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I. Uwagi ogólne 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta 

(burmistrza, prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja 

każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację: 

1) polityk,  

2) programów, 

3) strategii 

4) uchwał rady gminy, 

5) budżetu obywatelskiego.  

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było 

wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności 

lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu 

terytorialnego pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą 

kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi 

oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak: 

uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych, druk sejmowy nr 2001, dostępny na stronie internetowej 

Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001). 

Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.  

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania 

dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy 

o samorządzie gminnym). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

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

informacji członkom organu stanowiącego. 

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: 

a) sprawozdawczą, 

b) partycypacyjną, 

c) oceniającą. 
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Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego, 

a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. 

W raporcie nie należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani 

panującej w niej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski, 

Ustaw, Legalis 2018. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie 

informacje dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku 

poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien 

zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie 

tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do 

których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był 

organ wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, Wójt Gminy Żelazków przedstawia Radzie Gminy Żelazków raport o stanie 

Gminy Żelazków. 
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II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Żelazków 

w 2019  r. 

 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2019 r.: 

1) 19.01.2019 - Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Borków Stary 

2) 01.04.2019 - Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 
”Program Edukacji Zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 
przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” 

3) 01.05.2019 - Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do 
Świętego Józefa w Kaliszu 

4) 13-14.06.2019 - Konferencja Forum Inteligentnego Rozwoju – Uniejów 

5) 03-06.09.2019 - Forum Ekonomiczne – Krynica Zdrój 

6) 01.09.2019 – Dożynki Powiatowo – Gminne w Żelazkowie 

7) 10.09.2019 - Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. 

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” 

8) 11.09.2019 - Negocjacje z Krajowym Ośrodkiem Rolnictwa w sprawie 

przekazania na własność Gminie Żelazków działki w miejscowości Kolonia 

Skarszewek 

9) 12.09.2019 - Zebranie w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości 

Florentyna 

10) 13.09.2019 - Obchody 100-lecia Służb Weterynaryjnych i Służb Sanitarnych 

(Kalisz - aula PWSZ) 

11) 15.09.2019 - Piknik Militarny w Morawinie – rekonstrukcja historyczna 

12) 17.09.2019 - Zebranie w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości 

Skarszew i Skarszewek 

13) 19.09.2019 - Udział w Uroczystym apelu z okazji oddania do użytku 

wybudowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 

14) 21.09.2019 - IV spotkanie integracyjne mieszkańców Żelazkowa w Parku w 

Żelazkowie 

15) 21.09.2019 - Msza Św. - udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z 

parafii Dębe oraz poświęcenie Świątyni Parafialnej i ogrodzenie placu 

przykościelnego ze stacjami drogi krzyżowej po pracach remontowo-

konserwatorskich 

16) 23.09.2019 - Zebranie w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości Garzew 

17) 24.09.2019 - Zebranie w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości Dębe , 

Szosa Turecka oraz Wojciechówka 

18) 25.09.2019 - Zebranie w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości 

Goliszew oraz Janków 

19) 26.09.2019. - Zebranie w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości 
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Czartki, Ilno, Russów i Złotniki Wielkie 

20) 27.09.2019 - Zebranie  w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości Kolonia 

Skarszewek i Żelazków 

21) 05.10.2019 - Oficjalne Otwarcie Drogi Gminnej po przebudowie (na drodze 

gminnej w Russowie-Korea) 

22) 10.10.2019. - „ Pyrczok u Emerytów” - organizowany przez Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Gminy Żelazków w OSP w Żelazkowie 

23) 10.10.2019 - Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Liskowie 

24) 11.10.2019 - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (szkoła Żelazków) 

25) 11.10.2019 - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I 

( Szkoła Podstawowa w Kokaninie) 

26) 12-13.10.2019 - Udział w uroczystościach 125-lecia Kaliskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego 

27) 12.10.2019 - Seminarium Unijne „ Rolnictwo ekologiczne” w Regionalnym 

Centrum Informacyjno-Doradczym Odnawialnych Żródeł Energii w Liskowie 

28) 14.10.2019 - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( Szkoła 

Podstawowa w Goliszewie 

29) 15.10.2019 - Uroczystość Powitania Partnerów zagranicznych 

współrealizujących europejski projekt ERASMUS+ oraz obchody Dnia Edukacji 

Narodowej 

30) 17.10.2019 - Udział w Uroczystej Gali wręczenia dyplomów za najlepsze 

osiągnięcia w nauce OSP Żelazków 

31) 25.10.2019 - Koncert Muzyki Filmowej organizowany przez Orkiestrę Dętą i 

Mażoretki WIWAT w Żelazkowie – OSP w Żelazkowie 

32) 27.10.2019 - Uroczystości Obchodów Rocznicy 650 – lecia Koźminka w 

Kościele Św.Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku 

33) 08.11.2019 - Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczystość w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym  w Kokaninie 

34) 12.11.2019 - Finał XIV Powiatowego Festiwalu Pieśni Legionowej i 

Historycznej w Zespole Szkół w Godzieszach Wielkich 

35) 14.11.2019 - Święto Seniora – Związek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gm. 

Żelazków OSP Żelazków 

36) 20.11.2019 - III Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

37) 21.11.2019 - Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników  Spółki CEKO-ŻEL 

Sp.zo.o. Goliszew 

38) 22.11.2019 - Zebranie polotowe - PZHGP Sekcja nr 4 Kamień (biblioteka w 

Kamieniu) 

39) 03.12.2019 - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. (Restauracja „Nastrojowa” w Skalmierzycach) 

40) 07.12.2019 - XVII Świąteczne spotkanie z tradycją (Hala Sportowa Szkoły 
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Podstawowej w Zbiersku) 

41) 08.12.2019 - Uroczystości Jubileuszu 70-lecia działalności biblioteki i 20-lecia 

pełnienia zadań biblioteki powiatowej (Opatówek) 

42) 10.12.2019 - Spotkanie Świąteczne Dom Seniora w Żelazkowie 

43) 12.12.2019 - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla m. 

Kalisza i powiatu Kaliskiego 

44) 12.12.2019 - „Wigilia u Emerytów” (OSP w Żelazkowie) 

45) 14.12.2019 - Spotkanie Świąteczne z KGW Florentyna 

46) 15.12.2019 - Spotkanie Wigilijne w OSP Żelazków 

47) 16.12.2019 - Udział w Świątecznej część Posiedzenia Rady Nadzorczej (Zarząd 

SKR w Żelazkowie) 

48) 18.12.2019 - Spotkanie Wigilijne z Uczestnikami Dziennego Domu Senior+ 

49) 20.12.2019 - Koncert Świąteczno-Noworoczny organizowany przez Orkiestrę 

Dętą i Mażoretki WIWAT w Żelazkowie – OSP w Żelazkowie 

50) 21.12.2019 - Spotkanie Wigilijne ze Stowarzyszeniem Kobiet i OSP w 

Goliszewie 

 

2. Wydatki majątkowe w 2019 r.: 

1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów 
inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie; 

2) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Żelazków; 

3) Wykup sieci wodociągowej w m. Kol. Skarszewek; 

4) Wykup sieci wodociągowej w m. Dębe; 

5) Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Garzew; 

6) Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Czartki; 

7) Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Janków; 

8) Aktywne przejście dla pieszych – droga woj. Nr 470 w m. Szosa Turecka; 

9) Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i nr 
4592P na odcinku Kol. Skarszewek – Borków Nowy- Borków Stary – Tykadłów 

– Garzew – Goliszew; 

10) Aktywne przejście dla pieszych – droga powiatowa nr 4586P i nr 4595P w 

m.Żelazków oraz nr 4590P w m. Kol. Skarszewek; 

11) Dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P 
Skarszew – Borków Stary (FS); 

12) Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Skarszewek; 

13) Przebudowa drogi gminnej nr 4706P Kolonia Skarszewek-Pólko; 

14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębe (dz. nr 3/8,4/4,4/7,4/16); 

15) Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary; 

16) Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Dębe; 
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17) Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowości Russów; 

18) Przebudowa drogi gminnej nr 4710P w miejscowości Janków; 

19) Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów; 

20) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartki (dz. nr 131,99); 

21) Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Żelazków (chodnik); 

22) Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michałów; 

23) Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w miejscowości Kol. Skarszewek; 

24) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kokanin (dz. nr 30); 

25) Wykup gruntów pod drogę gminną nr 4706P Kol. Skarszewek – Pólko; 

26) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russów (dz. nr 252/3); 

27) Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w miejscowości Zborów; 

28) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiady (dz. nr 157); 

29) Przebudowa drogi gminnej nr 4721P,4741P i 4732P w miejscowości Żelazków; 

30) Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w miejscowości Skarszewek; 

31) Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew; 

32) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszew (dz. nr 278/1); 

33) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russów (dz. nr 169); 

34) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechówka (dz. nr 7/55); 

35) Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki Wielkie 

(dz. nr 64/1) 

36) Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Złotniki Małe (FS); 

37) Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy (FIAT TIPO); 

38) Zakup klimatyzatora wraz z montażem; 

39) Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji 

w Stawiszynie; 

