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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 2021  r. 

 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2021 r.: 

 

02.01.2021 r.  -  Podpisanie umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych z 
Zakładem Komunalnym Gminy Żelazków  Spółka z o.o. 
 
03.02.2021 r. -  Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników 
Spółki Ceko-Żel Sp. z o.o. w siedzibie spółki w Goliszewie 
 
18.02.2021r. - Spotkanie z samorządowcami gmin powiatu kaliskiego w celu 
omówienia     wspólnych działań samorządowych na 2021 rok – Starostwo 
Powiatowe w Kaliszu 
 
18.02.2021 r. -    Podpisanie aneksu na wykonanie robót budowlanych  
polegających na wykonaniu : „ Przebudowie drogi gminnej nr 4742P Dębe-Szkurłaty” 
z Zakładem Budowy Dróg Henryk Mocny ul. Polna  29, 98-235 Błaszki 
 
23.02.2021 r.   -  posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich 
dot. Programu „ Czyste Powietrze „  - wideokonferencja 
 
26.02.2021 r.  -  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
„LGD7 – Kraina Nocy i Dni” 
 
09.03.2021 r. - X posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  „ Czyste 
Miasto, Czysta Gmina” – zdalna forma obradowania 
 
17.03.2021r. - Spotkanie organizacyjne , dot. Realizacji zadania pn. „ Oznakowanie 
Szlaku Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej  szansą dla rozwoju turystyki w Krainie 
Nocy i Dni „ 
  
31.03.2021 r. –  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Wspólników Spółki  Ceko-Żel Sp. 
z o.o. 
 
01.04.2021 r.-   Spotkanie na temat tworzenia Punktów Szczepień Masowych przez 
samorządy w porozumieniu z instytucjami medycznymi z powiatu kaliskiego. 
 
08.04.2021 r.-   Konferencja w formie on-line  „ Nowoczesne rozwiązania w 
publicznym transporcie zbiorowym w jst” 
 
24.04.2021 r.-    Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu  oraz 
uroczyste przekazanie Sztandaru Sołtysów Ziemi Kaliskiej 
 
29.04.2021 r.-    Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  Ziemi Kaliskiej 
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07.05.2021 r.-    Podpisanie umów na dofinansowania do budowy dróg 
dojazdowych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu 
 
25.05.2021 r.-    XI posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „ 
Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
28.05.2021 r.  -  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo 
Usługowe „Agrożel” sp. z o.o. 
 
15.06.2021 r. -  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i 
Drogowe Sp. z o.o. 
 
16.06.2021r. -  I Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
  
17.06.2021 r. –  posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina” 
 
19.06.2021 r.-   Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Złotnikach Małych 
 
23.06.2021 r.-    Podpisanie umowy na :„Organizacja wypoczynku letniego nad 
Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla 80 dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Żelazków w okresie wakacji w 2021 r. z Biurem Podróży i Usług Turystycznych 
RAJDTOUR 
 
27.06.2021 r.-   Święto Powiatu Kaliskiego- Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
 
30.06.2021 r.-   Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi 
gminnej nr 4728P w miejscowości Kolonia Skarszewek”   Zakład Budowy Dróg Henryk 
Mocny 
 
03.07.2021 r.-    Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pólku 
 
03.07.2021 r.-    Powitanie lata – Szkurłaty 2021 
 
05.07.2021 r.-    Podpisanie umowy na dofinansowanie do budowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 
 
08.07.2021 r.-    Spotkanie organizowane przez Zarząd Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Gminy Żelazków 
 
12.07.2021 r.-     Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Remont budynku 
szatni Klubu Sportowego Victoria Skarszew w ramach programu „Szatnia na medal” z 
firmą TOMPOL Tomasz Bartczak 
 
01.08.2021 r.-      Festyn w Czartkach organizowany przez Ochotniczą Straż 
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Pożarną ,  Koło Gospodyń Wiejskich  i Radę Sołecką w Czartkach 
 
07.08.2021 r.-     Finał wojewódzki XX edycji konkursu „ Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
 
15.08.2021 r. -    Dożynki Parafialno-Sołeckie Dębe 
 
22.08.2021 r.  -  Dożynki Parafialno-Gminne w Zbiersku 
 
22.08.2021 r.  -  Dożynki Gminne  2021 w Cekowie-Kolonii 
 
22.08.2021 r.  -  Dożynki Gminno - Parafialne w  Parafii w Szczytnikach 
 
27.08.2021 r. -   Spotkanie Starosty Kaliskiego , Burmistrzów, Wójtów z Dyrekcją 
Szpitala w Wolicy celem omówienia współpracy w zakresie pomocy Szpitalowi w 
zakresie jego rozbudowy . 
 
04.09.2021 r. -  Dożynki Parafialno – Gminne w Żelazkowie 
 
05.09.2021 r. -  Dożynki Powiatowo – Gminne w Gminie Mycielin 
 
09.09.2021 r.-  Spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy 
Żelazków 
 
14.09.2021 r. -  Spotkanie robocze – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  
Komunalnych „ Orli Staw” 
 
17.09.2021 r. -  Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  OSP Skarszew 
 
19.09.2021 r. -  II Święto Karpia  -  Lipka 
 
20.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Skarszew 
 
20.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Skarszewek 
 
21.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Garzew 
 
21.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Czartki 
 
21.09.2021 r. -  Konferencja  dot. doświadczeń samorządu wojewódzkiego , 
miejskiego i powiatowego oraz Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej z dotychczasowego 
wydatkowania funduszy europejskich w latach 201 -2020 w Wielkopolsce oraz  
oczekiwań  wobec Umowy Partnerstwa  do 2027 r. 
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22.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Wojciechówka 
 
22.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Pólko 
 
23.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Goliszew 
 
23.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Anielin 
 
24.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Kol. Skarszewek 
 
24.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Dębe 
 
27.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Złotniki Wielkie 
 
27.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Janków 
 
28.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Ilno 
 
28.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Russów 
 
29.09.2021 r. -  Zebranie wiejskie dot. Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – Sołectwo 
Kokanin 
 
30.09.2021 r. -  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki  „ AGROŻEL” Sp. z 
o.o. 
 
