43: Baza lokalowa Szkoły Podstawowej nr 1 

 ul. Sienkiewicza 8 ul. Bankowa 13 

Powierzchnia działki 1,4917 ha 0,8702 ha 

Powierzchnia użytkowa 2.931 m2 2.647 m2 

Liczba sal lekcyjnych 18 17 

Liczba i rodzaje pracowni 1 pracownia przyrodnicza 

1 pracownia językowa 

2 pracownie komputerowe 

1 sala komputerowa 

Liczba i rodzaje gabinetów 

specjalistycznych 

1 gabinet terapii psychologiczno – 

pedagogicznej 

1 gabinet logopedyczny 

1 gabinet pomocy przedmedycznej 

1 gabinet terapii pedagogicznej 

1 gabinet pomocy przedmedycznej 

Inne pomieszczenia Biblioteka/czytelnia multimedialne 

Świetlica 

Kuchnia 

Biblioteka/czytelnia multimedialne 

Sala tradycji 

Świetlica 

Kuchnia 

Infrastruktura sportowa Wielofunkcyjne boisko ORLIK 

Bieżnia 4 - tory ze skocznią 

Sala gimnastyczna duża 

Sala gimnastyczna mała 

Sala do gimnastyki korekcyjnej 

Boisko trawiaste 

Boisko do piłki siatkowej 

Sala gimnastyczna 

Sala gimnastyczna mała 

Sala z lustrami 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni 
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Tabela 44:  Baza lokalowa ZSP w Blachowni 

 ul. Wspólna 5 

Powierzchnia działki 0,6896ha 

Powierzchnia użytkowa 1.609,37m2 

Liczba sal lekcyjnych 9 

Liczba i rodzaje pracowni 1 pracownia językowo - komputerowa 

 

Liczba i rodzaje gabinetów 

specjalistycznych 

1 gabinet terapii psychologiczno – 

pedagogiczno - logopedycznej 

1 gabinet pomocy przedmedycznej 

Inne pomieszczenia Biblioteka/czytelnia multimedialne 

Świetlica 

Kuchnia 

Infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna 

Bieżnia 3 - tory ze skocznią 

Sala gimnastyczna duża 

Plac zabaw  

Siłownia zewnętrzna 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach  

 

Tabela 45: Baza lokalowa w ZSP w Łojkach 

 ul. Długa 48 ul. Długa 50 

Powierzchnia działki 1,1025 ha 0,3778 ha 

Powierzchnia użytkowa 1.533,03 m2 984,9 m2 

Liczba sal lekcyjnych 7 4 

Liczba i rodzaje pracowni 1 pracownia przyrodnicza 

1 pracownia komputerowa 

 

---- 

 

Liczba i rodzaje gabinetów 

specjalistycznych 

1 gabinet terapii psychologiczno – 

pedagogiczno - logopedycznej 

1 gabinet pomocy przedmedycznej 

---- 

Inne pomieszczenia Biblioteka/czytelnia  Kuchnia 
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Świetlica 

Kuchnia 

Infrastruktura sportowa Sala gimnastyczna  

Sala do gimnastyki korekcyjnej 

Boisko trawiaste do piłki nożnej 

Boisko asfaltowe do piłki siatkowej 

i koszykowej 

Boisko do piłki plażowej 

Plac zabaw 

Siłownia zewnętrzna 

Plac zabaw 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Blachowni 

 

Tabela 46: Baza lokalowa w Przedszkolu nr 2 w Blachowni 

 ul. Wspólna 5 

Powierzchnia działki 520 m2 

Powierzchnia użytkowa 251 m2 

Liczba sal lekcyjnych 4 

Liczba i rodzaje gabinetów 

specjalistycznych 

1 gabinet terapii psychologiczno – 

pedagogiczno - logopedycznej 

1 gabinet terapii integracji sensorycznej  

Inne pomieszczenia Świetlica/jadalnia 

Kuchnia 

Infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna 

Plac zabaw  

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu 

 

Tabela 47: Baza lokalowa w Publicznej Szkole Podstawowej w Cisiu 

Cisie ul. Cisiańska 46 

Powierzchnia działki 13293 m 2 
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Powierzchnia użytkowa 1.238 m 2 

Liczba sal lekcyjnych 6 

Liczba i rodzaje pracowni 1 pracownia komputerowa 

1 pracownia przyrodniczo - geograficzna 

Liczba i rodzaje gabinetów 

specjalistycznych 

1 gabinet pomocy przedmedycznej 

Inne pomieszczenia Zaplecze biblioteka 

Świetlica 

Zaplecze kuchenne 

Infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna 

Sala gimnastyczna  

Plac zabaw  

Siłownia zewnętrzna 

Boisko trawiaste do piłki nożnej 

Bieżnia 

Boisko do siatkówki plażowej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Inwestycje, remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych  

W minionym roku 2019 na terenie wszystkich oświatowych jednostkach organizacyjnych 

przeprowadzano w okresie ferii i wakacji drobne remonty.  

Z ważniejszych inwestycji należy wspomnieć  budowę sieci internetowej w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 przy ul. Bankowej oraz zakup kostki brukowej w celu wykonania podwórka 

szkolnego; w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Łojkach wyremontowano oraz wyposażono pracownię przyrodniczą w ramach programu Zielona 

Pracownia oraz wyremontowano i wyposażono pracownię językowo - komputerową m.in. ze 

środków z Budżetu Obywatelskiego; w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Blachowni wyremontowano i wyposażono pracownię komputerowo – językową  

w ramach m.in. środków z Budżetu Obywatelskiego. 

Placówki były również doposażane w pomoce dydaktyczne. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Blachowni zakupiła pomoce w ramach środków uzyskanych z 0.4% rezerwy 

subwencji oświatowej.  

W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym uruchomiono 

nowoczesną pracownię na nauki przedmiotów przyrodniczych, która została uruchomiona przy 

wsparciu WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2019”. 
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Finansowanie inwestycji, remontów, zakupu pomocy dydaktycznych odbywało się z budżetu 

jednostek, dochodów własnych, dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców, projektów unijnych.  

 

Rysunek 8: Zielona Pracownia w ZSP w Łojkach 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni 

BUDŻET 

zakup zmywarki – 5.131,56 zł 

zakup krzeseł, stolików, wieszaków, mebli w celu wyposażenia klas i szatni przy ul. Bankowej – 

49,243,44 zł 

dostosowanie toalet – 16.500 zł 

zakup monitorów interaktywnych – 41.500 zł 

remont sal lekcyjnych przy ul. Bankowa – 2.500 zł 

zakup pomocy dydaktycznych dla kl. 0 – 600 zł 

remonty podłóg (3 sale) przy ul. Bankowej – 6.700 zł 

instalacja sieci internetowej przy ul. Bankowej – 23.000 zł 

modernizacja monitoringu przy ul. Bankowej - 8.200 zł 

zakup kostki brukowej – 20.001,03 zł. 
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DOCHODY WŁASNE 

dostosowanie sal lekcyjnych przy ul. Bankowej i ul. Sienkiewicza – 3.500 zł 

zakup pomocy dydaktycznych – 1.200 zł 

wyposażenie pracowni językowej przy ul. Sienkiewicza – 21.000 zł 

wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Bankowej – 550 zł 

RADA RODZICÓW 

zakup książek na nagrody – 1.700 zł 

remonty sal lekcyjnych – 900 zł 

remont szatni – 3.500 zł 

remont kuchni – 1.800 zł 

pomoce dydaktyczne świetlica – 1.300 zł 

WYDATKI W RAMACH PROJKETU UNIJNEGO PT. LEPSZA EDUKACJA SZANSĄ NA 

LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ   

146 570,13 zł w tym 57.902,50 zł stanowi zakup systemu chmurowego. 