40) Przebudowa części operacyjnej OSP Żelazków; 

41) Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków (WPF); 

42) Modernizacja dachu w szkole w Russowie; 

43) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skarszewie; 

44) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Dębem; 

45) Koncepcja i wizualizacja budowy Szkoły Podstawowej i przebudowy 
Przedszkola z adaptacją na żłobek w Żelazkowie; 

46) Przebudowa Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w 
Goliszewie, Żelazkowie, Russowie, Kokaninie, Dębem i Skarszewie oraz w 

Biernatkach; 

47) Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne w miejscowościach Florentyna, 
Goliszew, Borków Stary, Zborów, Kokanin, Russów, Kol. Skarszewek; 
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48) Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 
Wdrożenie technologii konsultacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia 

stosowania e-usług (WPF) 

49) Budowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowości Dębe (WPF); 

50) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janków; 

51) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Garzew; 

52) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartki; 

53) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biernatki; 

54) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno; 

55) Modernizacja CO w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew; 

56) Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno (FS); 

57) Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości 

Złotniki Wielkie wraz z remontem; 

58) Wykonanie ogrzewania gazowego w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków 
w Kokaninie; 

59) Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku 
zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów 

społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (WPF); 

60) Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w 
miejscowości Żelazków (WPF); 

61) Zakup wraz z montażem piłkochwytów na boisku ORLIK w Żelazkowie; 

62) Przebudowa boiska sportowego dz. nr 279 w miejscowości Skarszew; 

63) Otwarta strefa aktywności w miejscowości Borków Stary; 

64) Otwarta strefa aktywności w miejscowości Dębe; 

65) Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kol. Skarszewek; 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii  

 

W okresie sprawozdawczym w Gminie Żelazków realizowane były następujące 

programy: 

1. Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Żelazków na lata 2017-2023 

2. Gminny Program  współpracy Gminy Żelazków z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  

2019 rok  

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2019 roku 

4. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2019 r. 

 

 

1. Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Żelazków na lata 2017-

2023 

Realizowany w 2019 r. Lokalny Program Rewitalizacji w Gminie Żelazków na lata 

2017-2023 został przyjęty uchwałą Nr XXIX/276/2017 Rady Gminy Żelazków. 

W Programie wyznaczono następujące cele i kierunki działań rewitalizacyjnych: 

1) Cel 1 – Zmniejszenie poziomu bezrobocia, ograniczenie ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Kierunki działań rewitalizacyjnych:  

a) aktywizacja zawodowa i edukacja osób długotrwale bezrobotnych  

i młodych bezrobotnych, a także osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

b) stymulowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

2) Cel 2 – Wzrost aktywności społecznej i integracja mieszkańców. Kierunki 

działań rewitalizacyjnych: 

a) zaangażowanie mieszkańców w działanie na rzecz otoczenia; 

b) pobudzanie rozwoju organizacji społecznych aktywizujących i integrujących 

mieszkańców; 

3) Cel 3 – Poprawa jakości przestrzeni zurbanizowanej. Kierunki działań 

rewitalizacyjnych: 

a) wzrost dostępności komunikacyjnej; 

b) zagospodarowanie przestrzeni i jej estetyzacja. 

http://www.bip.niechanowo.pl/content.php?cms_id=2574
http://www.bip.niechanowo.pl/content.php?cms_id=2574
http://www.bip.niechanowo.pl/content.php?cms_id=2574
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2. Gminny Program współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok  

 

Realizowany w 2019 r. Gminny Program współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr II/8/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 

grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. 

Podstawą prawną uchwalenia Programu są przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakładające na organy 

administracji publicznej obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi realizującymi zadania gminy w sferze publicznej. Katalog zadań 

publicznych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

natomiast gmina wskazuje własne priorytety w tym zakresie w miarę posiadanych 

środków budżetowych. 

Głównym celem Programu było stworzenie korzystnych warunków współpracy 

pomiędzy Gminą, a podmiotami Programu dla zwiększenia skuteczności zaspokajania 

zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy. 

Cel główny realizowano poprzez następujące cele szczegółowe: 

1) zwiększenie świadomości społecznej, co do roli i udziału podmiotów Programu 

w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 

2) wspólne zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy; 

3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności 

społeczności lokalnych; 

4) podnoszenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania sektora pozarządowego; 

5) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2019 roku 

 

Realizowany w 2019 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków został przyjęty 

uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2019 r.  

Celem Programu było realizowanie zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840 ze zm.) w 



11 

 

zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żelazków oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  

i porządku publicznego na terenie gminy Żelazków. 

Zadania Programu to:  

1) Zapewnienie możliwości przyjęcia w Schronisku bezdomnych zwierząt, 

2) Odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) Kontrola populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną ich sterylizację 

albo kastrację, 

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) Usypianie ślepych miotów, 

6) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, głównie poprzez ich dokarmianie, 

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Realizację zadań Programu w zakresie pkt 2-5 powierzono podmiotowi 

prowadzącemu Schronisko dla zwierząt na podstawie zawartej umowy z Panią 

Katarzyną Cichosz prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości 

Niedźwiedź nr 77, 63-500 Ostrzeszów, a w przypadku zaistnienia potrzeby nagłej 

opieki lekarskiej zwierząt rannych – zakładowi leczniczemu, tj. Przychodni Małych 

Zwierząt z siedzibą w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63B, 62- 800 Kalisz. 

 

4. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

 

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” został przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Nr XXXII/635/13 z dnia 25 marca 2013 r. (zmienioną 

uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.). 

Jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie  

i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do 

zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu 

o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach Programu wspierane są 

zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do 

zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. miejsca rekreacji i integracji, 

ścieżki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne), 

jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, 

przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi. 
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Wizja Programu opiera się na następującym założeniu: „Odnowa wsi, tam gdzie 

dotychczas była realizowana, okazała się niezwykle skuteczną koncepcją i metodą 

rozwoju obszarów wiejskich. Stąd propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało 

wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.”. Program 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" jest finansowany ze środków budżetu 

województwa wielkopolskiego. 

Zgłoszeń sołectw do programu dokonują gminy lub stowarzyszenia spełniające 

wymogi określone w Zasadach uczestnictwa w programie. Sołectwa można zgłaszać 

przez cały okres trwania programu. 

W 2019 r. do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi w Gminie 

Żelazków zgłoszono trzy projekty pod nazwą: 

1) „Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w Garzewie”; 

2)  „Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w Czartkach"; 

3) „Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w Jankowie”; 

na które nie otrzymaliśmy dotacji. 

 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Żelazków na 2019 r. 

Realizowany w 2019 r. roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2019 r. 

został przyjęty uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 

r.  

Głównym celem Programu było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i 

społecznych związanych ze spożyciem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków przez 

mieszkańców Gminy Żelazków w 2019 r. 

Cele Programu określono jako: 

1) Ograniczenie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie u osób uzależnionych, 

2) Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego związanych z uzależnieniami  

i przemocą w rodzinie w tym szkody zdrowotne i rozwojowe u dzieci z rodzin 

alkoholowych, 

3) Zapobieganie i ograniczanie picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci 

i młodzież, 

4) Zminimalizowanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym, 

5) Koordynacja działań organizacji i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Podmioty realizujące Program: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3) Abstynencki Klub „Pomocna Dłoń”, 

4) Grupa AA, 

5) Punkt Konsultacyjny, 

6) Zespół Interdyscyplinarny, 

7) Komisariat Policji, 

8) Gminny Ośrodek Zdrowia, 

9) Szkoły podstawowe i przedszkola, 

10) Trzy świetlice środowiskowo-profilaktyczne, 

11) Parafie. 

Działania podejmowane w ramach Programu: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a także ochrony przed 

przemocą, 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, 

5) Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie naruszeń przepisów 

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dotyczących rynku alkoholowego. 

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 147.000,00 złotych. 

 
 
 
 
Poza ww. programami Gmina Żelazków realizuje politykę zaspakajania potrzeb jej 
mieszkańców w sposób uwzględniający specyfikę poszczególnych sołectw . 