04.10.2021 r. -  Podpisanie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego „ 
Dostępna Szkoła” 
 
07.10.2021 r. -  Spotkanie Konsultacyjne dot. planowanego wsparcia dla AKO z 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 
 
08.10.2021 r. -  Konferencja zdrowotna pn. „ Polityka zdrowotna na terenie 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i Gminy Uniejów” 
 
14.10.2021 r. -  II Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
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16.10.2021 r. -   IV Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych „ Biesiadne Granie i to 
śpiewanie  w Stawiszynie” 
 
16.10.2021 r. -  50-lecie pełnienia funkcji sołtysa 
 
26.10.2021 r.  -  Spotkanie dot.  projektu „Standardy obsługi inwestora w 
jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego” Urzędu 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 
04.11.2021 r.  -  Regionalna konferencja „Wsparcie rządowe dla Jednostek 
Samorządu Terytorialnego i rynku mieszkaniowego” wideokonferencja organizowana 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Miasto Kalisz. 
 
08.11.2021 r. -  Warsztaty strategiczne dot. opracowania dokumentu pn.: 
„Strategia Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030r” organizowane przez 
Biuro Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 
 
08.11.2021 r. -   Konferencja prasowa na temat podziału środków z Polskiego Ładu. 
Konferencja na zaproszenie prezydenta Krystiana Kinastowskiego z udziałem minister 
Marleny Maląg 
 
10.11.2021 r. -  Finał XV Powiatowego Festiwalu Pieśni Legionowej i Historycznej 
na zaproszenie Starosty Kaliskiego oraz Wójta Gminy Godziesze Wielkie. 
 
14.11.2021 r. -  Spotkanie pod nazwą „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” na 
zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa 
Grabowskiego. 
 
17.11.2021 r.  -  Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego 
SA Kalisz na: „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 107 w miejscowości Florentyna” 
 
17.11.2021 r.  -  Podpisanie umowy z firmą „SARBUD” Sp. z o.o. na: „Przebudowa 
drogi gminnej dz. Nr 230 w miejscowości Zborów” 
 
25.11.2021 r. -  Otwarcie ofert na „ Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy 
Żelazków” 
 
02.12.2021 r.  – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe Sp.z o.o. 
 
03.12.2021 r. -  Otwarcie ofert na „Odbieranie i transport odpadów komunalnych z 
terenu Gminy Żelazków z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy” 
 
05.12.2021 r.  -  XVIII Świąteczne Spotkanie z Tradycją 
 
09.12.2021 r.  -  Wigilia Emerytów – Bursztynowy Dwór 
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13.12.2021 r. -  Spotkanie z firmą Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. 
Wrocławska 71a , 62-800 Kalisz , Urząd Gminy w Żelazkowie 
 
14.12.2021 r.  -  Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy „ Czyste 
Miasto, Czysta Gmina” – zdalny tryb obradowania 
 
16.12.2021 r. -  Spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Żelazkowie 
 
18.12.2021 r. -  V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kaliszu,  Szkoła 
Podstawowa  w Mycielinie 
 
19.12.2021 r. -  Wieczór Wigilijny w Żelazkowie 

 
 

2. Wydatki majątkowe w 2021 r.: 

 

Dział Rozdział Paragraf 

Nazwa Plan po 

zmianach 

Wykonanie  w tym 

wydatki 

niewygasające 

%         

1 2 3 4 5 6 7 8 

010   Rolnictwo i łowiectwo 586 800,00 286 262,17 92 400,00 48,78% 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 

396 800,00 96 262,17 0,00 24,26% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

346 800,00 46 740,00 0,00 13,48% 

  Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w m. Skarszew wraz z budową 

łącznika kanalizacji Dębe - Skarszew 

100 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w m. Dębe wraz z budową 

łącznika wodociągowego do 

Skarszewa 

100 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w m. Janków wraz z budową 

łącznika wodociągowego do 

Żelazkowa 

100 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Modernizacja układu dezynfekcji 

wody pitnej na SUW w m. Żelazków 

46 800,00 46 740,00 0,00 99,87% 

6230 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych - 

50 000,00 49 522,17 0,00 99,04% 

  Dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

50 000,00 49 522,17 0,00 99,04% 
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01095   Pozostała działalność 190 000,00 190 000,00 92 400,00 100,00% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

190 000,00 190 000,00 92 400,00 100,00% 

  Wykonanie miejsca rekreacyjno - 

sportowego w m. Kolonia 

Skarszewek 

100 000,00 100 000,00 92 400,00 100,00% 

Wykonanie rodzinnego miejsca 

rekreacji w m. Ilno 

30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% 

Wykonanie rodzinnego miejsca 

rekreacji w m. Russów 

30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% 

Wykonanie rodzinnego miejsca 

rekreacji w m. Złotniki Wielkie 

30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% 

600   Transport i łączność 6 911 700,00 5 942 869,28 620 192,39 85,98% 

  60004   Lokalny transport zbiorowy 120 000,00 119 999,91 119 999,91 100,00% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

120 000,00 119 999,91 119 999,91 100,00% 

  Zakup wiat przystankowych wraz z 

montażem na terenie Gminy 

Żelazków 

120 000,00 119 999,91 119 999,91 100,00% 

60016   Drogi publiczne gminne 6 791 700,00 5 822 869,37 500 192,48 85,74% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

6 721 700,00 5 820 269,37 500 192,48 86,59% 

  Poszerzenie drogi gminnej 4708P w 

m. Borków Stary 

73 650,00 73 621,65 0,00 99,96% 

Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P 

relacji Wojciechówka - Pólko - 

Skarszewek 

200 000,00 44 589,20 0,00 22,29% 

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 

148/1 w m. Niedźwiady 

100 000,00 55 535,00 0,00 55,54% 

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 

230 w m. Zborów 

345 150,00 345 097,35 0,00 99,98% 

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 55 

w m. Garzew 

468 000,00 467 519,89 0,00 99,90% 

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P 

relacji Ilno-Skarszew 

100 000,00 28 690,00 0,00 28,69% 

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P 

w m. Wojciechówka w zakresie 

chodnika 

190 000,00 189 982,53 0,00 99,99% 

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P 

relacji Czartki - Florentyna 

100 000,00 99 124,22 0,00 99,12% 

Przebudowa drogi gminnej nr 4728P 

w m. Kolonia Skarszewek 

324 750,00 324 749,78 0,00 100,00% 

Przebudowa drogi gminnej nr 4736P 

i 3735P w m. Janków 

310 000,00 308 119,86 0,00 99,39% 

Przebudowa drogi gminnej nr 4742P 675 300,00 675 292,34 0,00 100,00% 
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Dębe - Szkurłaty 

Przebudowa dróg gminnych nr 

4721P, 4732P, 4741P i drogi wew. 