 

Rysunek 9: Zajęcia w ramach projektu „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość” w SP 1 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  

BUDŻET 
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wyposażenie pracowni przyrodniczych - 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 

56.549,00 zł 

przystosowanie pomieszczeń biblioteki i czytelni na sale lekcyjną– 8.000 zł 

malowanie sali gimnastycznej – 9.000 zł 

wykonanie schodów I podjazdu dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – 23.000 zł 

zakup ławek, krzeseł, szafek – 4.521,48 zł 

malowanie klatki schodowej – 3.000 zł 

malowanie pracowni językowo - komputerowej – 2.000 zł  

zakup zestawu CASIO – 4.000,00 zł 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 

wyposażenie pracowni komputerowej – 34.964,92 zł. 

 

Rysunek 10: Pracownia komputerowa w ZSP w Blachowni 

 

 

DOCHODY WŁASNE 
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zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz  środków czystości – 3.000 zł 

zakup sprzętów kuchennych – 2.000 zł 

drobne naprawy, zakupy – 3.000 zł 

malowanie  sali dla uczniów klasy 1 - 2.000 zł  

PRZEDSZKOLE nr 1: 

BUDŻET 

zakup zabawek – 2.000 zł 

remont podłogi w sali przedszkolnej – 5.000 zł 

malownie sali przedszkolnej -1.000 zł 

zakup stolików – 1.200 zł 

zakup laptopa – 2.000 zł 

zakup zmywarki – 5.130,00 zł. 

RADA RODZICÓW 

zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, - 1.000 zł 

WYDATKI W RAMACH PROJKETU UNIJNEGO PT. LEPSZA EDUKACJA SZANSĄ NA 

LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ   

zakup pomocy dydaktycznych – 69.867,34 zł 

zakup systemu chmurowego – 65.340,00 zł 

Rysunek 11: Plakat zajęć on-line realizowanych w ramach projektu "Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość" w ZSP w Blachowni 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach  

SZKOŁA PODSTAWOWA: 

BUDŻET  

zakup 3 laptopów – 6.400,00 zł 

zakup projektora – 3.200,00 zł 

wyposażenie aneksu kuchennego – 2.300,00 zł 

DOCHODY WŁASNE 

zakup podgrzewacza wody i artykułów instalacyjnych – 943,67 zł  

zakup grzejników CO - 592,44 zł 

zakup artykułów remontowych do kuchni przedszkolnej – 943,67 zł 

usługa rębakiem na placu przedszkolnym – 360 zł 

zakup materiałów do malowania sali lekcyjnej – 560 zł 

zakup grzejników i artykułów instalacyjnych – 592,44 zł 

zakup pojemników na ręczniki papierowe – 320 zł 

zakup laptopa - 1.900 zł 

RADA RODZICÓW 

zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego – 687 zł. 

zakup paneli podłogowych do sal lekcyjnych – 5.571,85 zł. 

spektakl profilaktyczny NASK – 1.300 zł. 

animator na zabawę karnawałową – 300 zł. 

wyposażenie apteczek szkolnych – 300 zł. 

BUDŻET OBYWATELSKI 

wyposażenie pracowni komputerowo - językowej – 34.675 zł. 

FUNDUSZ SOŁECKI 

zakup szafek ubraniowych na korytarze szkolne – 7.205 zł. 

PRZEDSZKOLE: 

BUDŻET  

zakup pieczątek- 245 zł 

zakup sprzętu sportowego- 582,39 zł 

zakup dzienników- 289,06 zł 

zakup środków czystości - 3.515 zł 

zakup części do odkurzacza - 233zł  

DOCHODY WŁASNE 

zakup klocków Montessori - 329zł 
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zakup środków dezynfekujących - 238,01zł 

zakup tablic edukacyjnych - 258,00zł 

doposażenie kuchni – 2.414,60 zł 

zakup parawanów do łazienki - 225,34zł 

zakup klocków kreatywnych - 620,39zł 

zakup sprzętów AGD m.in. lodówka, odkurzacz, robot – 2.215,00zł 

konserwacja kserokopiarki – 130zł 

zakup środków czystości - 767,50zł 

zakup bojlera – 734,25 zł 

RADA RODZICÓW 

zakup książek na nagrody – 500 zł 

bilety – 167,88 zł 

wynajem fotobudki - 500 zł 

wynajem zamku dmuchanego - 250 zł 

zakup lamp -143,40 zł 

zakup przęseł na ogrodzenie parkingu - 399,41 zł 

zakup dyplomy- tablo - 700,00 zł 

Pomoce do języka angielskiego - 192,40 zł 

zakup chust - 115,64 zł 

zakup gier  i zabawy- 283,40 zł 

zakup materiałów, programów dydaktycznych - 571,03 zł 

zakup klocków na loterię – 350 zł  

zakup namiotu – 1.500 zł 

WYDATKI W RAMACH PROJKETU UNIJNEGO PT. EDUKACJA JUTRA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM W ŁOJKACH   

127 903,73 zł w tym 43 511,25 zł stanowi zakup systemu chmurowego. 

 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Blachowni 

BUDŻET  

montaż monitoringu w obiekcie przedszkolnym – 6.835,97 zł 

zakup laptopa, drukarki i radioodtwarzacza – 3.270,00 zł 

zakup niszczarki – 550 zł 

zakup 2 tabletów i radioodtwarzacza – 1.700,00 zł 
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zakup kolumny mobilnej Ibiza – 1.500 zł 

zakup laminarki z wyposażeniem – 1.100 zł 

zakup chłodziarko – zamrażarki – 1.349,00 zł 

DOCHODY WŁASNE 

zorganizowanie uroczystości nadania imienia przedszkolu – 1.000 zł 

RADA RODZICÓW 

zakup rolet materiałowych do okien w klasach – 1.040 zł 

zakup artykułów dekoracyjnych – 1.200 zł 

zakup artykułów malarskich (farby, lakiery do malowania ścian) – 500 zł 

zakup zabawek dla dzieci – 1.200zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu 

SZKOŁA:   

wkład własny do projektu „Posiłek w domu i szkole” – 5.130 zł 

drobne zakupy, remonty, naprawy – 3.516,64 zł 

zakup lodówki do kuchni - 999 zł 

zakup kwiatu poduchy - 299,00 

zakup plansz interaktywnych z programem z WSiP – 1.194 zł 

zakup chust odblaskowych -  119 zł 

RADA RODZICÓW 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY: 

zakup chust odblaskowych i węża spacerowego – 386 zł 

zakup puf „kwiat” i krokodyl” – 1.200 zł 

zakup pomocy dydaktycznych – 273 zł. 

