
Drodzy Mieszkańcy!

Szanowne Panie i Panowie Radni!

Zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  ale  przede  wszystkim  w  poczuciu

służebności wobec naszej wspólnoty lokalnej debatujemy dzisiaj o stanie gminy i jej

szczegółowych  finansach  w  roku  ubiegłym.  Burmistrz  Blachowni  ma  szczególną

powinność,  a  zarazem  i  odpowiedzialność,  aby  radym –  przedstawicielom całej

blachowniańskiej  społeczności  przedstawić  coroczne  efekty  pracy  w  wymiarze

rzeczowym i finansowym. 

Decyzja  Rady  Miejskiej  o  udzieleniu  Burmistrzowi  wotum  zaufania

i absolutorium jest rezultatem rzetelnej i wnikliwej dyskusji poprzedzonej dokładną

analizą  raportowania  o  stanie  gminy  oraz  weryfikacją  skuteczności  wykonania

założeń finansowych zawartych w uchwale budżetowej. 

Wysoka Rado!

Drodzy Mieszkańcy Blachowni!

Rok 2019 był pierwszym, pełnym rokiem funkcjonowania organów naszej gminy 

w  nowym  składzie  personalnym  –  wynikającym  z  przeprowadzonych  wyborów

samorządowych. Wyposażeni w silny mandat społecznego poparcia na całą 5 letnią

kadencję kontynuowaliśmy dzieło pozytywnych i trwałych zmian oblicza Blachowni

– zapoczątkowanych w poprzednim okresie działania władz samorządowych. Czuję

się  zobowiązana  do  złożenia  podziękowań  mieszkańcom  Gminy  oraz  państwu

radnym za zrozumienie i konsekwencje oraz aktywną współpracę w trakcie realizacji

wszystkich  przedsięwzięć  wykonywanych  na  przestrzeni  ubiegłego  roku.

Szanowni Państwo! 

Rok 2019 był przede wszystkim czasem, w którym kończyliśmy wielkie inwestycje

współfinansowane ze środków europejskich. 

Udało się  z sukcesem zrewitalizować dwa centralnie położone obiekty przy ulicy

Sienkiewicza  15  i  Sienkiewicza  16  i  stworzyć  w  ten  sposób  infrastrukturalne

podstawy  do  wsparcia  inicjatyw  społecznych  w  ramach  Centrum  Aktywności

Obywatelskiej.  Zakończyliśmy  również  rewitalizację  pasa  zieleni  śródmiejskiej–



tworząc  blisko  hektarowy  park  z  nowocześnie  uformowaną  infrastrukturą

wypoczynkowo-  spacerową.  Przebudowę  centralnej  części  Blachowni  dopełnił

wielofunkcyjny obiekt sportowy oraz utworzony węzeł przesiadkowy, który znacząco

polepszy  układ  i  parkingowy  Gminy,  podnosząc  jednocześnie  warunki  obsługi

pasażerów.  Udało  się  również  doprowadzić  do  końca  prace  budowlane  związane

z  otoczeniem  jeziora  –  wyposażyć  je  w  nowoczesne  lampy  solarne,  blisko

5-kilometrową  ścieżkę  pieszo-rowerową,  liczne  pomosty  i  mostki  oraz  wieżę

widokową. Trwały cały czas roboty wodne i odmuleniowe zbiornika. 

Druhów z OSP w Blachowni wyposażyliśmy w nowoczesny, ciężki wóz bojowy oraz

zestaw  sprzętu  ochrony  osobistej  i  system  łączności  –  znacznie  poprawiający

sprawność i skuteczność akcji ratowniczych. To tylko najważniejsze z kilkudziesięciu

działań inwestycyjnych, które możliwe były do wykonania w poprzednim roku przy

starannym  i  skutecznym  pozyskaniu  dotacji  europejskich,  co  znacząco  wpłynęło

na dynamiczny rozwój naszej gminy.

Panie i Panowie!

Budżet na 2019 rok obejmował plan dochodów – po zmianach dokonywanych

w ciągu okresu sprawozdawczego – na kwotę 63 821 351,89 zł. Dochody ogółem

zostały wykonane na kwotę 61 073 522,81 , co stanowi 95,69 % planu. 

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 51 022 056,34 zł, co stanowiło 99,07 %

planu,  a  dochody  majątkowe  w  wysokości  10  051  466,47  zł,  co  daje  81,60  %

planowanej kwoty. Ze sprzedaży majątku gminy uzyskaliśmy 593 912,25 zł. 

W trakcie  realizacji  w  2019  r.  budżetu  gminy  ostateczne  wydatki  zostały

określone do kwoty 67 502 091,89  zł, a planowane rozchody na 2 030 000,00 zł.