Dz. Nr 384 w m. Żelazków z 

przeznaczeniem na drogę gminną 

przykładem tworzenia spójnej sieci 

dróg gminnych zwiększających 

dostępność transportową jednostek 

administracyjnych i wyrównywanie 

potencjału społeczno-gospodarczego 

3 318 900,00 2 692 999,47 0,00 81,14% 

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 

107 w m. Florentyna 

515 950,00 514 948,08 500 192,48 99,81% 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

70 000,00 2 600,00 0,00 3,71% 

  Wykup gruntów dz. 157 pod 

poszerzenie drogi gminnej w m. 

Niedźwiady  

70 000,00 2 600,00 0,00 3,71% 

700   Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

  70005   Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

  Modernizacja schodów wejściowych 

wraz z balustradami i podjazdami dla 

osób niepełnosprawnych przy 

ośrodku zdrowia w m. Żelazków 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

710     Działalność usługowa  69 119,00 69 117,39 0,00 100,00% 

  71095   Pozostała działalność 69 119,00 69 117,39 0,00 100,00% 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

3 401,00 3 400,95 0,00 100,00% 

  Publiczny Internet w Gminie 

Żelazków 

3 401,00 3 400,95 0,00 100,00% 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

54 712,80 54 712,80 0,00 100,00% 

  Publiczny Internet w Gminie 

Żelazków 

54 712,80 54 712,80 0,00 100,00% 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

11 005,20 11 003,64 0,00 99,99% 

  Publiczny Internet w Gminie 

Żelazków 

11 005,20 11 003,64 0,00 99,99% 

754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

485 000,00 484 992,00 0,00 100,00% 

  75404   Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 

  6170 wpłaty jednostek na państwowy 

fundusz celowy na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych  

15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 
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  Dofinansowanie zakupu 

oznakowania radiowozu dla 

Komisariatu policji w Stawiszynie 

15 000,00 15 000,00 0,00 100,00% 

75412   Ochotnicze straże pożarne 470 000,00 469 992,00 0,00 100,00% 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 

70 000,00 70 000,00 0,00 100,00% 

  Zakup samochodu pożarniczego 

lekkiego dla OSP Goliszew 

70 000,00 70 000,00 0,00 100,00% 

6230 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych 

400 000,00 399 992,00 0,00 100,00% 

  Dotacja na zakup średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 

GBA dla OSP Pólko 

200 000,00 199 992,00 0,00 100,00% 

dotacja na zakup średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego 

GBA dla OSP Tykadłów 

200 000,00 200 000,00 0,00 100,00% 

758   Różne rozliczenia 65 249,00 0,00 0,00 0,00% 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 65 249,00 0,00 0,00 0,00% 

  6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

65 249,00 0,00 0,00 0,00% 

  Rezerwy na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

65 249,00 0,00 0,00 0,00% 

801   Oświata i wychowanie 656 500,00 654 224,71 0,00 99,65% 

  80101   Szkoły podstawowe 656 500,00 654 224,71 0,00 99,65% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

656 500,00 654 224,71 0,00 99,65% 

  Modernizacja kotłowi w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w m. Dębe 

70 000,00 69 657,22 0,00 99,51% 

Montaż instalacji odgromowej wraz 

z remontem kominów w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w 

Russowie 

106 500,00 106 499,99 0,00 100,00% 

Pierwsze wyposażenie pracowni 

szkolnych, rozwijanie szkolnej 

infrastruktury - "Laboratoria 

przyszłości" 

270 000,00 270 000,00 0,00 100,00% 

Wymiana dachu w Szkole 

Podstawowej w m. Skarszew 

65 000,00 64 267,50 0,00 98,87% 

Wymiana pieca C.O. w budynku 

Zespołu Szkół w Żelazkowie 

70 000,00 70 000,00 0,00 100,00% 

Wymiana pokrycia dachowego na 

budynku Zespołu Szkół w 

Żelazkowie 

75 000,00 73 800,00 0,00 98,40% 
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851   Ochrona zdrowia 36 500,00 6 500,00 0,00 17,81% 

  85111   Szpitale ogólne 6 500,00 6 500,00 0,00 100,00% 

  6220 Dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych innych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

6 500,00 6 500,00 0,00 100,00% 

  Dotacja celowa dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Chorób płuc i 

gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na 

zakup wyposażenia pawilonu 

łóżkowego do rehabilitacji 

pulmonologicznej, w tym dla osób z 

powikłaniami wywołanymi przez 

zakażenie SARS-CoV-2 

6 500,00 6 500,00 0,00 100,00% 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 0,00 0,00 0,00% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

30 000,00 0,00 0,00 0,00% 

  Montaż paneli fotowoltaicznych na 

budynku świetlicy środowiskowo-

terapeutycznej w m. Kolonia 

Skarszewek 

30 000,00 0,00 0,00 0,00% 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

177 076,00 176 076,00 150 000,00 99,44% 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

  Wymiana oświetlenia ulicznego na 

solarne na terenie Gminy Żelazków 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 

90095    Pozostała działalność 27 076,00 26 076,00 0,00 96,31% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

27 076,00 26 076,00 0,00 96,31% 

  Budowa tężni solankowej w parku w 

miejscowości Żelazków 

1 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Budowa zbiorników wodnych małej 

retencji w m. Dębe 

26 076,00 26 076,00 0,00 100,00% 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

350 000,00 257 853,84 250 000,00 73,67% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby  

300 000,00 250 000,00 250 000,00 83,33% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

300 000,00 250 000,00 250 000,00 83,33% 

  Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kokanin 

50 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

m. Janków 

150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00% 
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Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

m. Złotniki Wielkie 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 

92120   Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 

50 000,00 7 853,84 0,00 15,71% 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

50 000,00 7 853,84 0,00 15,71% 

  Adaptacja zabytkowej oficyny z 

przeznaczeniem na cele kulturalne w 

m. Żelazków 

50 000,00 7 853,84 0,00 15,71% 

Razem 9 487 944,00 8 027 895,39 1 262 592,39 84,61% 
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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  

2021 rok  

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2021 roku 

4. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2021 r. 

 

 

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

2023 

Realizowany w 2021 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 2021 rok  

 

Realizowany w 2021 r. Gminny Program współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 

30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021. 

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. 