 

Działalność dydaktyczna szkół 

EGZAMIN GIMNZAJLANY  

klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1 im.  Marii Konopnickiej  

Egzamin gimnazjalny odbywał się w dniach 10-12 kwietnia 2019r. Była to ostatnia sesja egzaminu 

w historii. W związku ze zmianą struktury szkół od 1 września 2019r. gimnazja przestały istnieć.  
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 wyrażone w procentach  

Tabela 48: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku 

 Język 

polski 

 

Historia i 

WOS 

 

Część 

matematyczno 

przyrodnicza : 

biologia, 

geografia, fizyka 

,chemia 

 

Matematyka 

 

Język 

angielski –

poziom 

podstawowy 

 

Język 

angielski –

poziom 

rozszerzony 

 

Województwo 

śląskie 

63,39 58,32 48,58 41,3 69,19 52,94 

Powiat 

częstochowski 

65,89 59,87 49,24 42,87 66,77 50,29 

Polska 63 59 49 43 68 53 

Gimnazjum w 

Blachowni 

66,76 58,34 46,47 38,75 69,89 50,94 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części, każda organizowana w trzech zakresach: 

Część I – humanistyczna obejmowała zakres historii i WOS oraz język polski, 

Część II – matematyczno-przyrodnicza obejmowała zakres przedmiotów przyrodniczych oraz 

matematyki, 

Część III – język obcy nowożytny – w zakresie podstawowym i rozszerzonym. 

Egzamin przebiegał bez zakłóceń zgodnie z procedurami. Przebieg egzaminu był obserwowany przez 

obserwatorów z Urzędu Miejskiego w Blachowni. W Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni                      

w klasach gimnazjalnych do egzaminu przystąpiło 89 uczniów.  

W roku 2019 uczniowie klas gimnazjalnych uzyskali z Historii i WOS oraz z j. angielskiego wyższe 

wyniki egzaminu niż rok wcześniej. Wyniki powyżej średniej krajowej, powiatowej i wojewódzkiej 

uczniowie uzyskali z języka polskiego i podstawy języka angielskiego. 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
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W roku 2019 po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty obejmuje 

wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu 

do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 

dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany                     

w formie pisemnej. 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 

języka polskiego 

matematyki 

języka obcego nowożytnego. 

W roku 2019 egzamin odbywał w dniach:  

kwietnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

kwietnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

17 kwietnia – egzamin z języka obcego nowożytnego 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasistów 2019 wyrażone w % 

Tabela 49: Wyniki egzaminu ósmoklasistów w 2019 roku 

 SP1 SP nr 3  SP 

Łojki  

 

SP 

Cisie 

Gmina 

Blachownia 

Powiat 

częstoch. 

Województwo 

śląskie 

Polska 

język polski 69% 53% 58% 57,14 63% 67% 64% 63% 

matematyka 40% 46% 55% 39,57 43% 48% 45% 45% 

język 

angielski 

63% 61% 58% 60,29 62% 60% 60% 59% 

język 

niemiecki 

--------- 34% -------

- 

------

-- 

34% 46,5% 43,09% 42% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wspomaganie nauczania 

W roku 2019 w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Blachownia uczyło się 34 uczniów                       

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opiniami o potrzebie wczesnego 

http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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wspomagania rozwoju wydanymi przez Powiatowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne (wg 

stanu na 30.09.2019r.) 

Do 31 sierpnia 2019r. na terenie Gminy funkcjonowały dwa oddziały integracyjne: w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej i Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 2 

im. Plastusia w Blachowni. Z dniem 1 września 2019r. oddział integracyjny został również 

utworzony w Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym                           

w Blachowni. 

Dla wszystkich uczniów z orzeczeniami PPP-P o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane 

były zajęcia rewalidacyjne, uczniowie ci zgodnie z zaleceniami wydanymi w orzeczeniu korzystali 

także z pomocy nauczycieli wspomagających, terapii np. logopedycznej, sensorycznej, 

pedagogicznej lub organizowane były dla nich indywidualne zajęcia edukacyjne.   

Dzieci w przedszkolach posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania zostały objęte 

wskazanym przez poradnię działaniami tj. odbywały się dla nich terapie sensoryczne, logopedyczne, 

pedagogiczne, reahabilitacja ruchowa itp.  

Dla dzieci z ustalonymi trudnościami w nauce organizowane były zajęcia wspomagające 

organizowane w ramach pomocy pedagogiczno – psychologicznej  np. zajęcia dydaktyczno -  

wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz w miarę potrzeb inne 

zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

 

Zajęcia pozalekcyjne uwzględniające indywidualne zainteresowania uczniów  

W roku 2019 w każdej ze szkół prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, w szczególności związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów były to 

wszelkiego rodzaju koła zainteresowań takie jak np. koło polonistyczne, historyczne, teatralne, 

ortograficzne, matematyczne, geograficzne, przyrodnicze, fotograficzne, plastyczne, a także chór                  

i dodatkowe zajęcia sportowe (SKS). W każdej szkole odbywały się również w klasach najmłodszych 

zajęcia szachowe. 

 

 

Dowóz uczniów 

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo oświatowe gmina jest zobowiązana do bezpłatnego 

dowożenia do szkoły dzieci pięcioletnich oraz odbywających roczne przygotowanie przedszkolne 

oraz uczniów szkół podstawowych w klasach I-IV, o ile zamieszkują ponad 3 km od szkoły 

zlokalizowanej w granicach obwodu szkolnego, w którym zamieszkują, oraz uczniów klas V – VI 
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szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkujących powyżej 4 km od szkoły w obwodzie 

szkolnym, a także uczniów niepełnosprawnych w przypadkach wskazanych ustawą.  

W roku 2019 Gmina Blachownia zapewniła 9 dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego bezpłatny dowóz busem do szkoły wraz z opieką w drodze do i ze szkoły. 

Koszty poniesione na dowóz dzieci busem wraz z opieką to 60.158,00 zł. Ponadto 

rodzicom/opiekunom prawnym 13 dzieci na podstawie zawartych umów zwrócono koszty dowozu 

do placówek oświatowych na łączną kwotę 39.577,85 zł. Łączny koszt dowozu dzieci posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to 100.135,25 zł w tym 399,4 zł stanowi koszt zwrotu 

zakupu biletów środkami komunikacji publicznej dla jednego z dzieci niepełnosprawnych. 

Liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego dowożenia do szkoły z uwagi na niepełnosprawność nie 

jest odzwierciedleniem stanu faktycznego lecz wynika tylko z liczby zgłoszeń jakich dokonali 

rodzice/opiekunowie prawni.  

Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na terenie Gminy 

Blachownia, których droga do szkoły przekracza 3 km lub 4 km mieli zapewniony bezpłatny transport 

autobusami firmy Grand Tour Venus - GTV . 

 

Formy materialnego wsparcia uczniów 

Stypendia i zasiłki 

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) 

ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457). 

Są to następujące formy pomocy: 

1) stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę  

w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium to może być udzielane uczniom w formie 

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych a także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane 

na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, 

2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej                            

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium 

szkolnego. 
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W roku szkolnym 2019 nie przyznano zasiłków szkolnych, natomiast pomoc w formie stypendium 

szkolnego otrzymało 43 uczniów na łączną kwotę 48.579,92 zł:  

 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni realizuje wieloletni program „Pomoc Państwa               

w zakresie dożywiania”. Celem programu jest m.in. przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz rodzin o niskich dochodach. Program 

zapewnia realizację polityki społecznej gminy poprzez: poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, poprawę sytuacji rodzin o niskich dochodach.   

 

W ramach programu udziela się wsparcia: 

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej 

uczniom do czasu  zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.  

W ramach programu do placówek oświatowych przekazywane są środki na posiłki dla dzieci. 

W 2019 r. łączna kwota przekazanych środków wyniosła 18.550 zł, z czego: 

dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – objęto programem 6 dzieci, dofinansowanie 

do posiłków wyniosło 3.792 zł uczniowie do czasu zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej – 

objęto programem: 

- 21 dzieci na podstawie decyzji administracyjnej, dofinansowanie wyniosło 14.758 zł.  

 

Refundacja kosztów kształcenia młodocianych 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie gminy Blachownia rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy                  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wnioski pracodawców o zwrot 

kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali 

egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację 

powyższego zadania w 2019 roku pozyskano dotację od Wojewody Śląskiego w kwocie 24.337,00 

zł. Środki przekazane zostały 3 pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia                                 

5 młodocianych mieszkańców gminy Blachownia.   

 

Kontrola obowiązku nauki 

Zadaniem gminy realizowanym w okresie sprawozdawczym na rzecz edukacji dzieci i młodzieży jest 

realizacja - wynikającego z ustawy Prawo oświatowe - obowiązku kontroli spełniania przez uczniów 

obowiązku nauki. Działania w tym zakresie miały na celu zmotywowania uczniów i ich rodziców do 
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kontynuowania nauki po zakończeniu gimnazjum, do ukończenia 18 roku życia i we właściwym 

uczęszczaniu na zajęcia szkolne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, bowiem nieusprawiedliwiona absencja ucznia na co najmniej 50 % zajęciach 

obowiązkowych stanowi naruszenie przepisów prawa oświatowego i podlega egzekucji 

administracyjnej.  

Spełnianie obowiązku nauki w roku 2019 przedstawiało się następująco: 

Tabela 50: Spełnianie obowiązku nauki w roku 2019 

Lp

. 

Wyszczególnienie 

1. Liczba młodzieży zobowiązanej do spełniania obowiązku nauki (roczniki 2000-

2002) 

334 

2. W tym spełniającej obowiązek szkolny  3 

3. W tym spełniający obowiązek nauki, 

w szkołach ponadgimnazjalnych, 

przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w którym przebywają  

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, co do 

której brak informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu obowiązku nauki 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 

278 

 

13 

40 

 

0 

 

4. Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków szkół dla 

przymuszenia  

do właściwego spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Ważnym elementem w pracy nauczycieli jest stałe doskonalenie ich umiejętności zawodowych. 

Celowi temu służy między innymi system finansowego wsparcia funkcjonujący w ramach każdej 

szkoły (przedszkola) w postaci funduszu na doskonalenie i dokształcanie zawodowe. Wielkość tego 

funduszu, na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, ustalana jest jako odpis w wysokości 

1 % od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Wielkość przeznaczonych środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r. przedstawia się następująco: 

Szkoła Podstawowa nr 1 – 21.820,00 zł 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blachowni – 12.260,00 zł  
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach – 12.815,00 zł 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Blachowni – 9.105,00 zł 

Razem: -  56.000,00 zł. 

W ramach środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli realizowano szeroki 

katalog szkoleń nauczycieli, w tym również nauczycieli pełniących funkcje kierownicze                                   

w przedszkolach i szkołach oraz wspierano nauczycieli w kontynuacji studiów podyplomowych lub 

uzupełniających. Doskonalenie zawodowe odbywało się we współpracy z różnymi zakładami 

doskonalenia zawodowego nauczycieli za odpłatnością, ale również w ramach środków finansowych, 

głównie pochodzących z programów europejskich. Nauczyciele korzystali również z nieodpłatnych 

form doskonalenia zawodowego. 

W ramach środków na doskonalenie zawodowe rozpoczęło się procesowe wspomaganie szkół 

związane z realizacją „Planu wspomagania szkół, których organem prowadzącym jest Gmina 

Blachownia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” w ramach projektu „VULCAN 

kompetencji w śląskich samorządach”. 

 

Informacje o wdrożonych zadaniach, realizowanych projektach i programach 

Program SIGMA oraz DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

W roku szkolnym 2019 zakupiono i wdrożono program SIGMA dla Urzędu Miejskiego w Blachowni 

oraz szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę. Sigma to nowoczesny, internetowy system 

pozwalający na obsługę całego cyklu budżetowego. Począwszy od arkuszy organizacyjnych przez 

plany budżetowe po kontrolę ich realizacji w ciągu całego roku kalendarzowego.  

Raporty, które udostępnia Sigma wspierają podejmowanie decyzji i zarządzanie na szczeblu JST. 

Zgromadzone dane można analizować wykorzystując szereg udostępnianych przez program 

gotowych raportów lub tworząc własne przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel. 

Sigma oferuje między innymi możliwość: 

Zbiorczej analizy danych z arkuszy organizacyjnych, w tym zaobserwowanie dynamiki zmian                     

w czasie.  

Zbiorczej analizy projektów i planów finansowych jednostek oświatowych.  

Zbiorczej analizy projektów i planów finansowych jednostek oświatowych, w tym historię zmian                          

w planie.  

 

Dla szkół w ramach abonamentu dodatkowo został zakupiony Dziennik elektroniczny. E-dziennik 

jest to zupełnie nowa i unowocześniona forma dokumentacji prowadzenia lekcji i życia w szkole. Ten 

nowoczesny system jakim jest dziennik elektroniczny może z łatwością zastąpić zwykły dziennik 
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lekcyjny. Powstał on głównie z myślą o tym, aby nie tylko uprościć pracę nauczycielom ale przede 

wszystkim ułatwić kontakt z rodzicami, nie mówiąc o tym o ile łatwiejszy jest wgląd rodziców do 

ocen swoich dzieci. W celu sprawnego wdrożenia ww. programów oraz ich efektywnego 

wykorzystania od stycznia 2019 odbywały się szkolenia zarówno pracowników Urzędu Miejskiego 

zajmujących się obsługą merytoryczną i finansowo – księgową szkół jak i dyrektorów, 

wicedyrektorów oraz nauczycieli.   