14 

 

IV. Podjęte uchwały Rady Gminy Żelazków w 2019 r. 

 

Lp. 
Sprawa  

(krótka treść) 

Nr uchwały 

z dnia 

1 2 3 

1. 2

8 

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w 

uchwale Nr III/23/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018  

IV/28/2019 

14.02.2019 

2. 2

9 

W sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żelazków na lata 

2019-2021 

V/29/2019 

27.03.2019 

3. 3

0 

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Żelazków w 2019 roku 

V/30/2019 

27.03.2019 

4. 3

1 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 

sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „ Program edukacji 

zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 

przeciwko WZW typu B na terenia Aglomeracji Kalisko 

Ostrowskiej” 

V/31/2019 

27.03.2019 

5. 3

2 

W sprawie przystąpienia do opracowania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Żelazków, obejmującej teren część działki nr 443/33 

obręb geodezyjny Żelazków, gmina Żelazków 

 V/32/2019 

27.03.2019 

6. 3

3 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 443/33 

obręb Żelazków, gmina Żelazków 

V/33/2019 

27.03.2019 

7. 3

4 

W sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 

publicznego z zakresu dróg powiatowych 

V/34/2019 

27.03.2019 

8. 3

5 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok V/35/2019 

27.03.2019 

9. 3

6 

W sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022 

V/36/2019 

27.03.2019 

10. 3

7 

W sprawie skargi Pana Marka Swędrowskiego na działalność 

Wójta Gminy Żelazków 

V/37/2019 

27.03.2019 
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11. 3

8 

W sprawie skargi Pana Leszka Kędzi na działalność sołtysa 

sołectwa Zborów, Góry Zborowskie – Wiesława Kędzi 

V/38/2019 

27.03.2019 

12. 3

9 

W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenia Gminy Żelazków  

VI/39/2019  

09.05.2019 

13. 4

0 

W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

VI/40/2019 

09.05.2019 

14. 4

1 

W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żelazków, obejmującej teren działek nr 294/1,294/2 obręb 

geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków 

VI/41/2019 

09.05.2019 

15. 4

2 

W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 

82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb geodezyjny Dębe, gmina 

Żelazków 

VI/42/2019 

09.05.2019 

16. 4

3 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

VI/43/2019 

09.05.2019 

17. 4

4 

W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Żelazków za rok 2018 

VI/44/2019 

09.05.2019 

18. 4

5 

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

od dnia 1 września 2019 roku. 

VI/45/2019 

09.05.2019 

19. 4

6 

W sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy 

Żelazków żłobki lub kluby dziecięce, w tym określenia 

kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 

VI/46/2019 

09.05.2019 

20. 4

7 

W sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Żelazkowie 

VI/47/2019 

09.05.2019 
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21. 4

8 

W sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorsko-restauratorskich i robót budowlanych przy 

kościołach parafialnych wpisanych do rejestru lub ewidencji 

zabytków 

VI/48/2019 

09.05.2019 

22. 4

9 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części 

działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina 

Żelazków – część A 

VI/49/2019 

09.05.2019 

23. 5

0 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków 

VI/50/2019 

09.05.2019 

24. 5

1 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok VI/51/2019 

09.05.2019 

25. 5

2 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022 

VI/52/2019 

09.05.2019 

26. 5

3 

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ilno na 

lta 2019-2026 

VII/53/2019 

05.06.2019 

27. 5

4 

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Skarszew na lta 2019-2026 

VII/54/2019 

05.06.2019 

28. 5

5 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony 

w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Żelazków 

VII/55/2019 

05.06.2019 

29. 5

6 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. VII/56/2019 

05.06.2019 

30. 5

7 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022 

VII/57/2019 

05.06.2019 

31. 5

8 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków wotum 

zaufania 

VII/58/2019 

05.06.2019 

32. 5

9 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 

2018 rok 

VII/59/2019 

05.06.2019 

33. 6

0 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2019 

VII/60/2019 

05.06.2019 
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34. 6

1 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2018 rok 

VII/61/2019 

05.06.2019 

35. 6

2 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 2018 rok 

VII/62/2019 

05.06.2019 

36. 6

3 

W sprawie przystąpienia Gminy Żelazków do Ogólnopolskiego 

Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 

VIII/63/2019 

01.07.2019  

37. 6

4 

W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych na 

kadencje 2020-2023, niespełniających wymagań formalnych 

VIII/64/2019 

01.07.2019 

38. 6

5 

W sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  VIII/65/2019 

01.07.2019 

39. 6

6 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

kaliskiemu na realizacje zadania pod nazwą „ Zakup 

pulsacyjnej instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 

pieszych w miejscowościach Skarszew i Russów 

VIII/66/2019 

01.07.2019 

40. 6

7 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 

nieruchomości na własność Gminy Żelazków 

VIII/67/2019 

01.07.2019 

41. 6

8 

W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze VIII/68/2019 

01.07.2019 

42. 6

9 

W sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2019 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Żelazków 

VIII/69/2019 

01.07.2019 

43. 7

0 

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

VIII/70/2019 

01.07.2019 

44. 7

1 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok VIII/71/2019 

01.07.2019 

45. 7

2 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony w 

drodze bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żelazków 

IX/72/2019 

21.08.2019 
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46. 7

3 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze 

bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Żelazków 

IX/73/2019 

21.08.2019 

47. 7

4 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy Żelazków 

IX/74/2019 

21.08.2019 

48. 7

5 

W sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych na 

kadencję 2020-2023 

IX/75/2019 

21.08.2019 

49. 7

6 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok IX/76/2019 

21.08.2019 

50. 7

7 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022 

IX/77/2019 

21.08.2019 

51. 7

8 

W sprawie przystąpienia Gminy Żelazków do Związku 

Komunalnego Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

IX/78/2019 

21.08.2019 

52. 7

9 

W sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin „ 

Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

IX/79/2019 

21.08.2019 

53. 8

0 

W sprawie wyboru ławników X/80/2019 

24.09.2019 

54. 8

1 

W sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre 

inne składniki wynagrodzenia i zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelazków 

X/81/2019 

24.09.2019 

55. 8

2 

W sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w 

Kokaninie i włączenia jej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Kokaninie 

X/82/2019 

24.09.2019 
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56. 8

3 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas 

oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu, 

położonego w budynku 16 w miejscowości Dębe, 

składającego się z jednego pomieszczenia, położonego na 

piętrze budynku o pow. użytkowej 26,00 m², stanowiącego 

własność Gminy Żelazków 

X/83/2019 

24.09.2019 

57. 8

4 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas 

oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu garażu, o 

powierzchni 20,52 m² oraz pomieszczenia gospodarczego 

(piwnicznego) o powierzchni 16,80m², usytuowanego na 

działce nr 179/2 w m. Skarszew, stanowiącego własność 

Gminy Żelazków 

X/84/2019 

24.09.2019 

58. 8

5 

W sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Żelazków 

X/85/2019 

24.09.2019 

59. 8

6 

W sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr XL/326/2002 

Rady Gminy Żelazków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Kokanin 

 X/86/2019 

24.09.2019 

60. 8

7 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok X/87/2019 

24.09.2019 

61. 8

8 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022 

X/88/2019 

24.09.2019 

62. 8

9 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony w 

drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu użytkowego o 

powierzchni 48,00m² oraz pomieszczenia gospodarczego 

(piwnicznego) o powierzchni 16,50m², usytuowanego na 

działce nr 443/28 w m. Żelazków, budynek nr 109, 

przeznaczonego na punkt apteczny, stanowiącego własność 

Gminy Żelazków 

XI/89/2019 

22.10.2019 

63. 9

0 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas 

oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu gruntu, o 

powierzchni 40m², stanowiącego część działki nr 195/10 w m. 

Dębe, stanowiącego własność Gminy Żelazków 

XI/90/2019 

22.10.2019 

64. 9

1 

W sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 

XI/91/2019 

22.10.2019 
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65. 9

2 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 

XI/92/2019 

22.10.2019 

66. 9

3 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XI/93/2019 

22.10.2019 

67. 9

4 

W sprawie uchylenia Programu współpracy Gminy Żelazków z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok2020 

XII/94/2019 

26.11.2019 

68. 9

5 

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

XII/95/2019 

26.11.2019 

69. 9

6 

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na 

drogach gminnych 

XII/96/2019 

26.11.2019 

70. 9

7 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas 

oznaczony w drodze bezprzetargowej umowy najmu lokalu 

użytkowego składającego się z pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 132,52m², usytuowanego na działce nr 443/28 w 

m. Żelazków, budynek nr 109, przeznaczonego na działalność 

gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, stanowiącego własność Gminy Żelazków 

XII/97/2019 

26.11.2019 

71. 9

8 

W sprawie rozpoznania skargi z dnia 20 października 2019 

roku w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Żelazków wraz z odpowiedzią na 

skargę  

XII/98/2019 

26.11.2019 

72. 9

9 

W sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę określającą 

zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków 

XII/99/2019 

26.11.2019 

73. 1

0

0 

W sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia XII/100/2019 

26.11.2019 
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74. 1

0

1 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 

jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2020 r. 

XII/101/2019 

26.11.2019 

75. 1

0

2 

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2020 r. 

XII/102/2019 

26.11.2019 

76. 1

0

3 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XII/103/2019 

26.11.2019 

77. 1

0

4 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022 

XII/104/2019 

26.11.2019 

78. 1

0

5 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2020 

XIII/105/2019 

27.12.2019 

79. 1

0

6 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/2018 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 20 września 2018 r. ze zmianą w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia przez mieszkańców Gminy 

Żelazków 

XIII/106/2019 

27.12.2019 

80. 1

0

7 

W sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żelazków lub 

jej jednostkom organizacyjnym 

XIII/107/2019 

27.12.2019 

81. 1

0

8 

W sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie 

na rok szkolny 2019/2020 

XIII/108/2019 

27.12.2019 

82. 1

0

9 

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

XIII/109/2019 

27.12.2019 

83. 1

1

0 

W sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2019 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

XIII/110/2019 

27.12.2019 
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84. 1

1

1 

W sprawie wyrażenia zgody na objęcie dodatkowych udziałów 

przez Gminę Żelazków w podwyższonym kapitale zakładowym 

w Spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu 

XIII/111/2019 

27.12.2019 

85. 1

1

2 

W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2019 

XIII/112/2019 

27.12.2019 

86. 1

1

3 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XIII/113/2019 

27.12.2019 

87. 1

1

4 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022  

XIII/114/2019 

27.12.2019 

88. 1

1

5 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków 

na lata 2020-2024 

XIII/115/2019 

27.12.2019 

89. 1

1

6 

W sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok XIII/116/2019 

27.12.2019 
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V. Budżet obywatelski 

 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 

mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków 

budżetu gminy. 

Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 

budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie 

może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu 

obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter 

fakultatywny. 

W roku 2019 w Gminie Żelazków budżet obywatelski nie funkcjonował.  
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VI. Oświata i wychowanie 

 

Na terenie Gminy Żelazków w roku 2019 działały następujące szkoły publiczne: 

1) Zespół Szkół w Żelazkowie, na który składa się szkoła podstawowa, do której 

uczęszczało 111 uczniów, oraz przedszkole, do którego uczęszczało 65 

przedszkolaków; 

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie, na który składa się szkoła 

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których 

uczęszczało, 114 uczniów i 59 przedszkolaków; 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie, na który składa się szkoła 

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których łącznie 

uczęszczało 52 uczniów i 50 przedszkolaków; 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem, na który składa się szkoła 

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których 

uczęszczało łącznie, 41 uczniów i 65 przedszkolaków; 

5) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie z oddziałem 

przedszkolnym, do której uczęszczało 98 uczniów i 13 przedszkolaków; 

6) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie z oddziałem 

przedszkolnym, do której uczęszczało 85 uczniów i 16 przedszkolaków. 

 

Ponadto na terenie Gminy Żelazków dotowane były w roku 2019: 

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biernatkach z oddziałem gimnazjalnym  

i oddziałem przedszkolnym w Biernatkach, prowadzona przez Stowarzyszenie 

Nasze dzieci w Biernatkach; 

2) Niepubliczne przedszkole ,,MIS i Lala” Szosa Turecka, prowadzone przez osobę 
fizyczną. 

 

W zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące objęły w roku 2019: 

1) wynagrodzenia, nagrody i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze 

składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz socjalny; 

2) wypłaty dodatków: wiejskiego i zasiłków zagospodarowania; 

3) nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy 

emerytalne; 



25 

 

4) ekwiwalenty za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące  

na podstawie przepisów BHP; 

5) zakup wyposażenia, artykułów i materiałów biurowych, czasopism i pracy 

fachowej; 

6) bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wraz z konserwacją  

i naprawą sprzętu szkolnego i biurowego; 

7) koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych; 

8) koszty wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach; 

9) koszty na przebywanie dzieci z terenu Gminy Żelazków w przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego; 

10) dobudowa pomieszczeń lekcyjnych wraz z wyposażeniem w Szkole 

Podstawowej w Skarszewie sfinansowana z 0,4% rezerwy subwencji 

oświatowej; 

11) wyposażenie pracowni biologiczno – matematyczno – fizyczno – chemicznej w 

Szkole Podstawowej w Goliszewie sfinansowane z 0,4% rezerwy subwencji 

oświatowej; 

12) nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Żelazków: 

sfinansowano dowóz dzieci na basen, bilety wstępu na basen oraz 

instruktorów nauki pływania; 

13) zakup monitora interaktywnego dla SP w miejscowości Goliszew (FS); 

14) remont parteru w ZSP w miejscowości Kokanin (FS); 

15) przewóz dzieci ze SP Skarszew i Russów na trasie Skarszew – Długopole- 

Kotlina Kłodzka na obóz edukacyjno- językowy  pt. „Euroweek –Szkoła 

Liderów”; 

16) dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Żelazków; 

17) realizacja programów i projektów „Aktywna tablica”, „Erasmus+”; 

18) zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy program 

czytelnictwa”. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków w Żelazkowie zagospodarowała w roku 2019 

środki z następującym ich przeznaczeniem: 

1) wynagrodzenia i pochodne: 295.033,39 zł; 

2) zakup materiałów i energii: 36.704,74 zł; 

3) usługi obce: 41.034,50 zł; 

4) pozostałe: 45.906,63 zł. 
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VII. Kultura, sport i rekreacja 

 

1. Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 stycznia 2019r. 

 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych  

w 2019 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadania z zakresu kultury 

i sztuki zmierzającego do szerzenia i upowszechniania kultury muzycznej 

poprzez prowadzenie orkiestry dętej, organizację nauki gry na instrumentach 

dętych, udział w przeglądach i koncertach oraz prowadzenie zespołu 

tanecznego tzw. „mażoretek”, towarzyszącego orkiestrze dętej , prowadzenie 

zajęć tanecznych. 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 85 000 zł. 

W związku z ogłoszonym konkursem wpłynęły dwie oferty złożone przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Tykadłowie oraz Stowarzyszenie „WIWAT” 

Orkiestra Dęta i Mażoretki . Komisja zaopiniowała pozytywnie złożone oferty. 

Dotację w wysokości 85 000 zł na realizację zadania poprzez powierzenie 

otrzymało Stowarzyszenie „WIWAT” Orkiestra Dęta i Mażoretki. 

2. Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 8 lipca 2019r. w 

sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych w 2019 roku. ogłoszony został otwarty konkurs ofert z zakresu 

kultury fizycznej i sportu zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb 

i poziomu życia mieszkańców gminy a w szczególności promowania 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Na realizację zadania zaplanowano 

kwotę 90 500 zł w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty które zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową . W wyniku powyższego 

udzielono dotacji następującym podmiotom:  

l) Klub Sportowy „Victoria” Skarszew – 65 000 zł 

2) Klub Sportowy „ Sparta -Russów„ - 25 500 zł 

 

Z w/w środków kluby pokrywały m. in. koszty: 

1) utrzymania boisk sportowych; 

2) opłat w OZPN; 

3) sędziowania; 

4) zakupu drobnego sprzętu sportowego; 

5) strojów sportowych; 

6) ubezpieczeń. 
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Gmina Żelazków w roku 2019 zatrudniała też trenerów organizujących sportowe 
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków oraz 
zorganizowała Gminną Ligę Orlika na boisku Orlik w Żelazkowie. 

 

3. Zarządzeniem Nr 104/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2019r. 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych w 2019 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadania z 

zakresu kultury i sztuki zmierzającego do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i 

poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności prowadzenia 

działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych oraz 

zespołów Mażoretek w gminie. 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez 

Stowarzyszenie „Wiwat” Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie. 

Przeprowadzone postępowanie konkursowe zaowocowało podpisaniem 

umowy na powierzenie realizacji zadania z w/w podmiotem. 

4. Zarządzeniem Nr 103/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2019r. 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych w 2019 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadania z 

zakresu kultury i sztuki zmierzającego do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i 

poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności prowadzenia 

działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych w gminie. 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000 zł. 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Tykadłowie. Przeprowadzone postępowanie 

konkursowe zaowocowało podpisaniem umowy na powierzenie realizacji 

zadania z w/w podmiotem. 

Efekty realizacji programu : 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego osiągnięto następujące efekty: 

- orkiestra dęta działająca na terenie Gminy Żelazków systematycznie rozwija swoje 

umiejętności i podnosi poziom koncertów z jej udziałem 

- poprawa instrumentarium zespołu oraz systematyczne próby sprawiają, że 

orkiestra realizuje coraz bardziej ambitne pomysły 

- w toku wykonywania zadania zostają rozwinięte inicjatywy, postawy i działania 

sprzyjające artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi osób zaangażowanych w 

działalność orkiestry. 
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 brak ograniczeń wiekowych dla chętnych do brania udziału w życiu 

orkiestry przyczynia się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców gminy 

co sprzyja kultywowaniu tradycji. 

 wzrasta poziom zainteresowania grą na instrumentach dętych, zarówno 

biorąc pod uwagę dzieci chętne do nauki gry jak i zapotrzebowanie na 

koncerty orkiestry dętej na festynach o zasięgu gminnym jak i lokalnych 

imprezach, wiejskich, szkolnych bądź uroczystościach kościelnych . 

 lokalne społeczności integrują się ze sobą przy organizacji imprez 

sportowych, wymagających od nich pracy społecznej choćby np. przy 

przygotowaniu boisk. 

 rośnie poziom zainteresowania piłką nożną wśród mieszkańców gminy w 

różnym wieku. Rozgrywane na terenie gminy mecze zapewniają mieszkańcom 

alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu. 