Zasady współpracy 

Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu opiera się na następujących 

zasadach: 

1) Zasada pomocniczości – w myśl, której samorząd gminny wspiera 

działalność podmiotów Programu w zakresie rozwiązywania problemów, 

należących do sfery jego zadań publicznych; 

2) Zasada suwerenności stron – samorząd gminny respektuje odrębność i 

suwerenność podmiotów Programu; 
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3) Zasada partnerstwa – podmioty Programu jako równoprawni partnerzy, na 

zasadach i w formie określonej w Ustawie oraz w trybie wynikającym z 

odrębnych przepisów, biorą udział w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania 

oraz wykonywania zadań publicznych; 

4) Zasada efektywności – samorząd gminny dokonuje wyboru 

najaktywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, 

przestrzegając zasad uczciwej konkurencji; 

5) Zasada uczciwej konkurencji i jawności – samorząd gminny udostępnia 

współpracującym z nim podmiotom Programu informację o zamiarach, 

celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, które 

będą przedmiotem współpracy. 

Zakres przedmiotowy Programu i priorytetowe zadania publiczne 

1. Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami Programu dotyczy sfery zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy. 

2. Priorytetowymi zadaniami publicznymi Gminy w 2021 roku były zadania z zakresu: 

1)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

- organizacja  i prowadzenie  szkolenia  w różnych  dyscyplinach sportowych  

- udział w zawodach sportowych , organizacja  imprez w ramach  

współzawodnictwa  sportowego  

- organizacja  zawodów sportowych  

- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych  

 

2)  wspierania  i upowszechniania kultury i sztuki 

 - prowadzenie orkiestry dętej, nauka  gry na instrumentach dętych,  

 - udział i organizacja przeglądów  i koncertów, 

 - organizacja i szkolenie  zespołów tanecznych w tym  ,, mażoretek” 
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3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2021 roku 

 

Realizowany w 2021 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków został przyjęty 

uchwałą Nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r.  

Celem Programu było realizowanie zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 572) w 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. Skalmierzyckiej 1, 62- 800 Kalisz. 
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4. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do 2030” 

 

Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ wszedł w życie jako załącznik do Uchwały 

nr XXI/394/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.  

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 w ramach celu 

operacyjnego 4.2 Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju zapisano: 

Program Wielkopolska Odnowa Wsi kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców wsi 

przez angażowanie ich w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację 

przedsięwzięć dotyczących swoich miejscowości. Program zachęca do 

samoorganizowania się i współdziałania (grupy odnowy wsi, lokalne stowarzyszenia), 

wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, wspiera proces wyłaniania liderów 

społeczności wiejskich odgrywających zasadniczą rolę w kapitalizowaniu zasobów 

społecznych wsi. Realizacja programu służy zachowaniu i promocji dziedzictwa 

kulturowego wielkopolskiej wsi. 

Warunki rozwoju obszarów wiejskich różnią się znacząco w skali regionu. 

Społeczności wiejskie posiadają swoje niepowtarzalne mocne strony i potencjały, ale 

wymagają także wsparcia. Istotne jest kontynuowanie podejścia oddolnego, 

angażującego mieszkańców wsi do działania na rzecz wspólnoty, integracji 

społeczności lokalnych oraz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego 

wielkopolskiej wsi. 

Program niesie ze sobą potężny ładunek pozytywnej energii wyzwalającej współpracę 

międzysąsiedzką. Wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne. 

Proces odnowy wsi to typowa praca u podstaw, praca organiczna. Wielkopolska 

Odnowa Wsi doskonale spełnia tę rolę. W wymiarze materialnym program poprawia 

zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej, estetykę wsi, jej architekturę 

krajobrazu, itp. Zakłada się, że program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” będzie 

funkcjonował do roku 2030. 

Misją programu jest, aby uczestniczące w nim sołectwa posiadały: 

1) przywództwo świadome swego powołania do prowadzenia procesu odnowy wsi, 

2) akceptowaną przez ogół mieszkańców strategię rozwoju sołectwa, 

3) partnerskie wsparcie ze strony gminy na rzecz oddolnej realizacji przyjętej 

koncepcji odnowy wsi. 

Głównym przesłaniem tzw. małej odnowy wsi jest integrowanie społeczności 

wiejskiej oraz pobudzanie aktywności mieszkańców sołectw poprzez stymulowanie i 

wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich 

mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy i rozwoju wsi. 

Cele Wielkopolskiej Odnowy Wsi to: 

 kształtowanie i modernizacja wiejskiej przestrzeni publicznej, 

 integrowanie społeczności wiejskiej, 
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 zakładanie stowarzyszeń wiejskich, 

 wspieranie inicjatyw współfinansowanych z funduszu sołeckiego, 

 pobudzanie aktywności mieszkańców sołectw. 

Program będzie wspierał tworzenie na poziomie sołectwa tzw. grup odnowy wsi, 

działających w formule stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS z siedzibą w danym 

sołectwie. W pozostałych sołectwach, w których takie stowarzyszenie nie będzie 

funkcjonowało, grupę odnowy wsi stanowić będzie rada sołecka. Program dopuszcza 

powołanie nieformalnej minimum 5-osobowej grupy odnowy wsi. 

Wielkopolska Odnowa Wsi w latach 2021-2030 będzie wspierała i zachęcała do 

zaangażowania na rzecz realizacji przedsięwzięć dotyczących własnej miejscowości ze 

szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i 

krajobrazowego. 

Program Wielkopolska Odnowa Wsi ma charakter ciągły. Stanowi wypracowany, na 

podstawie licznych doświadczeń, zestaw działań wspierających oddolne przemiany na 

obszarach wiejskich, dokonywanych przy udziale społeczności lokalnych. 

W ramach programu Gmina Żelazków zgłosiła 11 sołectw do uczestniczenia w 

programie. 

 

 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Żelazków na 2021 r. 

Realizowany w 2021 r. roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2021 r. 

został przyjęty uchwałą Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 

2020 r.  