Koszt zakupu programów, wdrożenia i szkoleń wyniósł 37.274 zł. 

 

Projekt „VULCAN kompetencji w śląskich samorządach” 

W grudniu 2018r.  zawarto umowę o współpracy w zakresie realizacji „Planu wspomagania szkół, 

których organem prowadzącym jest Gmina Blachownia w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych w okresie od stycznia 2019 do maja 2020r.” z Sosnowieckim Centrum Edukacyjnym 

„Edukator”. Wdrożony plan wspomagania jest jednym z elementów realizacji projektu „VULCAN 

kompetencji w Śląskich samorządach”. W ramach wspomagania prowadzone były zarówno szkolenia 

kadry kierowniczej, rad pedagogicznych jak również warsztaty diagnostyczno -rozwojowe. 

 

Pilotaż modelu doradczego 

Gmina Blachownia od czerwca 2019r. przystąpiła do udziału w Pilotażu modelu doradczego, 

realizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego                                     

w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II 

etap”. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zakończenie projektu nastąpiło w dniu 24 września 2019r.  

W bezpłatnych szkoleniach brało udział trzech przedstawicieli naszego samorządu: Sylwia 

Szymańska Burmistrz Blachowni, Małgorzata Bernat – radna Rady Miejskiej w Blachowni, 

przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Gminy 

i Integracji Społecznej oraz Olga Kacprzak inspektor ds. oświaty i wychowania. 

W ramach pilotażu został opracowany harmonogram działań rozwojowych wspierających 

dyrektorów w realizacji ich misji i zadań związanych z kierowaniem placówkami. Nasz samorząd 

miał również możliwość zaprezentowania realizowanych działań ukierunkowanych na poprawę 

jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizowany konsekwentnie przez 

Gminę Blachownia Plan rozwoju oświaty, jest przykładem dobrych praktyk dla innych samorządów. 

 

V edycja Wojewódzkiego Konkursu „Zielona Pracownia” organizowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   
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W roku 2019 Gmina Blachownia w V edycji Wojewódzkiego Konkursu „Zielona Pracownia 2019” 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                

w Katowicach pozyskała 30.000 zł na utworzenie pracowni pod nazwą „Świat zaklęty w wodzie”                    

w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach.  

Wkład własny to 9.722,00 zł, z czego 7.500,00 zł stanowi nagroda w I etapie konkursu WFOŚiGW 

w Katowicach natomiast wkład Gminy to kwota 2.222,00 zł. Łączny koszt remontu pracowni, zakupu 

mebli i nowoczesnych pomocy dydaktycznych to kwota 39.722,00 zł. Uroczyste otwarcie pracowni 

odbyło się w październiku 2019 r. 

 

Wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0.4% rezerwy w roku 2019 z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym                                

w Blachowni  

Gmina Blachownia złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0.4% 

rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 3                       

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni na kwotę 56.549,00 zł.   

Zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyniają się do kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów, umożliwiając im zdobycie wiedzy służącej zrozumieniu wpływu nauki 

i technologii na świat przyrody oraz podnoszenia umiejętności formułowania pytań i wyciągania 

wniosków opartych na doświadczeniach i dowodach.  

 

Projekty unijne „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów” oraz „Edukacja jutra                        

w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym                             

w Łojkach” 

Złożone we wrześniu 2018 r. przez Gminę Blachownia projekty unijne dla szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Blachownia zostały pozytywnie rozpatrzone. 

Gmina Blachownia pozyskała środki w wysokości: 

„Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Łojkach” (dofinansowanie: 283.067,04 zł, wartość projektu 314.518,93 zł, wkład 

własny rzeczowy: 31.451,89 zł), 

Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów” - projekt dla Szkoły Podstawowej nr 1                        

w Blachowni oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Blachowni (dofinansowanie: 722.478,87 zł, 
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wartość projektu 802.754,30 zł, wkład własny rzeczowy: 80.275,43 zł). dofinansowanie 791.830,30 

zł). 

Celem projektów jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej                               

im. K. Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach oraz Szkole Podstawowej 

nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni i Szkole Podstawowej nr 3 im. S. Staszica w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Blachowni. 

Przedmiotem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, a także rozwój kompetencji społeczno-

emocjonalnych, poprzez organizację zajęć dodatkowych (w tym pozaszkolnych), zajęć 

prowadzonych metodą eksperymentu, wyjazdów edukacyjnych (dot. ZSP w Łojkach) oraz zajęć 

skierowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Uzupełnieniem działań będzie organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej i doposażenie placówki 

w pomoce naukowe i sprzęt do organizacji zajęć.  

Dodatkowo zaplanowano wdrożenie systemu do hybrydowej i zintegrowanej edukacji opartej                        

o nowoczesne metody i formy nauczania.  

W związku z dużym zainteresowaniem uczniów udziałem w dodatkowych bezpłatnych zajęciach 

łącznie w obu projektach w 2019 r. brało udział 366 uczniów klas I – VIII, tj. o 51 więcej niż 

zakładano oraz 38 nauczycieli. 

 

Akcje społeczne 

Akcja społeczna „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu” 

Dnia 2-ego kwietnia 2019r. Gmina Blachownia po raz czwarty włączyła się w obchody Światowego 

Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. Punktualnie wraz z wybiciem kurantów o godz. 20.00 Urząd Miejski 

w Blachowni „zapalił się” na niebieski kolor, solidaryzując się z osobami chorymi na autyzm.   

Wszystkie placówki oświatowe włączyły się w tę ogólnoświatową akcję. Szkoły i przedszkola 

wykonały niebieskie dekoracje, przeprowadziły warsztaty plastyczne, pogadanki itp. Celem Akcji 

jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także 

kształtowanie wśród mieszkańców gminy, począwszy od tych najmłodszych, postaw poszanowania 

dla „inności”, tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

Akcje społeczne w ramach ogólnoświatowej akcji „Pola Nadziei”  

14 maja 2019r. placówki oświatowe włączyły się w organizowany na terenie Gminy Blachownia 

przez Urząd Miejski w Blachowni, Radę Miejską w Blachowni, Miejski Domu Kultury w Blachowni 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej IV „Marsz Nadziei” 
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Blachownia 2019”.  Celem odbywających się marszy jest łączenie ludzi o wielkich sercach chcących 

zjednoczyć się z osobami nieuleczalnie chorymi, manifestując tym samym zrozumienie, miłość, 

nadzieję i jedność. Marsze mają przypomnieć społeczeństwu, że hospicja i ich podopieczni potrzebują 

nadziei na godne życie w otoczeniu życzliwych osób. Nadziei na życie, które jest najważniejsze, 

nawet w tym momencie, kiedy się kończy. W marszu wzięły udział delegacje ze wszystkich 

publicznych placówek oświatowych.  
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VII. Komunikacja publiczna na terenie gminy Blachownia 

Od kwietnia 2018 roku Gmina Blachownia stała się organizatorem transportu zbiorowego. W tym 

samym roku dokonano wyboru operatora transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie 

umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Umowa została podpisana z Firmą: 

Biuro Przewozowe Grand Tour Venus Krzysztof Zubeil, ul. Leśna 28, 46-046 Kadłub Tur                                 

i obowiązywała do 30 kwietnia 2020 roku. 