 organizacja zajęć sportowych przyczynia się do promowania zdrowego, 

sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, integracji dzieci z 

różnych szkół i środowisk z terenu gminy oraz pozwala na wpajanie młodzieży 

zasad zdrowej sportowej rywalizacji 

 
Wydatki bieżące dotyczące kultury objęły w 2019 roku: 

 zakup artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych na festyny rodzinne 
w m. Zborów, Dębe, Czartki, Janków, Tykadłów, Żelazków, Russów, Kol. 
Skarszewek (Fundusz Sołecki), 

 zakup nagród na festyny rodzinne zorganizowane przez sołectwa Żelazków ora 
Skarszew (Fundusz Sołecki), 

 koszty usług związanych z organizacją festynów rodzinnych obejmujące 
między innymi: wynajem zamków dmuchanych, oprawę muzyczną oraz 
wynajem animacji (Fundusz Sołecki), 

 zakup  wyposażenia, artykułów AGD do świetlic wiejskich w m. Zborów, 
Janków, Żelazków, Anielin, Dębe, Garzew, Russów, Czartki, Borków Stary, 
Goliszew (Fundusz Sołecki,) 

 zużycie energii elektrycznej  i wody w świetlicach wiejskich w m. Zborów, 
Garzew, Dębe (Fundusz Sołecki,) 

 remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Czartki (Fundusz Sołecki), 
 wymiana rynien w budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Dębe (Fundusz 

Sołecki), 

 sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu świetlicy 
wiejskiej w Garzewie (Fundusz Sołecki), 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. 
Ilno (Fundusz Sołecki), 

 wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej sołectwa Anielin (Fundusz Sołecki), 
 wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót elewacji 

zewnętrznej oraz dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Anielin (Fundusz 
Sołecki), 
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 zakup stołów na wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie 
(Fundusz Sołecki), 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Regionalnej Izbie Pamięci w 
Żelazkowie (Fundusz Sołecki). 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie zagospodarował w roku 2019 środki  

z następującym ich przeznaczeniem: 

1) wynagrodzenia i pochodne: 218.464,74 zł; 

2) materiały i energia: 65.604,74 zł; 

3) usługi obce: 151.350,42 zł; 

4) pozostałe: 23.513,38 zł. 

 

Wydatki bieżące dotyczące sportu i rekreacji objęły w roku 2019: 

 zakup drobnego wyposażenia na potrzeby boiska Orlik w Żelazkowie, 
 zakup paliwa na potrzeby wykaszania terenów wokół boiska Orlik w m. 

Żelazków, 

 naprawa oświetlenia wokół boiska Orlik oraz wymiana uszkodzonych 
elementów podłogi w szatni,  

 naprawa mechanizmu kosiarki dla potrzeb bieżącego utrzymania boiska Orlik, 
 zużycie energii elektrycznej i wody, 
 odbiór odpadów z terenu boiska, 
 koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania bieżących napraw 

trybun znajdujących  przy boisku sportowym w m. Skarszew, 
 zakup usługi polegającej na wyrównaniu i uporządkowaniu terenu wokół 

boiska sportowego w m. Skarszew, 

 wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu i turystyki, dla osób  
prowadzących zajęcia sportowe wraz z pochodnymi oraz osób zajmujących się 
utrzymaniem porządku na boiskach w Żelazkowie, Skarszewie i Russowie, 

 zakup ławek na plac zabaw w m. Tykadłów (Fundusz Sołecki), 
 zakup namiotów na cele spotkań rodzinno – sportowych w sołectwach Dębe i 

Żelazków, Anielin i Janków (Fundusz Sołecki), 

 zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowościach Janków i Garzew (Fundusz 
Sołecki), 

 wykonanie projektów i kosztorysów rodzinnych miejsc rekreacji dla sołectwa 
Czartki oraz Janków (Fundusz Sołecki). 
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VIII. Pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne 

 

Według stanu na 30 czerwca 2019 r., liczba ludności Gminy Żelazków wyniosła 9.519 

osoby, z czego 51,11% stanowiły kobiety, a 48,89% mężczyźni. Liczba ludności 

Gminy Żelazków stanowi 11,5% ludności powiatu i 0,27% ludności województwa. 

Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: 

1) osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 19,31%; 

2) osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 62,94%; 

3) osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 17,75%. 

W roku 2019 w stosunku do roku 2018 liczba ludności wzrosła o 46 osoby. 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r., stopa bezrobocia w gminie wynosiła 0,85%; 

stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 2,1%, zaś dla województwa wynosiła 2,8%. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Żelazków wynosiła 81, w tym: 

1) 54,3% stanowiły kobiety; 

2) 45,7% stanowili mężczyźni; 

Pomoc i wsparcie w Gminie Żelazków z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 193 

osób, co stanowiło 2,03% wszystkich mieszkańców Gminy. W roku oceny, 

w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 

zmniejszyła się o 16 osób, natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 10 rodzin. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej, ich liczba osiągnęła 

poziom 87 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 16 osób. 

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, 

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie w 2019 roku, było kolejno: 

1) ubóstwo; 

2) długotrwała lub ciężka choroba; 

3) niepełnosprawność; 

4) potrzeba ochrony macierzyństwa; 

5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

Pomoc i wsparcie w Gminie Żelazków z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskały 84 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych – 

109 osób. Odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 

14 osób. Ponadto w Gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją 

opieką 15 rodzin. 
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Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 729 rodzin. 

W stosunku do roku poprzedniego, liczba ta zmalała o 7 rodzin (co stanowi spadek o 

0,95% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 8.706.384,80 zł 

i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1.859.682,00 zł. 

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 356 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego, liczba ta zmalała o 35 rodzin (co stanowi spadek o 8,95% 

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia 

w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1.338.210,87zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 198.031,83 zł. 

W zakresie pomocy społecznej w roku 2019 wydatki bieżące objęły: 

1. koszty pobytu 13 osób z gminy Żelazków przebywających w domach pomocy 
społecznej, 

2. działalność zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie 
i koordynowanie wszelkich służb zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (zakup produktów na posiedzenia zespołu oraz koszty 
usług pocztowych), 

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy 
społecznej (27 osób), 

4. zasiłki stałe (23 osób) oraz zasiłki okresowe (10 osób), zasiłki celowe (64 
osoby), specjalne i koszty pogrzebu, 

5. dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin, 
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń 

osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z 
pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, a także koszty szkolenia i delegacji służbowych, zakupu 
materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług 
telekomunikacyjnych, pocztowych, wsparcie techniczne programów, 

7. realizacja usług opiekuńczych na podstawie umów zlecenia oraz z oddziałem 
PCK, 

8. pomoc w zakresie dożywiania dla 99 dzieci i młodzieży w szkołach i 
przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 34 rodzin, 

9. wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

W gminie Żelazków prowadzona jest działalność następującej instytucji pomocy 

społecznej pn. :Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie, z której korzysta 30 

podopiecznych. Łączny koszt prowadzenia i utrzymania placówki wyniósł w 2019 roku 

69.641,00zł. 
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IX. Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe 

Wartość wydatków w 2019 roku wyniosła 226.733,48 zł co stanowi 68 % wydatków  
planu rocznego poniesionych na funkcjonowanie 11 OSP na terenie Gminy Żelazków. 
Do najważniejszych zadań realizowanych w powyższym zakresie należy zaliczyć: 

1. Wydatki w ramach dotacji celowej na zakup sprzętu dla 3 OSP (Pólko, Tykadłów, 
Janków) wyniosły 8.000,00 zł  

- dla OSP Pólko za 2.000,00 zakup 20 kpl. rękawic strażackich, 2 kpl. kasków 
ochronnych, 3 kpl. kamizelek ratowniczych, 2 kpl. Hełmów strażackich 

- dla OSP Tykadłów za 2.000,00 zł zakup smoka ssawnego Amhibio i aparatu 
powietrznego 

- dla OSP Janków za 4.000,00 zł piła do betonu i stali 

2.  Wydatki ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach 
wyniosły 9.793,00 zł  

- za ćwiczenia OSP Skarszew 670,00 zł i OSP Pólko 346,00 zł; 

- za udział w akcjach ratowniczych OSP Skarszew 1.0204,00 zł, OSP Tykadłów 
3.853,00 zł , OSP Pólko 3.720,00 zł; 

3. Wydatki na umowy zlecenia dla 12 konserwatorów OSP wyniosły 26.375,00 zł; 

4. Wydatki na zakup paliw i materiałów dla 11 OSP wyniosły 29.927,63zł do 14 
pojazdów gaśniczych, 18 motopomp, 13 agregatów prądotwórczych, 17 pił do 
betonu i drewna; 

5. Wydatki na zakup energii elektrycznej dla OSP Złotniki Małe, Czartki, Janków 
wyniosły 4.595,81 zł; 

6. Wydatki poniesione na remonty, naprawy urządzeń OSP wyniosły 28.161,16 zł. 

7. Wydatki poniesione na zakup usług medycznych dla 19 strażaków z OSP Skarszew 
Złotniki Małe, i Russów wyniosły 1.900,00 zł 

8. Wydatki na usługi, przeglądy techniczne i szkolenia dla OSP wyniosły 21.451,61 zł. 

9. Wydatki poniesione na składki i ubezpieczenia OC 14 pojazdów pożarniczych i 
strażaków OSP wyniosły 9.084,00 zł 

10.. Wydatki inwestycyjne na remont części operacyjnej OSP Żelazków wyniosły 
25.000,00 zł z czego wkład gminy 13.000,00 zł. 