Głównym celem Programu było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i 

społecznych związanych ze spożyciem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków przez 

mieszkańców Gminy Żelazków w 2021 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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Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów sa: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

- wsparcie w utrzymaniu abstynencji, 

- działania edukacyjne na temat szkodliwości picia alkoholu, 

- promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, 

- zapewnienie pomocy socjalnej, prawnej, i psychologicznej, 

-pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, 

- ochrona przed przemocą w rodzinie, 

- działania edukacyjne na temat uzależnień i przemocy w rodzinie, 

- motywowanie do wprowadzania zmian w życiu, 

- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- zwiększenie wiedzy dotyczącej uzależnień i przemocy wśród dzieci 

i młodzieży oraz osób dorosłych, 

- zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych, 

- utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- zwiększenie wiedzy sprzedawców napojów alkoholowych na temat 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

- zwiększenie ilości kontroli podmiotów gospodarczych posiadających 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem reklamy 

i sprzedaży alkoholu nieletnim, 

- ograniczenie dostępności napojów alkoholowych – limit punktów 

sprzedaży, 

- włączenie środowiska abstynenckiego do działań na rzecz lokalnej 

społeczności 

promujących trzeźwy tryb życia, 

- współpraca z pedagogami szkolnymi przy realizacji założeń programu, 

- pozyskanie nowych realizatorów programu, 

- realizacja wspólnych projektów mających na celu rozwiązywanie problemów 

alkoholowych i narkotykowych, 

- zwiększenie kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów uzależnień i 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) 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 157 175,00 złotych. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków w 2021 r był 
realizowany w zakresie umożliwiającym zachowanie rygoru sanitarnego w 
czasie obowiązującego stanu epidemicznego na terenie całego kraju. 
 
 
Poza ww. programami Gmina Żelazków realizuje politykę zaspakajania potrzeb jej 
mieszkańców w sposób uwzględniający specyfikę poszczególnych sołectw . 



23 

 

IV. Podjęte uchwały Rady Gminy Żelazków w 2021 r. 

i Zarządzenia Wójta Gminy Żelazków w 2021 r. 

Lp. 
Sprawa  

(krótka treść) 
Nr uchwały z dnia 

1 2 3 

1 
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 

2021 

Nr XXVII/208/2021 

24.02.2021 

2 

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 

2021 roku 

Nr XXVII/209/2021 

24.02.2021 

3 

W sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym 

dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i 

sposobie jej rozliczania 

Nr XXVII/210/2021 

24.02.2021 

4 

W sprawie określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego przez 

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w 

prowadzonych przez Gminę Żelazków przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

Nr XXVII/211/2021 

24.02.2021 

5 
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Russów na lata 2021-2026 

Nr XXVII/212/2021 

24.02.2021 

6 
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Kolonia Skarszewek na lata 2021-2026 

Nr XXVII/213/2021 

24.02.2021 

7 
W sprawie zgłoszenia sołectw do programu: 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

Nr XXVII/214/2021 

24.02.2021 

8 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

na rzecz Gminy Żelazków nieruchomości oznaczonej 

nr działki 13/14 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Kolonia Skarszewek 

Nr XXVII/215/2021 

24.02.2021 

9 

W sprawie upoważnienia Wójta do nabycia 

nieruchomości na rzecz Gminy Żelazków oznaczonej 

nr działki 13/14 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Kolonia Skarszewek 

Nr XXVII/216/2021 

24.02.2021 
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10 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXVII/217/2021 

24.02.2021 

11 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

Nr XXVII/218/2021 

24.02.2021 

12 
W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Żelazków na rok 2020 

Nr XXVIII/219/2021 

27.05.2021 

13 

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za 

okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

Nr XXVIII/220/2021 

27.05.2021 

14 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Żelazków z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 5a ust 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nr XXVIII/221/2021 

27.05.2021 

15 

W sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Żelazków na lata 2021-2025” 

Nr XXVIII/222/2021 

27.05.2021 

16 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXVIII/223/2021 

27.05.2021 

17 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

Nr XXVIII/224/2021 

27.05.2021 

18 

W sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu 

Gminy Żelazków budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Nr XXIX/225/2021 

18.06.2021 

19 

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlany przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 

Nr XXIX/226/2021 

18.06.2021 

20 

W sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie 

prac konserwatorsko-restauratorskich i robót 

budowlanych przy kościołach parafialnych 

wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków 

Nr XXIX/227/2021 

18.06.2021 
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21 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXIX/228/2021 

18.06.2021 

22 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

Nr XXIX/229/2021 

18.06.2021 

23 
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków 

wotum zaufania 

Nr XXIX/230/2021 

18.06.2021 

24 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Żelazków na 2020 rok 

Nr XXIX/231/2021 

18.06.2021 

25 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok 

Nr XXIX/232/2021 

18.06.2021 

26 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 

Żelazkowie za 2020 rok 

Nr XXIX/233/2021 

18.06.2021 

27 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków 

za 2020 rok 

Nr XXIX/234/2021 

18.06.2021 

28 

W sprawie przyjęcia Indywidualnych Planów  

Poprawy Dostępności dla szkół z terenu Gminy 

Żelazków zgłoszonych w ramach programu „ 

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w 

kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. 

 

Nr XXX/235/2021 

17.08.2021 

29 

W sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/46/2019  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 

Nr XXX/236/2021 

17.08.2021 

30 
W sprawie określenia średniej ceny jednostek 

paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 

Nr XXX/237/2021 

17.08.2021 

31 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kaliskiemu  celem wsparcia finansowego dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cienii Drugiej 

XXX/2382021 

17.08.2021 
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32 
W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 

roku Powiatowi Kaliskiemu 

XXX/239/2021 

17.08.2021 

33 

W sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i 

finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów 

zawierających azbest  z obiektów budowlanych 

zlokalizowanych  na terenie gminy Żelazków 

XXX/240/2021 

17.08.2021 

34 

W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiącej działkę numer 198/19 w 

m. Russów 

XXX/241/2021 

17.08.2021 

35 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXX/242/2021 

17.08.2021 

36 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

XXX/243/2021 

17.08.2021 

37 

W sprawie  uchylenia uchwały Nr XXX/241/2021 

Rady Gminy  Żelazków  z dnia 17 sierpnia 2021 r. w 

sprawie  zbycia w trybie bezprzetargowym  

nieruchomości  stanowiącej działkę numer 198/19 

w m. Russów 

XXXI/244/2021 

16.09.2021 

38 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXI/245/2021 

16.09.2021 

39 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

XXXI/246/2021 

16.09.2021 

40 

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022 

XXXII/247/2021 

26.10.2021 

41 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXII/248/2021 

26.10.2021 

42 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

XXXII/249/2021 

26.10.2021 

43 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych 

XXXIII/250/2021 

17.11.2021 
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44 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  do 

obliczenia podatku rolnego na 2022 r. 