Transport publiczny po terenie Gminy Blachownia odbywa się za pomocą trzech linii 

komunikacyjnych: 

a) Nr 150 trasa: Blachownia – Malice – Cisie – Ostrowy – Blachownia 

b) Nr 161 trasa: Cisie – Blachownia – Łojki – Stara Gorzelnia 

c) Nr 162 trasa: Ostrowy – Blachownia - Malice 

Mapa 6: Plan komunikacji gminnej 

 

Źródło: GTV Bus 

1. Szacowany koszt sfinansowania przez Gminę Blachownia linii komunikacyjnych 1, 2, 3 w roku 

2019 wynosi około 111000,00 zł brutto miesięcznie. 

2. Przejazd na liniach komunikacyjnych 1,2,3 wewnątrz Gminy Blachownia dla ogółu podróżnych 

był bezpłatny. 
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3. W 2019 roku liczba wozokilometrów dla linii obsługiwanych przez GTV Bus tylko po terenie 

Gminy Blachownia (linia 1, 2, 3) wynosi 242345,3. 

4. Dodatkowo skomunikowano sołectwo Konradów i Gorzelnię Starą do którego w latach 

wcześniejszych nie dojeżdżał transport publiczny. 

5. W 2019 roku do użytkowania oddano nowo wybudowane centrum przesiadkowe. 

6. Jednocześnie zobligowano operatora transportu zbiorowego do utworzenia 2 linii komercyjnych 

łączących Gminę Blachownia z Częstochową: 

a) Nr 151 trasa: Częstochowa – Częstochowa przez Blachownię (przez Wyrazów                                      

ul. Starowiejską) 

b) Nr 152 trasa: Częstochowa – Częstochowa przez Blachownię (przez Wyrazów                                      

ul. Częstochowską). 

7. Ustalono, że cena biletu jednorazowego normalnego oraz biletu normalnego miesięcznego na 

liniach komunikacyjnych Częstochowa– Blachownia UM – Częstochowa wynosi odpowiednio 4zł                

i 140 zł. 

8. Gmina Blachownia korzysta także z transportu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg                             

i Transportu. Dwie linie autobusy MPK łączą ze sobą Częstochowę z sołectwem Łojki (linia 22) oraz 

sołectwem Stara Gorzelnia (linia 32). W 2019 roku gmina wydatkowała na ten cel 127 916,67 zł  

8. Transport publiczny realizowany w 2019 roku wykonywany był bez zakłóceń. 

Rysunek 12: GTV Bus 

 

Źródło: Urząd Miejski w Blachowni 
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VIII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem w działaniu VIII kadencji Rady Miejskiej. W tym okresie 

Radni podjęli 87 uchwał, których stan przedstawia poniższe zestawienie:  

Lp. Nr uchwały 
Nr 

protokołu 
Data 

podjecia Uchwała w sprawie Realizacja 

1 28/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie zmiany uchwały 
3/II/2018 Rady Miejskiej 
w Blachowni z dnia 
29.11.2018 r. dotyczącej liczby 
i rodzaju stałych komisji Rady 
Miejskiej w Blachowni. Wykonana 

2 29/V/2019 V 06.02.2019 

 w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Wykonana 

3 30/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.  Wykonana 

4 31/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie wyboru 
przedstawiciela Rady Miejskiej 
Blachowni do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Blachowni. Wykonana 

5 32/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie wyboru 
przedstawiciela Rady Miejskiej 
Blachowni do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Blachowni. Wykonana 

6 33/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie warunków udzielania 
bonifikat od opłat 
jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów, stanowiących 
własność Gminy Blachownia w 
prawo własności tych gruntów i 
wysokości stawek procentowych 
tych bonifikat. Wykonana 

7 34/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie określenia kryteriów 
drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w publicznej 
szkole podstawowej, dla których 
Gmina Blachownia jest organem 
prowadzącym oraz określenia 
dokumentów niezbędnych Wykonana 
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do  potwierdzenia spełnienia 
kryteriów oraz przyznania liczby 
punktów każdemu kryterium. 

8 35/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie poboru w drodze 
inkasa należności z tytułu 
podatku rolnego, podatku 
leśnego oraz podatków i opłat 
lokalnych, określenia 
inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Wykonana 

9 36/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie zmiany Uchwały nr 
13/III/2018 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 13 grudnia 
2018 r. w sprawie podatku 
od nieruchomości. Wykonana 

10 37/V/2019 V 06.02.209 

w sprawie zmiany Uchwały nr 
22/IV/2018 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 28 grudnia 
2018 roku z późniejszymi 
zmianami, w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy 
Blachownia na rok 2019. Wykonana 

11 38/V/2019 V 06.02.2019 

w sprawie zmiany Uchwały nr 
23/IV/2018 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 28 grudnia 
2018 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Blachownia 
na rok 2019 Wykonana 

12 39/VI/2019 VI 28.02.2019 
w sprawie zniesienia statusu 
pomnika przyrody Wykonana 

13 40/VII/2019 VII 20.03.2019 

w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Miejskiej w Blachowni na 
rok 2019 Wykonana 

14 41/VII/2019 VII 20.03.2019 

w sprawie przyjęcia planów 
pracy stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Blachowni na rok 
2019. Wykonana 

15 42/VII/2019 VII 20.03.2019 

 w sprawie ustalenia wysokości 
diet przysługujących radnym 
Rady Miejskiej w Blachowni oraz 
zwrotu kosztów podróży.                                                                                                                                                                                                   Wykonana 
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16 43/VII/2019 VII 20.03.2019 

dotyczącej zmiany uchwały nr 
10/II/2018 w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz.U. z 2018 
poz. 450 z późn.zm). 

W trakcie 
realizacji 

17 44/VII/2019 VII 20.03.2019 

w sprawie przyjęcia Programu 
poprawy infrastruktury i rozwoju 
rodzinnych ogrodów 
działkowych położonych na 
terenie Gminy Blachownia 
na lata 2020 – 2024. 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

18 45/VII/2019 VII 20.03.2019 
w sprawie zmian w budżecie na 
rok 2019. Wykonana 

19 46/VIII/2019 VIII 17.04.2019 

w sprawie uchwalenia 
regulaminu dofinansowania 
kosztów poniesionych na 
modernizację źródeł ciepła 
budynków indywidualnych z 
terenu Gminy Blachownia, 
realizowanych w ramach  
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie gminy 
Blachownia Wykonana 

20 47/VIII/2019 VIII 17.04.2019 
w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na rok 2019 Wykonana 

21 48/IX/2019 IX 22.05.2019 

dotyczącej zmiany uchwały Nr 
146/XXIV/2012 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 24 października 
2012 roku w sprawie określenia 
warunków i zasad korzystania z 
przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina 
Blachownia.   
Opinia Komisji Budżetu  Wykonana 

22 49/IX/2019 IX 22.05.2019 

powierzenia Gminie Miastu 
Częstochowa 
do realizacji zadania 
publicznego. 