11. Wydatek na dotację zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Żelazków w wysokości 54.765,75 zł ( przy łącznym koszcie pojazdu 196.923,00 
zł). 

Ponadto poniesiono następujące wydatki na zarządzanie kryzysowe: 

1. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w magazynie obrony cywilnej w 

miejscowości Ilno wyniosły 734,06 zł. 
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2. Wydatki związane z opłatą z tytułu zakupu usług telefonu komórkowego( telefon 

służbowy stanowiska zarządzania kryzysowego) wyniosły 449,08 zł. 

3. Wydatki związane ze szkoleniem pracowników spoza korpusu służby cywilnej 

wyniosły 856,00 zł. 

Wyszczególnione wyżej wydatki w pełni zabezpieczyły prawidłowe 
funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonowanie 
Obrony Cywilnej w Gminie Żelazków w 2019 roku. 
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X. Infrastruktura techniczna 

 

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci wodociągowych o długości 157,47 km wraz 
z przyłączami. Na terenie Gminy działa 6 hydroforni: w miejscowości Dębe, Kolonia 
Kokanin, Pólko, Janków, Anielin–Michałów oraz Żelazków. Cała sieć wodociągowa 
będąca własnością Gminy Żelazków użytkowana jest przez Zakład Komunalny Gminy 

Żelazków Sp. z o.o. 

Ponadto Gmina Żelazków jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 71,61 km wraz z przyłączami, a także posiada własną oczyszczalnię ścieków 
w miejscowości Skarszew. Jest to oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna 
o przepustowości 750 m3 na dobę. Dodatkowo Gmina korzysta z usług oczyszczalni 
mechaniczno–biologiczno–chemicznej w miejscowości Goliszew, będącej własnością 
spółki "Ceko-Żel", oraz z usług oczyszczalni mechaniczno–biologicznej 
w miejscowości Złotniki Wielkie, będącej własnością spółki "Agrożel". Sieć kanalizacji 
sanitarnej będącej własnością Gminy Żelazków w całości użytkowana jest przez 

Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o. 

Łączna długość dróg gminnych w Gminie Żelazków według stanu na dzień 31 grudnia 

2018 r. wynosi 93,19 km, natomiast dróg wewnętrznych – 42,59 km. 

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych w Gminie Żelazków stanowią: 

1) bitumiczne: 56,18 km; 

2) brukowe: 0,58 km; 

3) betonowe: 0,40 km; 

4) tłuczniowe: 17,49 km; 

5) gruntowe: 18,54 km. 

 

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych w Gminie Żelazków stanowią: 

1) z kostki brukowej: 0,95 km; 

2) gruntowe: 26,33 km; 

3) bitumiczne: 6,74 km; 

4) tłuczniowe: 8,57 km. 

 

Gmina Żelazków jest właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej (3 słupy wraz 
z przewodami) oraz oświetlenia ulicznego złożonego z 95 lamp, 54 słupów 

oświetleniowych, 8 naświetlaczy i 2 lamp solarnych w miejscowościach: 

1) Witoldów – 4 lampy oświetleniowe na odcinku 327 metrów; 

2) Russów – 18 lampy oświetleniowe, 8 słupów oświetleniowych wraz 

z oprawami  na odcinku 1972 metrów; 

3) Skarszew – 9 lamp oświetleniowych na odcinku 780 metrów; 

4) Dębe – 5 lamp oświetleniowych, 4 słupy oświetleniowe, 8 naświetlaczy 
na odcinku 549metrów; 

5) Biernatki – 6 lamp oświetleniowych na odcinku 606 metrów; 
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6) Kokanin – 6 lamp oświetleniowych na odcinku 600 metrów; 

7) Żelazków – 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz 5 kompletów 

lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 1013 metrów; 

8) Czartki – 9 słupów oświetleniowych oraz 1 komplet lampy sodowej 

oświetleniowej na odcinku 617 metrów; 

9) Goliszew – 3 słupy oświetleniowe oraz 1 komplet lampy sodowej 

oświetleniowej na odcinku 141 metrów; 

10) Góry Zborowskie – 3 komplety lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 
135 metrów; 

11) Janków 7 kompletów lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 252 

metrów; 

12) Russówek – 2 lampy solarne oraz 3 lampy oświetleniowe; 

13) Skarszewek – 11 lamp oświetleniowych; 

14) Strugi – 6 kompletów lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 212 

metrów; 

15) Szosa Turecka – 2 słupy oświetleniowe na odcinku 355 metrów; 

16) Wojciechówka – 10 słupów oświetleniowych oraz 10 lamp oświetleniowych 

na odcinku 89 metrów. 

17) Na terenie gminy Żelazków w 2019r zamontowano 80 szt. oświetlenia 
ulicznego i drogowego w technologii solarnej 

 

W roku 2019 rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Żelazków obejmowała: 

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów 
inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie; 

2. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Żelazków; 

3. Wykup sieci wodociągowej w m. Kol. Skarszewek; 

4. Wykup sieci wodociągowej w m. Dębe; 

5. Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Garzew; 

6. Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Czartki; 

7. Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Janków; 

8. Aktywne przejście dla pieszych – droga woj. Nr 470 w m. Szosa Turecka; 

9. Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i nr 
4592P na odcinku Kol. Skarszewek – Borków Nowy- Borków Stary – Tykadłów 

– Garzew – Goliszew; 

10. Aktywne przejście dla pieszych – droga powiatowa nr 4586P i nr 4595P w 
m.Żelazków oraz nr 4590P w m. Kol. Skarszewek; 

11. Dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P 

Skarszew – Borków Stary (FS); 

12. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Skarszewek; 
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13. Przebudowa drogi gminnej nr 4706P Kolonia Skarszewek-Pólko; 

14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębe (dz. nr 3/8,4/4,4/7,4/16); 

15. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary; 

16. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Dębe; 

17. Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowości Russów; 

18. Przebudowa drogi gminnej nr 4710P w miejscowości Janków; 

19. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów; 

20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartki (dz. nr 131,99); 

21. Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Żelazków (chodnik); 

22. Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michałów; 

23. Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w miejscowości Kol. Skarszewek; 

24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kokanin (dz. nr 30); 

25. Wykup gruntów pod drogę gminną nr 4706P Kol. Skarszewek – Pólko; 

26. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russów (dz. nr 252/3); 

27. Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w miejscowości Zborów; 

28. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiady (dz. nr 157); 

29. Przebudowa drogi gminnej nr 4721P,4741P i 4732P w miejscowości Żelazków; 

30. Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w miejscowości Skarszewek; 

31. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew; 

32. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszew (dz. nr 278/1); 

33. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russów (dz. nr 169); 

34. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojciechówka (dz. nr 7/55); 

35. Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej w miejscowości Złotniki Wielkie 

(dz. nr 64/1) 

36. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Złotniki Małe (FS); 

37. Modernizacja dachu w szkole w Russowie; 

38. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skarszewie; 

39. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Dębem; 

40. Przebudowa Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w 
Goliszewie, Żelazkowie, Russowie, Kokaninie, Dębem i Skarszewie oraz w 
Biernatkach; 

41. Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne w miejscowościach Florentyna, 

Goliszew, Borków Stary, Zborów, Kokanin, Russów, Kol. Skarszewek; 

42. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowości Dębe (WPF); 

43. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janków; 

44. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Garzew; 

45. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartki; 
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46. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biernatki; 

47. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno; 

48. Modernizacja CO w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew; 

49. Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno (FS); 

50. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości 
Złotniki Wielkie wraz z remontem; 

51. Wykonanie ogrzewania gazowego w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków 

w Kokaninie; 

52. Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku 
zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów 
społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (WPF); 

53. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w 

miejscowości Żelazków (WPF); 

54. Zakup wraz z montażem piłkochwytów na boisku ORLIK w Żelazkowie; 

55. Przebudowa boiska sportowego dz. nr 279 w miejscowości Skarszew; 

56. Otwarta strefa aktywności w miejscowości Borków Stary; 

57. Otwarta strefa aktywności w miejscowości Dębe; 

58. Otwarta strefa aktywności w miejscowości Kol. Skarszewek; 

 

W zakresie transportu i łączności w Gminie Żelazków na rok 2019 wydatki bieżące 

obejmowały: 

1. zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Żelazków, 
2. zakup i montaż wiat przystankowych w m. Tykadłów i Pólko (Fundusz 

Sołecki), 
3. koszty usług świadczonych przez PKS Kalisz Sp. z o. o w zakresie przewozu 

osób na terenie gminy Żelazków,  
4. zakup paliwa na potrzeby wycinki krzewów i zarośli przy drodze gminnej w m. 