XXXIII/251/2021 

17.11.2021 

45 
W sprawie wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 r. 

XXXIII/252/2021 

17.11.2021 

46 
W sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2021 

rok 

XXXIII/253/2021 

17.11.2021 

47 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

XXXIIII/254/2021 

17.11.2021 

48 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Żelazków na lata 

2022-2024 

XXXIV/255/2021 

07.12.2021 

49 
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

Gminy Żelazków 

XXXIV/256/2021 

07.12.2021 

50 
W sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady 

Gminy Żelazków 

XXXIV/257/2021 

07.12.2021 

51 
W sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2021 rok XXXIV/258/2021 

07.12.2021 

52 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków  na lata 2021-2025 

XXXIV/259/2021 

07.12.2021 

53 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok XXXV/260/2021 

27.12.2021 

54 
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2021-2025 

XXXV/261/2021 

27.12.2021 

55 
W sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

XXXV/262/2021 

27.12.2021 

56 

Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/257/2021  Rady 

Gminy Żelazków  z dnia 7 grudnia 2021 r. w 

sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady 

Gminy Żelazków 

XXXV/263/2021 

27.12.2021 

57 
W sprawie powołania Komisji  Inwentaryzacyjnej 

Mienia Komunalnego 

XXXV/264/2021 

27.12.2021 
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58 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Żelazków na rok 2022 

XXXV/265/2021 

27.12.2021 

59 

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

XXXV/266/2021 

27.12.2021 

60 

W sprawie  pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

XXXV/267/2021 

27.12.2021 

61 
W sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 XXXV/268/2021 

27.12.2021 

62 
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2022-2025 

XXXV/269/2021 

27.12.2021 

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA 2021 
1 2 3 

1 
W sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 130 000 zł netto 

Nr 1/2021 
01.01.2021 

2 
W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego do przeprowadzenia 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie gminy Żelazków 

Nr 2/2021 
08.01.2021 

3 
W sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Żelazków środków ochrony 
indywidualnej, wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze, pranie odzieży roboczej oraz 
przydziału środków higieny osobistej 

Nr 3/2021 
14.01.2021 

4 
W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków w 2021 r. Nr 4/2021 

14.01.2021 

5 
W sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 Nr 4A/2021 

14.01.2021 

6 
W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Żelazków i wyznaczenia Zastępcy 
Gminnego Komisarza Spisowego 

Nr 5/2021 
25.01.2021 

7 
W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego w postępowania 
uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na rok szkolny 
2021/2022 

Nr 6/2021 
27.01.2021 

8 
W sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelazków na 
rok szkolny 2021/2022 

Nr 7/2021 
27.01.2021 

9 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 8/2021 

29.01.2021 

10 
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 roku Nr 8A/2021 

29.01.2021 

11 
W sprawie: zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy 
przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków 

Nr 9/2021 
04.02.2021 

12 
W sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Nr 10/2021 

05.02.2021 

13 
W sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Nr 11/2021 

05.02.2021 

14 
W sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej 
oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nr 12/2021 
09.02.2021 

15 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 13/2021 

10.02.2021 
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16 
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje 
pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z 
zakresu kultury i sztuki. 

Nr 14/2021 
01.03.2021 

17 
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku Nr 15/2021 

02.03.2021 

18 
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 roku Nr 16/2021 

02.03.2021 

19 
W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie 
Gminy Żelazków 

Nr 17/2021 
11.03.2021 

20 
W sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Żelazków to jest stanowisko do spraw wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Nr 18/2021 
15.03.2021 

21 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 19/2021 

24.03.2021 

22 
W sprawie powołania komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum 
zakładowych akt dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę lub zniszczenie 

Nr 20/2021 
24.03.2021 

23 
W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków na 2020 rok wraz ze 
sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 i informacją o stanie 
mienia Gminy Żelazków na dzień 31.12.2020 roku 

Nr 21/2021 
26.03.2021 

24 
W sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Żelazków to jest na stanowisko ds. księgowo-płacowych w jednostkach oświatowych 

Nr 22/2021 
30.03.2021 

25 
W sprawie Zmiany Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2020r w 
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

Nr 23/2021 
30.03.2021 

26 
W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy 
Żelazków 

Nr 23/1/2021 
01.04.2021 

27 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 24/2021 

01.04.2021 

28 
W sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie 
sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo księgowych 

Nr 25/2021 
15.04.2021 

29 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków 
w 2021 roku 

Nr 26/2021 
19.04.2021 

30 
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku Nr 27/2021 

20.04.2021 

31 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 2020 rok 

Nr 28/2021 
22.04.2021 

32 
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteka 
Publiczna Gminy Żelazków za 2020 r. 

Nr 29/2021 
22.04.2021 

33 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 30/2021 

26.04.2021 

34 
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Żelazków 2021 roku 

Nr 31/2021 
27.04.2021 

35 
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Żelazków 2021 roku 

Nr 32/2021 
27.04.2021 

36 
W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żelazków za 2020 rok Nr 33/2021 

28.04.2021 

37 

W sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o 
rozwiazywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub przez spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku 
członka kasy 

Nr 34/2021 
29.04.2021 

38 
W sprawie użyczenia nieruchomości Stowarzyszeniu „LGD7- Kraina Nocy i Dni” Nr 35/2021 

07.05.2021 

39 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Nr 36/2021 
27.05.2021 

40 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 37/2021 

02.06.2021 

41 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej  jej składu osobowego na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 z 
dnia 11 września 2019 r. 

Nr 38/2021 
11.06.2021 

42 
W sprawie uzupełnienia wykazu stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych 
w Urzędzie Gminy Żelazków 

Nr 39/2021 
15.06.2021 

43 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 40/2021 

30.06.2021 

44 
W sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Nr 41/2021 

05.07.2021 

45 
W sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej 
oceniającej oferty złożone w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nr 43/2021 
07.07.2021 

50 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 44/2021 

12.07.2021 

51 
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania  budżetu za II kwartał 2021 roku Nr 45/2021 

20.07.2021 
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52 
W sprawie zmiany Zarządzenia  nr 115/2020 Wójta Gminy Żelazków  z dnia 22 grudnia 2020 r. w 
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

Nr 46/2021 
20.07.2021 

53 
W sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Żelazków to jest na stanowisko ds. ochrony środowiska 

Nr 47/2021 
20.07.2021 

54 
W sprawie  powołania  Komisji Przetargowej i jej składu osobowego Nr 48/2021 

21.07.2021 

55 
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert , złożonych przez organizacje 
pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z 
zakresu kultury fizycznej i sportu 

 Nr 49/2021 
28.07.2021 

56 
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2021 
roku. 

