
RAPORT O STANIE GMINY 

Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Blachownia! 

Zgodnie z wyznaczonym ustawą terminie, w końcowych dnia maja bieżącego roku

przedłożyłam  Radzie  Miejskiej  i  publicznie  zaprezentowałam  "Raport  o  stanie

Gminy  Blachownia  za  rok  2019".  Nowelizacja  ustawy  o  samorządzie  gminnym

dokonana  w  roku  2018  wprowadziła  konieczność  corocznego  opracowywania

takiego dokumentu przez każdy samorząd. 

Ustawodawca określił  również  zakres  minimalny treści  raportu,  który obejmować

powinien  co  najmniej  3  kategorie  informacji:  dotyczące  realizacji  wszystkich

dokumentów  planistycznych,  dotyczące  realizacji  wszystkich  uchwał  organu

stanowiącego oraz dane związane z wykonaniem Budżetu Obywatelskiego.

Prezentowany w dniu dzisiejszym raport o stanie naszej gminy w roku ubiegłym jest

drugim  w  dziejach  naszego  samorządu  dokumentem,  który  obejmuje  nie  tylko

wspomniane powyżej obligatoryjne elementy, ale zawiera również charakterystykę

Blachowni  w  wybranych  kategoriach  oraz  analizę  porównawczą  w  stosunku  do

innych  samorządów  powiatu  częstochowskiego,  a  także  w  kraju  na  podstawie

opublikowanych danych statystycznych i ogólnopolskich rankingów. 

To  doskonały  materiał  do  diagnozy,  ale  i  wniosków o  przyszłej  drodze  i  tempie

rozwoju naszej gminy, który stanowić winien podstawę do obywatelskiej dyskusji jak

wykorzystać  atuty  i  szanse,  którymi  dysponujemy  oraz  likwidować  bądź

zminimalizować zagrożenia osłabiające potencjalnie konkurencyjność gminy.

Szanowni Państwo! 

Trzeba nam się  szczycić  i  doceniać,  że  dysponujemy bezsprzecznie  znakomitymi

warunkami lokalizacyjnymi, które opierają się o wyjątkowo dobre położenie 

komunikacyjne,  wspaniałe  zasoby  przyrodniczo-środowiskowe  oraz  bezpośrednie

sąsiedztwo z subregionalnym Centrum - Częstochową. 

Sytuacja  finansowa  gminy  w  roku  2019  była  dobra,  a  wysoki  udział  dochodów

własnych  w dochodach  ogółem powoduje,  że  nasz  budżet  nie  jest  w znaczącym



stopniu  uzależniony  od  subwencji  i  dotacji  zewnętrznych.  Natomiast  wskaźnik

efektywności  budżetowej  (relacja  dochodów  do  wydatków)  zachowuje  stabilny

i dobry poziom. 

Wynika  to  między  innymi  ze  skutecznego  pozyskiwania  środków  zewnętrznych,

przede  wszystkim  z  Unii  Europejskiej,  w  ramach  regionalnych  i  krajowych

programów operacyjnych. 

Ważnym  i  społecznie  oczekiwanym  elementem  partycypacji  społecznej  w  naszej

gminie  jest  realizowana konsekwentnie  koncepcja  Budżetu  Obywatelskiego,  który

aktywizuje  społeczności  lokalne  i  stanowi  praktyczną  płaszczyznę  współpracy

władzy samorządowej i obywateli. 

Efektem  tej  formy  konsultacji  społecznych  jest  skuteczne  i  zgodne  z  wyborami

dokonanymi przez mieszkańców zrealizowanie 16 projektów za ponad 350000 zł. W

roku bieżącym kolejnych 12 zadań na kwotę 349 729,00 zł. będzie wykonanych za

zgodą i przy współudziale społeczności lokalnych. 

Dobrze  układająca  się  współpraca  organów  samorządowych  pozwalała

na merytoryczną i nacechowane troską o dobro wspólne kooperacją pomiędzy Radą

Miejską  i  Burmistrzem.  Owocem tych działań jest  71  wykonanych  uchwał  Rady

Miejskiej, 7 znajduje się w trakcie realizacji lub ze względu na długookresowy termin

realizowanych jest na bieżąco, a 7 uchwał zostało uchylonych bądź unieważnionych

przez organ nadzoru prawnego. 

Sprawnie i bez większych zakłóceń przebiegła w 2019 roku realizacja kilkudziesięciu

wieloletnich  polityki  i  programów,  których  inicjatorem  były  lokalne  organy

samorządu bądź też administracja regionalna lub centralna. 

Szanowni Państwo Radni! 

Wyrażam  jednocześnie  podziękowania  dla  wszystkich  osób  i  instytucji

samorządowych,  które  przyczyniły  się  do  realizacji  w  roku  ubiegłym wszystkich

programów i zadań budżetowych oraz do powstania tego historycznego opracowania.

Mając  na  względzie  wypełnianie  wymogów  formalnych  wskazanych  przez

ustawodawcę, a także kierując się treścią i ustaleniami zawartymi w raporcie proszę



Państwa Radnych o jego akceptację  i  udzielenie  Burmistrzowi Blachowni  wotum

zaufania. 