Złotniki, 
5. zakup sadzonek drzew w celu dokonania nasadzeń przy drogach gminnych, 
6. zakup znaków drogowych, 
7. zakup mieszanki bitumicznej oraz rur niezbędnych do dokonania bieżących 

napraw dróg gminnych, 
8. remont chodnika w m. Wojciechówka, 
9. roboty brukarskie obejmujące remont chodnika przy drodze gminnej 4720P w 

miejscowości Dębe, 
10. remont drogi gminnej nr 4703P w m. Goliszew, 
11. uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, 
12. remont dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego obejmujący mechaniczne 

profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz uzupełnienie ubytków kruszywem, 
13. koszty opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika i drogi 

wewnętrznej  w m. Borków Stary dz.nr 46  (Fundusz Sołecki), 
14. utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej działka nr 230 w m. Zborów 

(Fundusz Sołecki), 
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15. utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 87 w m. Skarszewek (Fundusz 
Sołecki),  

16. opracowanie dokumentacji projektowej na progi zwalniające na drodze 
gminnej nr 4731Pw m. Borków Stary  oraz na drogach gminnych nr 4704P i 
4722P w m Kolonia Skarszewek(Fundusz Sołecki), 

17. wykonanie znaku drogowego ”Zwolnij- Dziękuję” przy drodze gminnej nr 
4704P w m. Wojciechówka (Fundusz Sołecki), 

18. wykonanie mapy informacyjnej z numeracją domów przy drodze gminnej nr 
4704P w m. Wojciechówka (Fundusz Sołecki), 

19. ścinka poboczy i równanie drogi gminnej 4742P w m. Dębe (Fundusz Sołecki), 
20. wycinka krzewów i zarośli oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych, 
21. naprawa i montaż znaków drogowych, 
22.  zimowe utrzymanie dróg gminnych - likwidacja gołoledzi na drogach. 
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XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

W zasobach lokalowych Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowało się: 

1) 15 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 62 lokali mieszkalnych 
w miejscowościach: Złotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, 

Skarszew, Janków, Skarszewek, Tykadłów i Kokanin; 

2) 1 budynek mieszkalno–użytkowy w m. Janków; 

3) 1 lokal mieszkalny w budynku nr 8 w miejscowości Dębe; 

4) 1 lokal mieszkalny w budynku nr 133 w miejscowości Żelazków; 

5) 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły w miejscowości Russów; 

6) 6 lokali mieszkalnych w budynku szkoły w miejscowości Biernatki; 

 

Wśród budynków i budowli komunalnych Gminy Żelazków znajdowało się: 

1) 6 strażnic OSP w miejscowościach Borków Stary, Żelazków, Złotniki Małe, 

Czartki, Janków i Skarszew; 

2) 6 budynków hydroforni w miejscowościach Michałów, Dębe, Janków, Kolonia 

Kokanin, Żelazków i Pólko; 

3) 1 budynek ośrodka zdrowia w miejscowości Żelazków; 

4) 1 budynek szatni przy boisku w miejscowości Skarszew; 

5) 6 budynków świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kolonia Skarszewek, 

Garzew, Ilno, Biernatki, Zborów, Złotniki Wielkie; 

6) 4 inwestycje w obcym środku trwałym (świetlice wiejskie) w miejscowościach 
Kokanin, Goliszew, Russów i Anielin; 

7) 1 budynek świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w miejscowości Kolonia 

Skarszewek; 

8) 1 budynek administracyjny w miejscowości Żelazków; 

9) Budynki gospodarcze w miejscowościach Złotniki Małe, Janków, Dębe, 

Żelazków, Kokanin, Skarszew; 

10) 2 budynki użytkowe w miejscowościach Kolonia Skarszewek i Zborów; 

11) 9 budynków szkół w miejscowościach Biernatki, Kokanin, Skarszew, Dębe, 

Russów, Goliszew i Żelazków; 

12) 5 sal gimnastycznych przy szkołach w miejscowościach Kokanin, Skarszew, 
Russów, Żelazków i Goliszew; 

13) 1 budynek przedszkola w miejscowości Żelazków; 

14) 5 parkingów samochodowych w miejscowościach Dębe, Goliszew, Pólko, 
Tykadłów i Żelazków; 

15) 1 boisko sportowe w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" 
w miejscowości Żelazków o powierzchni łącznie 2.473,11 m2, wraz 

z zapleczem socjalno – użytkowym. 
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Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Gminie Żelazków w roku 

2019 wydatki bieżące obejmowały: 

1) wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
wraz ze składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych; 

2) koszty odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych 
z nieruchomości z terenu Gminy Żelazków; 

3) usługi pocztowe i koszty komornicze; 

4) koszty dzierżawy i odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie 

Gminy Żelazków; 

5) zakup energii i konserwacja oświetlenia ulic. 

6) zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Florentyna (Fundusz Sołecki), 
7) utrzymanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy, 
8) zakup ziemi i sadzonek do kwietników znajdujących się przy budynku Urzędu 

Gminy, 
9) zakup roślin do nasadzenia na terenie sołectwa Anielin oraz przy świetlicy 

wiejskiej w m. Garzew (Fundusz Sołecki), 
10) wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie stawu i terenu 

wokół stawu w m. Garzew (Fundusz Sołecki), 
11) zakup ławek parkowych dla sołectwa Dębe (Fundusz Sołecki), 
12) prowadzenie badań w systemie monitorowanym zawartości składników 

pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych 
rolniczo w m. Zborów, Góry Zborowskie, Kolonia Skarszewek, 

13) wyłapywanie, kompleksowa opieka zootechniczna, transport , przyjęcie do 
schroniska bezdomnych zwierząt, prowadzenie działań mających na celu 
znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt oraz przeprowadzenie procedury 
adopcyjnej, 

14) zakup energii i konserwacja oświetlenia ulic, 
15) usługi polegające na udziale w interwencjach wobec rannych zwierząt 

wymagających pomocy oraz zagrażających życiu i zdrowiu człowieka, 
16) odbiór i utylizacja padłych zwierząt. 
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XII. Fundusz sołecki 

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 rok 
 

L.p. Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Razem  Wykonanie 

I. Anielin 15768,00 15695,82 99,54% 

1. 

  

Wykonanie kosztorysu elewacji 
zewnętrznej oraz dachu budynku 
świetlicy wiejskiej 3000,00 3000,00 100,00% 

2. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 5000,00 5000,00 100,00% 

3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3138,00 3137,85 100,00% 

4. 
Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno 
– sportowych 3630,00 3562,97 98,15% 

5. Zakup roślin do nasadzeń 1000,00 995,00 99,50% 

II. Borków Nowy 14882,00 0,00 0,00% 

1.   
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze powiatowej nr 4327P. 14882,00 0,00 0,00% 

III. Borków Stary 19778,00 19729,91 99,76% 

1. 

  

Dokumentacja projektowa - progi 
zwalniające na drodze gminnej nr 4731P 3500,00 3500,00 100,00% 

2. 
Dokumentacja projektowa na chodnik i 
drogę wew. działka nr 46. 5000,00 5000,00 100,00% 

3. 
Zakup wraz z montażem lampy solarnej 
przy drodze wew. działka nr 46. 8500,00 8500,00 100,00% 

4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2778,00 2729,91 98,27% 

IV. Czartki 19701,00 19699,08 99,99% 

1. 

  

Wykonanie projektu miejsca rekreacji 
przy świetlicy wiejskiej 3500,00 3500,00 100,00% 

2. 
Zakup art. spożywczych na Festyn 
Rodzinny 1001,00 999,85 99,89% 

3. 
Zakup stołów i krzeseł do świetlicy 
wiejskiej 8250,00 8250,00 100,00% 

4. 
Remont pomieszczeń w świetlicy 
wiejskiej przy OSP 5450,00 5449,99 100,00% 

5. Zakup kosiarki żyłkowej 700,00 699,96 99,99% 

6. 
Zakup artykułów AGD i środków 
czystości do świetlicy wiejskiej 800,00 799,28 99,91% 

V. Dębe 31228,00 31182,08 99,85% 

1. 

  

Wynajęcie zespołu muzycznego na 
Festyn Rodzinny 800,00 800,00 100,00% 

2. 
Zakup art. spożywczych na Festyn 
Rodzinny 2850,00 2847,98 99,93% 

3. 
Zakup art. przemysłowych na Festyn 
Rodzinny 350,00 348,87 99,68% 
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4. 
Remont chodnika przy drodze gminnej nr 
4720P  6000,00 6000,00 100,00% 

5. 
Wymiana rynien na budynku świetlicy 
wiejskiej 1900,00 1900,00 100,00% 

6. 
Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-
sportowych 3120,00 3120,00 100,00% 

7. Zakup ławek parkowych 1980,00 1960,00 98,99% 

8. 
Oczyszczanie poboczy i równanie drogi 
gminnej nr 4742P 12000,00 11995,94 99,97% 

9. 
Zakup wyposażenia  do świetlicy 
wiejskiej 2028,00 2020,88 99,65% 

10. 
Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 
(energia, woda) 200,00 188,41 94,21% 

VI. Florentyna 26910,00 26430,00 98,22% 

1. 
  

Zakup traktora ogrodowego – 
wielofunkcyjnego 9980,00 9500,00 95,19% 

2. 
Zakup wraz z montażem lamp solarnych 
przy drodze powiatowej nr 4586P 16930,00 16930,00 100,00% 

VII. Garzew 13378,00 12973,18 96,97% 

1. 

  

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej 
na remont świetlicy wiejskiej 900,00 900,00 100,00% 

2. 