W trakcie 
realizacji 

23 50 /IX/2019 IX 22.05.2019 

przyjęcia udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi 
Częstochowskiemu.  Wykonana 
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24 51/IX/2019 IX 22.05.2019 

określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych budżetu 
obywatelskiego z mieszkańcami 
Gminy Blachownia 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

25 52/IX/2019 IX 22.05.2019 

zmiany Uchwały nr 44/VII/2019 z 
dnia 20 marca 2019 roku w 
sprawie przyjęcia Programu 
poprawy infrastruktury i rozwoju 
rodzinnych ogrodów 
działkowych położonych na 
terenie Gminy Blachownia na 
lata 2020 – 2024. 

W trakcie 
realizacji 

26 53/IX/2019 IX 22.05.2019 

przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej położonej w 
Blachowni przy ul. Ks. M. 
Kubowicza. Wykonana 

27 54/IX/2019 IX 22.05.2019 

w woli nabycia prawa własności 
nieruchomości, położonej w 
Blachowni obręb Błaszczyki.  Wykonana 

28 55/IX/2019 IX 22.05.2019 

w sprawie woli nabycia prawa 
własności nieruchomości, 
położonej w Starej Gorzelni przy 
ul. Mostowej Wykonana 

29 56/IX/2019 IX 22.05.2019 nadania nazwy ulicy Wykonana 

30 57/IX/2019 IX 22.05.2019 

ustalenia planu i zasad 
dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli 
pobierane przez uczelnie oraz 
specjalności i form kształcenia 
nauczycieli prowadzonych przez 
uczelnie, na które 
dofinansowanie jest 
przyznawane dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach              
i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Blachownia. Wykonana 

31 58/IX/2019 IX 22.05.2019 

ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę 
Blachownia pracujących z Wykonana 
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grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze. 

32 59/IX/2019 IX 22.05.2019 

ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Blachownia oraz określenia 
granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych od dnia 1 
września 2019 roku. Wykonana 

33 60/IX/2019 IX 22.05.2019 
zmian w budzecie Gminy na rok 
2019 Wykonana 

34 61/X/2019 X 19.06.2019 
udzielenia Burmistrzowi wotum 
zaufania Wykonana 

35 62/X/2019 X 19.06.2019 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wrza ze 
sprawozdania z wykonania 
budzetu Gminy za 2018 rok Wykonana 

36 63/X/2019 X 19.06.2019 
udzielenia absoluorium za rok 
2018 dla Burmistrza Blachowni  Wykonana 

37 64/X/2019 X 19.06.2019 
powołania zespołu opiniującego 
kandydaów na ławników Wykonana 

38 65/X/2019 X 19.06.2019 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 13 
położonego przy Placu 
Konstytucji 7 w Blachowni  Wykonana 

39 66/X/2019 X 19.06.2019 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 16 
położonego przy ulicy 
Żeromskiego 1 w Blachowni. Wykonana 

40 67/XI/2019 XI 03.07.2019 

określenia zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji 
społecznych budżetu 
obywatelskiego z mieszkańcami 
Gminy Blachownia. 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

41 68/XI/2019 XI 03.07.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie w 
trybie bezprzetargowym umowy 
najmu na okres 20 lat lokalu 
użytkowego położonego w 
Łojkach ul. Długa 50 z 
Małgorzatą Olszewską. Wykonana 

42 69/XI/2019 XI 03.07.2019 

wyrażenia zgody na obniżenie 
kapitału zakładowego oraz 
umorzenie udziałów w Spółce 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
spółka z ograniczoną Wykonana 



147 | S t r o n a  

 

odpowiedzialnością z siedzibą w 
Blachowni 

43 70/XI/2019 XI 03.07.2019 

zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze. Wykonana 

44 71/XI/2019 XI 03.07.2019 
rozpatrzenia skargi na działanie 
Burmistrza Wykonana 

45 72/XI/2019 XI 03.07.2019 
rozpatrzenia skargi na działanie 
Burmistrza Wykonana 

46 73/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie zmiany Uchwały nr 
33/V/2019 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 06 lutego 2019 
roku w sprawie warunków 
udzielania bonifikat od opłat 
jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów, stanowiących 
własność Gminy Blachownia w 
prawo własności tych gruntów i 
wysokości stawek procentowych 
tych bonifikat. Wykonana 

47 74/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 
oraz zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska 
kierownicze, a także nauczycieli, 
którym powierzono obowiązki 
kierownicze w zastępstwie  w 
przedszkolach, szkołach 
podstawowych oraz zespołach 
szkolno – przedszkolnych, dla 
których Gmina Blachownia jest 
organem prowadzącym Wykonana 
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48 75/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 
59/IX/2019 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 22 maja 2019 r. 
w sprawie ustalenia planu  sieci 
publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Blachownia oraz 
określenia granic obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych  od dnia 1 
września 2019 r. Wykonana 

49 76/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 
178/XXXII/2009 Rady Miejskiej 
w Blachowni z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania 
za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych na 
terenie gminy Blachownia 
dodatków do wynagrodzenia, 
nagród i dodatków socjalnych. Wykonana 

50 77/XII/2019 XII 18.09.2019 

 w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy 
Blachownia 

W trakcie 
realizacji 

51 78/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia. 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

52 79/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie określenia zasad i 
trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych 
Blachowniańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

53 80/XII/2019 XII 18.09.2019 
w sprawie zmiany w budżecie 
Gminy Blachownia na rok 2019. Wykonana 

54 81/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Blachownia na rok 2019. Wykonana 

 82/XII/2019 XII 18.09.2019 

sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach 
na ławników.                                                                             Wykonana 
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55 83/XII/2019 XII 18.09.2019 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działanie Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Blachowni. Wykonana 

56 84/XII/2019 XII 18.09.2019 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie Burmistrza Blachowni. Wykonana 

57 85/XIII/2019 XIII 07.10.2019 

w sprawie korekty do Uchwały 
nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 18 września 
2019 roku w sprawie zmiany  w 
budżecie Gminy Blachownia na 
rok 2019.  Wykonana 

58 86/XIII/2019 XIII 07.10.2019 
w sprawie zmiany w budżecie 
Gminy Blachownia na rok 2019. Wykonana 

59 87/XIII/2019 XIII 07.10.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie i przystąpienie do 
stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin i Powiatów 
Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego. Wykonana 

60 88/XIII/2019 XIII 07.10.2019 

w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Blachowni kontroli działalności 
Burmistrza Blachowni. Wykonana 

61 89/XIV/2019 XIV 23.10.2019 
w sprawie wyboru ławników na 
kadencję od 2020r. Do 2023 r. Wykonana 

62 90/XIV/2019 XIV 23.10.2019 
w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Blachownia na rok 2019 Wykonana 

63 91/XIV/2019 XIV 23.10.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień 
dotyczących kierowania osób do 
uczestnictwa w zajęciach 
realizowanych w Centrum 
Integracji Społecznej Feniks w 
Częstochowie 

 Wykonana 
? 