Nr 50/2021 
28.07.2021 

57 
W sprawie wykonania przeglądu danych osobowych związanych z prowadzeniem  ZFŚS w Urzędzie 
Gminy Żelazków 

Nr 51/2021 
02.08.2021 

58 
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Nr 52/2021 
05.08.2021 

59 
W sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Żelazków  to  jest stanowisko do spraw planowania przestrzennego 

Nr 53/2021 
05.08.2021 

60 
W sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej Nr 54/2021 

05.08/.2021 

61 
W sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady 
komunalne od włascicieli  nieruchomości z terenu Gminy Żelazków 

Nr 55//2021 
10.08.2021 

62 
W sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2021 z dnia 05.08.2021 r. dotyczącego przeprowadzenia naboru 
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żelazków to jest stanowisko do spraw 
planowania przestrzennego 

Nr 56/2021 
10.08.2021 

63 
W sprawie  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zelazków za I półrocze 
2021 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
2021 roku. 

Nr 57/2021 
23.08.2021 

64 
W sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kokaninie do 
podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządzu. 

Nr 58/2021 
23.08.2021 

65 
W sprawie  udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Dębem do 
podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 

Nr 59/2021 
23.08.2021 

66 
W sprawie  udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Russowie do 
podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 

Nr 60/2021 
23.08.2021 

67 
W sprawie  udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie do podejmowania 
działań w zakresie zwykłego zarządu 

Nr 61/2021 
23.08.2021 

68 
W sprawie  udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Goliszewie do podejmowania działąń w zakresie zwykłego zarządu 

Nr 62/2021 
23.08.2021 

69 
W sprawie  udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Skarszewie  do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 

Nr 63/2021 
23.08.2021 

70 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego Nr 64/2021 

27.08.2021 

71 
W sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia  usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków 

Nr 65/2021 
27.08.2021 

72 
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków 
na 2022 r. 

Nr 66/2021 
08.09.2021 

73 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego Nr 67/2021 

16.09.2021 

74 

Zmieniające Zarządzenie  Nr 68/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
sporządzania , obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo księgowych , zmienione 
Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków Nr 137/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku,Nr 36/2018 z dnia 22 
maja 2018 roku, Nr 86/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, Nr 28/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Nr 
4/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r., Nr 29/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku , Nr 34/2020 z dnia 6 maja 
2020 roku,Nr 62/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., oraz Nr 25/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

Nr 68/2021 
16.09.2021 

75 
W sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 69/2021 

28.09.2021 

76 
W sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 70/2021 

30.09.2021 

77 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego Nr 71/2021 

04.10.2021 

78 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego Nr 72/2021 

12.10.2021 

79 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej składu osobowego Nr 73/2021 

12.10.2021 

80 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 74/2021 

14.10.2021 

81 
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy Zelazków z dnia 22 grudnia 2021 r. w 
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

Nr 75/2021 
14.10.2021 

82 
W sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 
Żelazków to jest stanowisko do spraw archiwizacji i promocji 

Nr 76/2021 
14.10.2021 
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83 
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2021 roku Nr 77/2021 

20.10.2021 

84 
W sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żelazków Nr 78/2021 

20.10.2021 

85 
W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żelazków Nr 79/2021 

20.10.2021 

86 
W sprawie udzielenia pełnomocnictw dla P. Anny Nowak wyznaczonej jako nauczyciel zastępujący 
Dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie do podejmowania działa w zakresie zwykłego zarządu 

Nr 80/2021 
21.10.2021 

87 
W sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Wicedyrektora Zespołu Szkolno  – Przedszkolnego w 
Russowie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 

Nr 81/2021 
21.10.2021 

 

88 
W sprawie  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Żelazków 

Nr 82/2021 
29.10.2021 

89 
W sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 83/2021 

09.11.2021 

90 
W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi 

Nr 84/2021 
12.11.2021 

91 
W sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025 Nr 85/2021 

12.11.2021 

92 
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żelazków 
w  2021 roku 

Nr 86/2021 
18.11.2021 

93 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 87/2021 

23.11.2021 

94 
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu 
na terenie Gminy Żelazków   w 2021 roku. 

Nr 88/2021 
29.11.2021 

95 

W sprawie upoważnienia P. Anny Bartosik – Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Goliszewie do dokonywania zakupów  w ramach otrzymanego wsparcia na 
realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu 
szkolnej infrastruktury - „ Laboratoria Przyszłości” 

Nr 89/2021 
07.12.2021 

96 

W sprawie upoważnienia P. Magdalenę Mikołajczyk – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Skarszewie do dokonywania zakupów  w ramach otrzymanego wsparcia na realizację 
inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury - „ Laboratoria Przyszłości” 

Nr 90/2021 
07.12.2021 

97 

W sprawie upoważnienia P. Magdalenę Szczepaniak – Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 
Kokaninie  do dokonywania zakupów  w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych 
zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „ 
Laboratoria Przyszłości” 

Nr 91/2021 
07.12.2021 

98 

W sprawie upoważnienia P. Krystynę Glapę – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem 
do dokonywania zakupów  w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 
jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „ Laboratoria 
Przyszłości” 

Nr 92/2021 
07.12.2021 

99 

W sprawie upoważnienia P. Anety Pomykały – Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Russowie do dokonywania zakupów  w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych 
zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „ 
Laboratoria Przyszłości” 

Nr 93/2021 
07.12.2021 

100 

W sprawie upoważnienia P. Anny Nowak – nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w 
Żelazkowie  do dokonywania zakupów  w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych 
zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „ 
Laboratoria Przyszłości” 

Nr   94/2021 
07.12.2021 

101 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr  95/2021 

10.12.2021 

102 
W sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Żelazków procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 

Nr 96/2021 
17.12.2021 

103 
W sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji 
określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 

Nr 97/2021 
27.12.2021 

104 
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr 98/2021 

31.12.2021 

105 
W sprawie przyjęcia do realizacji zadań  audytowych zapewniających na rok 2022 w Gminie Żelazków Nr 99/2021 

31.12.2021 
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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 2021 w Gminie Żelazków budżet obywatelski nie funkcjonował.  
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VI. Oświata i wychowanie 

 

Na terenie Gminy Żelazków w roku 2021 działały następujące szkoły publiczne: 

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

uczęszczało 138 uczniów, oraz przedszkole, do którego uczęszczało 64 

przedszkolaków; 

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

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których 

uczęszczało, 134 uczniów i 47 przedszkolaków; 

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

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których łącznie 

uczęszczało 109 uczniów i 47 przedszkolaków; 

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

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których 

uczęszczało łącznie, 75 uczniów i 43 przedszkolaków; 

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

przedszkolnym, do której uczęszczało 100 uczniów i 9 przedszkolaków; 

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

przedszkolnym, do której uczęszczało 70 uczniów i 38 przedszkolaków. 