Wykonanie dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej za zagospodarowanie 
stawu i terenu wokół stawu 2500,00 2500,00 100,00% 

3. 
Zakup urządzeń na plac zabaw przy 
świetlicy wiejskiej 6000,00 6000,00 100,00% 

4. 
Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 
(energia, woda) 1000,00 596,11 59,61% 

5. Zakup roślin do nasadzenia 500,00 500,00 100,00% 

6. Zakup paliwa 150,00 149,98 99,99% 

7. Zakup środków chwastobójczych 150,00 149,81 99,87% 

8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2178,00 2177,28 99,97% 

VIII. Goliszew 15869,00 25850,27 99,93% 

1. 

  

Modernizacja centralnego ogrzewania w 
świetlicy wiejskiej przy OSP 0,00 10000,00 100,00% 

2. 
Zakup monitora interaktywnego dla 
Szkoły Podstawowej w m. Goliszew 4000,00 3982,20 99,56% 

3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 11000,00 11000,00 100,00% 

4. Zakup roślin do nasadzenia 869,00 865,07 99,55% 

IX. Helenów 0,00 0,00 0,00% 

1.   

Dokumentacja projektowa wraz zakupem 
i montażem lamp ulicznych przy drodze 
powiatowej nr 4595P 0,00 0,00 0,00% 

X. Ilno 1300,00 14226,00 100,00% 

1. 
  

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 
przy świetlicy wiejskiej 1300,00 1300,00 100,00% 

2. 
Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy 
wiejskiej 0,00 12926,00 100,00% 
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XI. Janków 18968,00 18911,11 99,70% 

1. 

  

Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa 923,00 922,50 99,95% 

2. 

Wykonanie projektu i kosztorysu na 
rodzinne miejsce rekreacji w ramach 
programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013 -2020" 3000,00 3000,00 100,00% 

3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7126,00 7073,58 99,26% 

4. Zakup urządzeń na plac zabaw  3956,00 3956,00 100,00% 

5. 
Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno 
– sportowych 1963,00 1963,00 100,00% 

6. 
Zakup art. spożywczych  na Festyn 
Rodzinny 2000,00 1996,03 99,80% 

XII. Kokanin 38553,00 38553,00 100,00% 

1.   
Remont parteru szkoły w ZSP w m. 
Kokanin 38553,00 38553,00 100,00% 

XIII. Kol. Kokanin 19585,00 0,00 0,00% 

1. 

  

Wymiana oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej nr 4738P 6000,00 0,00 0,00% 

2. 

Dokumentacja projektowa wraz z 
zakupem i montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4719P 6800,00 0,00 0,00% 

3. 

Dokumentacja projektowa wraz z 
zakupem i montażem lamp ulicznych 
przy drodze powiatowej nr 4327P 6785,00 0,00 0,00% 

XIV. Pólko 21744,00 21236,50 97,67% 

1. 

  

Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa 1000,00 922,50 92,25% 

2. 
Zakup wiat przystankowych przy drodze 
nr 470 w m. Pólko 11500,00 11070,00 96,26% 

3. 
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP 
w m. Pólko 9244,00 9244,00 100,00% 

XV. Russów   25985,00 25984,45 100,00% 

1. 

  

Zakup art. spożywczych na Festyny 
Rodzinne 2000,00 1999,60 99,98% 

2. 
Zakup wraz z montażem lamp solarnych 
przy drodze gminnej nr 4715P 12000,00 12000,00 100,00% 

3. 

Wynajem zamku dmuchanego i 
animatorek zabaw dla dzieci na Festyn 
Rodzinny 3000,00 3000,00 100,00% 

4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8985,00 8984,85 100,00% 

XVI. Skarszew 0,00 30750,00 0,91 

1.   

Dokumentacja projektowa na 
przebudowę odcinka drogi gminnej nr 
4708P Skarszew – Borków Stary 0,00 30750,00 90,74% 

XVII. Skarszewek 17118,00 17118,00 100,00% 

1. 
  

Utwardzenie drogi wew. działka nr 87 10118,00 10118,00 100,00% 

2. 
Zakup wraz z montażem lampy solarnej 
przy drodze wew. działka nr 87 7000,00 7000,00 100,00% 

XVIII. Kol. Skarszewek 28067,00 25010,23 89,11% 

1. 

  Zakup wraz z montażem lamp solarnych 
przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P 15000,00 15000,00 100,00% 
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2. 

Dokumentacja projektowa wraz z 
montażem progów zwalniających na 
drogach gminnych nr 4704P i 4722P 5000,00 5000,00 100,00% 

3. 
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze powiatowej nr 4590P 3000,00 0,00 0,00% 

4. 
Organizacja festynu rodzinnego – 
Choinka 2567,00 2566,46 99,98% 

5. 
Organizacja festynu rodzinnego – 
Choinka 1500,00 1444,77 96,32% 

6. 
Organizacja festynu rodzinnego – 
Choinka 1000,00 999,00 99,90% 

XIX. Szosa Turecka   16154,00 0,00 0,00% 

1.   
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4705P 16154,00 0,00 0,00% 

XX. Tykadłów 23016,00 19625,97 85,27% 

1. 

  

Zakup wiat przystankowych 4000,00 3999,96 100,00% 

2. 
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4723P 3000,00 0,00 0,00% 

3. 
Zakup art. spożywczych  na Festyn 
Rodzinny 1500,00 1500,00 100,00% 

4. 

Wynajem zamku dmuchanego i 
animatorek zabaw dla dzieci na Festyn 
Rodzinny 1500,00 1500,00 100,00% 

5. 
Zakup umundurowania dla OSP w 
Tykadłowie 10016,00 10016,00 100,00% 

6. Zakup ławek na plac zabaw 3000,00 2610,01 87,00% 

XXI. Wojciechówka 21281,00 12977,50 60,98% 

1. 

  

Zakup gablot (tablic informacyjnych) dla 
sołectwa 1881,00 1845,00 98,09% 

2. 
Przełożenie progów zwalniających  na 
drodze gminnej nr 4704P i 4705P 1000,00 0,00 0,00% 

3. 

Zakup wraz z montażem mapy 
informacyjnej z numeracja domów przy 
drodze gminnej nr 4704P. 2500,00 2152,50 86,10% 

4. 

Zakup wraz z montażem znaku 
drogowego „Zwolnij – Dziękuję” przy 
drodze gminnej nr 4704P. 8980,00 8980,00 100,00% 

5. 
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4704P 6920,00 0,00 0,00% 

XXII. Zborów 22592,00 22039,36 97,55% 

1. 

  

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 9592,00 9589,40 99,97% 

2. 
Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 
(energia, woda) 3000,00 2450,16 81,67% 

3. 
Zakup art. spożywczych na Festyny 
Rodzinne 6000,00 5999,80 100,00% 

4. 
Odmulanie rowu melioracyjnego przy 
drodze wew. działki nr 298, 434, 311, 342 4000,00 4000,00 100,00% 
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XXIII. Złotniki Małe 0,00 17927,00 100,00% 

1.   
Przebudowa parkingu przy świetlicy 
wiejskiej działka nr 190 0,00 17927,00 100,00% 

XXIV. Złotniki Wielkie 19547,00 10000,00 51,16% 

1. 

  

Zakup wiaty przystankowej 2000,00 0,00 0,00% 

2. Zakup art. spożywczych na dożynki 2000,00 0,00 0,00% 

3. 
Zakup wraz z montażem lampy solarnej 
przy drodze powiatowej nr 4588P 10000,00 10000,00 100,00% 

4. 
Remont wiat przystankowych przy 
drogach powiatowych nr 4586P i 4588P. 5547,00 0,00 0,00% 

XXV. Żelazków 27553,00 27218,16 70,60% 

1. 

  

Dokumentacja projektowa wraz z 
zakupem i montażem lamp ulicznych 
przy drogach gminnych nr 4732P i 4702P 0,00 0,00 0,00% 

2. 
Zakup wyposażenia do Regionalnej Izby 
Pamięci w Żelazkowie 964,00 676,50 70,18% 

3. 
Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno 
– sportowych 5713,00 5712,12 99,98% 

4. 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 
Regionalnej Izbie Pamięci w Żelazkowie 2323,00 2315,00 99,66% 

5. 
Zakup stołów i krzeseł do świetlicy 
wiejskiej 6553,00 6553,00 100,00% 

6. 
Zakup art. spożywczych na Festyn 
Rodzinny 1500,00 1474,70 98,31% 

7. 
Zakup art. przemysłowych na Festyn 
Rodzinny 300,00 295,80 98,60% 

8. Zakup nagród na Festyn Rodzinny 500,00 491,20 98,24% 

9. 
Zakup posiłków regeneracyjnych na 
Festyn Rodzinny 700,00 699,84 99,98% 

10. 
Zakup wraz z montażem lamp solarnych 
przy drodze gminnej nr 4702P 9000,00 9000,00 100,00% 

  RAZEM: 458977,00 453137,62 81,66% 
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XIII. Wnioski końcowe 

 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Żelazków zwraca się do Rady 

Gminy Żelazków o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

 