64 92/XIV/2019 XIV 23.10.2019 
w sprawie wyznanczenia 
aglomeracji Blachownia Wykonana 

65 93/XIV/2019 XIV 23.10.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 
79/XII/2019 z dnia 18 września 
2019 roku w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych 
Blachowniańskiego Budżetu 
Obywatelskiego 

Realizowana 
na bieżąco 
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66 94/XV/2019 XV 08.11.2019 

w sprawie udzielenia 
Rzecznikowi Dyscypliny 
Finansów Publicznych 
właściwemu w sprawach 
rozpatrywanych przez 
Regionalną Komisję Orzekającą 
przy Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Katowicach 
informacji. Wykonana 

67 95/XV/2019 XV 08.11.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku. Wykonana 

68 96/XVI/201 XVI 27.11.2019 

w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

69 97/XVI/2019 XVI 27.11.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
16/III/2018 Rady Miejskiej w 
Blachowni z dnia 13 grudnia 
2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 r. Wykonana 

70 98/XVI/2019 XVI 27.11.2019 

w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzonego przez Burmistrza 
Blachowni Wykonana 

71 99/XVI/2019 XVI 27.11.2019 

w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Blachownia na rok 2019 Wykonana 

72 100/XVI/2019 XVI 27.11.2019 
w sprawie podatku od 
nieruchomości Wykonana 

73 101/XVI/2019 XVI 27.11.2019 
w sprawie  podatku od środków 
transportowych Wykonana 

74 102/XVI/2019 XVI 27.11.2019 

przyjęcia rocznego programu 
współpracy                               z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2019 
poz. 688 z późn. zm.) na 2020 
rok.   

75 103/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Blachownia na rok 2020 Wykonana 

76 104/XVII/2019 XVII 20.12.2019 Uchwalenia Wykonana 
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77 105/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 
2019 oraz określenia terminu 
realizacji wydatku ujętego w tym 
wykazie. Wykonana 

78 106/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok. 

w trakcie 
realizacji 

79 107/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 r. 

w trakcie 
realizacji 

80 108/XVII/2019 XVII 20.12.2019 
w sprawie w nadania nazwy 
drodze wewnętrznej. Wykonana 

81 109/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie zamiaru likwidacji Filii 
Biblioteki Miejskiej w Blachowni 
oraz zmiany statutu Biblioteki 
Miejskiej w Blachowni 

W trakcie 
realizacji 

82 110/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie określenia średnich 
cen jednostek paliwa w Gminie 
Blachownia na rok szkolny 
2019/2020. Wykonana 

83 111/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie zmiany w budżecie 
Gminy Blachownia na rok 2019. Wykonana 

84 112/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr 
201/XXVIII/2005 Rady Miejskiej 
w Blachowni z dnia 27 kwietnia 
2005 roku w sprawie zmiany 
regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Blachownia. Wykonana 

85 113/XVII/2019 XVII 20.12.2019 

w sprawie przyjęcia statutu 
Zarządu Mieniem Komunalnym. 

Stwierdzono 
nieważność 
uchwały 

Źródło: Opracowanie własne 

Z powyższych informacji wynika, że 71 uchwały RM zostały wykonane, 7 znajduje się w trakcie 

realizacji lub ze względu na długookresowy termin realizowanych jest na bieżąco, a 7 uchwał zostało 

w całości lub w części uchylonych bądź unieważnionych.  
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IX. Podsumowanie 

 

Raport o stanie Gminy Blachownia w 2019 roku powstał po raz drugi w dziejach lokalnego 

samorządu. Jego opracowanie wypełnia obowiązek ustawowy wynikający bezpośrednio z art. 28 aa 

znowelizowanej Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

Zakres tematyczny raportu oraz jego poszczególne części merytoryczne w całości realizują wymogi 

stawiane przez ustawodawcę tego typu dokumentowi, a jednoznacznie określone w art. 28 aa ust.                  

2 u.s.g. 

 
Treść raportu może być realną i opartą o wiarygodne dane statystyczne, podstawę do obywatelskiej 

dyskusji o szansach i zagrożeniach rozwojowych naszej gminy na bazie jej szczegółowej 

charakterystyki za rok ubiegły w najważniejszych obszarach funkcjonowania. 

 
Gmina Blachownia jest jedną z najludniejszych gmin powiatu częstochowskiego z doskonałym 

położeniem komunikacyjnym i charakteryzuje się stosunkowo dużym poziomem zalesienia oraz 

walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. 

 
Sytuacja finansowa gminy w roku 2019 była dobra, a wysoki udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem powoduje, że budżet nie jest w znacznym stopniu uzależniony od subwencji i dotacji 

zewnętrznych, a wskaźnik budżetowej efektywności budżetowej (relacja dochodów do wydatków) 

zachowuje stabilny i dobry poziom. Polityka inwestycyjna gminy jest w ostatnich latach mocną stroną 

Blachowni i jest prowadzona w efektywny i prorozwojowy. Wynika to m. in. ze skutecznego 

pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim z UE, na finansowanie                                                 

i współfinansowanie programów i projektów realizowanych na terenie gminy. Ważnym i społecznie 

oczekiwanym wsparciem działań inwestycyjnych ogólnogminnych jest fakultatywnie realizowana 

koncepcja Budżetu Obywatelskiego, który corocznie aktywizuje społeczności lokalne i stanowi 

płaszczyznę współpracy władzy samorządowej i grup obywateli wybierających do wykonania 

przedsięwzięcia, które zmieniają ich najbliższe otoczenie. 

 
Sprawnie i bez znaczących zakłóceń przebiega realizacja wieloletnich polityk i programów, których 

powstanie inicjonowane było na poziomie krajowym lub lokalnym. 

Bardzo dobry poziom wykonania uchwał podejmowanych przez organ stanowiący jest efektem 

partnerskiej i odpowiedzialnej współpracy Burmistrza i Rady Miejskiej w wykonywaniu 

obowiązków ustawowych oraz inicjatyw podejmowanych przez organ gminy, a dążących do 

stabilnego rozwoju lokalnej wspólnoty samorządowej. 

Bardzo dziękujemy kierownikom jednostek samorządowych oraz kierownikom i pracownikom 

referatów Urzędu Miejskiego w Blachowni za współpracę przy tworzeniu niniejszego raportu.  
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