Na 31 grudnia ub. r. wydatki zrealizowane zostały 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.

Muszę  w  tym  miejscu  szczególnie  podkreślić,  że  były  to  kwoty  wydatków

dotychczas największe w dziejach samorządu blachowniańskiego, co stanowi o skali

wysiłku i rezultatów osiągniętych w wymiarze społecznym i gospodarczym w roku



poprzednim.  Mimo  tych  ambitnych  wyzwań  udało  nam  się  wspólnie  osiągnąć

znakomity również procentowo stopień realizacji przyjętych planów. 

W 2019 roku przeznaczyliśmy największą ilość środków na dwie dziedziny życia

społecznego, które decydują o jakości życia w naszej gminie: 

–  na  wsparcie  rodziny  opiekę  nad  osobami  najuboższym  i  oraz  szeroko  pojętą

politykę społeczną przekazaliśmy 17 711 465, 24 zł,

- 13 292 68 0,56 zł przeznaczyliśmy na wychowanie przedszkolne i funkcjonowanie

naszych placówek oświatowych.

Należy  podkreślić,  że  drugą  dziedziną  działalności  samorządu  pod  względem

wartości nakładów była gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W jej ramach

wydatkowaliśmy w 2019 roku kwotę ponad 15 mln zł, z czego na same inwestycje

blisko 12 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Blachownia nie wykazywała

zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów wynosiły 17 968 481,37 zł, tj. 29,43% zrealizowanych dochodów gminy

w roku ubiegłym. 

Panie i Panowie! 

Szanowni Mieszkańcy Gminy! 

Ubiegły rok zapisze się w historii Blachowni jako czas wyjątkowy pod względem

wysiłku inwestycyjnego mierzonego ilością i jakością wykonywanych przedsięwzięć

inwestycyjnych.  Wszystkie  one  wynikały  ze  strategicznych  celów  uzgodnionych

z mieszkańcami naszych dokumentów programowych i wytyczając ich długofalowy

i zrównoważony rozwój gminy. Łącznie udało nam się zrealizować 34 inwestycje

na  rekordową  dotychczas  sumę  ponad  18,2  milionów  złotych  –  z  czego  blisko

12  milionów  złotych  to  wydatki  współfinansowane  z  UE.  Do  najważniejszych

inwestycji zaliczyć należy:

- Krajobraz miejski – renaturalizacja zbiornika wodnego wraz z przyległymi terenami

– 4 967 270,94 zł,

-  Rewitalizacja  terenów  w  centrum  Blachowni  na  cele  aktywizacji  społecznej

mieszkańców gminy – 3 090 762,14 zł,

- Rewitalizacja pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni -  3 073 960,26 zł,



-  „Budowa zintegrowanego węzła  przesiadkowego z  parkingami  P&R P&B wraz

z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  celu  zapewnienia  mieszkańcom  dostępu  do

transportu zbiorowego” (w roku 2016 dokumentacja) –  2 157 605,82 zł,

-  Przebudowa  boiska  do  piłki  nożnej  i  budowa  boiska  wielofunkcyjnego

w Blachowni - 1 888 842,37 zł,

- Zakup sprzętu OSP - 1 206 703,00 zł,

-  Roboty  dodatkowe do zadania  „Budowa zintegrowanego węzła  przesiadkowego

z parkingami P&R P&B wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 518 890,11 zł,

-  Roboty  dodatkowe  –  rewitalizacja  pasa  zieleni  śródmiejskiej  w  Blachowni  –

447 888,33 zł,

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – w ramach programu

Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Blachownia – 87 500,00 zł,

-  Opracowanie  projektu  chodnika  na  ulicy  Starowiejskiej  w  Blachowni  wraz

z wykonaniem I etapu – 80 000,00 zł,

- Budowa monitoringu na północnej stronie zbiornika – 69 588,34 zł,

- Zakup systemu chmurowego - „Edukacja jutra” w Szkole Podstawowej w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach – 65 340,00 zł.

W omawianym 2019 roku sytuacja finansów publicznych naszej gminy była stabilna,

a wskaźnik wykonania dochodów budżetowych należy ocenić bardzo dobrze. 

Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo Radni!

Uchwałą nr 4200/VI/57/2020 VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Blachowni

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego.

W tym miejscu pragnę podziękować Wysokiej Radzie za dobry merytoryczny poziom

współpracy przy realizacji  ubiegłorocznego budżetu. Mając na uwadze pozytywne

wnioski  Komisji  Rady  Miejskiej  –  w  tym  szczególnie  Komisji  Budżetu,

Infrastruktury,  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  oraz



Komisji Rewizyjnej proszę Państwa Radnych o udzielenie Burmistrzowi Blachowni

absolutorium za rok 2019.  
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