 

Ponadto na terenie Gminy Żelazków dotowane były w roku 2021: 

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biernatkach z 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 2021: 

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 

- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

- zakup środków dydaktycznych i książek, 

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i z funkcjonowaniem 

szkół, w tym między innymi: wydatki rzeczowe - zakup materiałów (opał, artykuły 

biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze), zakup usług niezbędnych 
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dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania,  

usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe), zakup energii, opłata składek 

ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, zakup usług 

remontowych, 

- trzyletni program ERAZMUS+ ze środków pochodzących z funduszy unijnych. W 

2021 roku zakończono realizację programu i dokonano podsumowania, 

- wyposażenie szkół w artykuły dydaktyczne w ramach programu „Laboratorium 

przyszłości, 

- doposażenie pracowni przyrodniczych szkoły podstawowej w Skarszewie w ramach 

rezerwy 0,4% 

- rozpoczęto realizację projektu „Dostępna szkoła” (2021 – 2023) 

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków w Żelazkowie zagospodarowała w roku 2021 

środki z następującym ich przeznaczeniem: 

1) wynagrodzenia i pochodne: 352.413,25 zł; 

2) zakup materiałów i energii: 43.527,69 zł; 

3) usługi obce: 72.531,83 zł; 

4) pozostałe: 69.022,48 zł. 
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VII. Kultura, sport i rekreacja 

W 2021 roku powierzono realizację zadań publicznych w ramach trzech otwartych 

konkursów ofert na realizacje zadań w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1057) 

1 . Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2021r. w 

sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

w 2021 roku ogłoszony został konkurs na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki 

zmierzającego do szerzenia i upowszechniania kultury muzycznej poprzez 

prowadzenie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej, organizację nauki gry 

na instrumentach dętych, udział w przeglądach i koncertach. 

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. 

 

2. Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2021 r. w 

sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

w 2021 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 90 000 zł. 

W związku z ogłoszonym konkursem wpłynęła jedna oferta złożona przez 

Stowarzyszenie „WIWAT” Orkiestra Dęta i Mażoretki. Komisja zaopiniowała 

pozytywnie złożoną ofertę. Stowarzyszenie otrzymało dotację na realizację zadania 

poprzez powierzenie w wysokości 90 000 zł.  

3. Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 

roku. ogłoszony został otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu 

zmierzający do organizacji i prowadzenia szkolenia w zakresie piłki nożnej oraz 

udziału w zawodach sportowych. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 90 000 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 – 66 000 zł. 

2) Klub Sportowy „ Sparta -Russów„ - 24 000 zł. 
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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. 

- 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 terenu gminy oraz pozwala na wpajanie młodzieży zasad zdrowej 

sportowej rywalizacji 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie zagospodarował w roku 2021 środki  

z następującym ich przeznaczeniem: 

1) wynagrodzenia i pochodne: 249.480,00 zł; 

2) materiały i energia: 58.849,40 zł; 

3) usługi obce: 89.167,00 zł; 

4) pozostałe: 19.354,30- zł. 
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Wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące sportu i rekreacji objęły w roku 2021 

między innymi: 

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

Żelazków, 
• zużycie energii elektrycznej i wody, 

• odbiór odpadów z terenu boiska, 
• 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, 

• rozbudowa i przebudowa szatni z zapleczem socjalno-technicznym w m. 
Skarszew 

• opracowanie projektu oraz kosztorysu wykonania miejsca rekreacyjno – 
sportowego w m. Kolonia Skarszewek 

• Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno – wykonanie 30.000,00 zł, 
W ramach zadania wykonano rodzinne miejsce rekreacji. Zamontowano  3 
elementy siłowni plenerowej oraz 3 elementy sprzętu rekreacyjnego: m.in. 
huśtawka, bujak, karuzela oraz zapewniono elementy infrastruktury 
utrzymania porządku: tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz stojak na 
rowery 

• Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów – wykonanie 30.000,00 
zł. W ramach zadania wykonano rodzinne miejsce rekreacji. Zamontowano  3 
elementy siłowni plenerowej oraz 3 elementy sprzętu rekreacyjnego: m.in. 
huśtawka, bujak, karuzela oraz zapewniono elementy infrastruktury 
utrzymania porządku: tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz stojak na 
rowery. 

• Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie – wykonanie 
30.000,00 zł. W ramach zadania wykonano rodzinne miejsce rekreacji. 
Zamontowano w  elementy siłowni plenerowej oraz 3 elementy sprzętu 
rekreacyjnego: m.in. huśtawka, bujak, karuzela oraz zapewniono elementy 
infrastruktury utrzymania porządku: tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz 
stojak na rowery. 
 
Pozostałe zadania dotyczące sportu zawarto w tabeli 
przedstawiającej Fundusz Sołecki. 
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VIII. Pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne 

 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. liczba ludności gminy Żelazków wyniosła 9451 
osób, z czego 4 828 osób stanowiły kobiety, a 4 623 mężczyźni. Liczba ludności 
gminy stanowi 11,4 % ludności powiatu, 0,27 % ludności województwa. Struktura 
ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym 
stanowiły 21,10 %, osoby w wieku produkcyjnym 60,53 %, a w wieku 
poprodukcyjnym 18,37 %. W stosunku do roku 2020 liczba ludności zmalała o 5 
osób. 
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 2,5 %, dla 
województwa wynosi 3,1 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie 
Żelazków wynosiła 83 osoby, w tym 45 stanowiły kobiety, 38 mężczyźni. Udział 
długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,40 %. 
W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 6 szkół publicznych, 1 
szkoła niepubliczna, 1 Klub Maluszka, 4 przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne 
przy szkołach, 1 przedszkole niepubliczne dysponujące 100 miejscami, 10 świetlic i 
klubów dla dzieci i młodzieży. Dla seniorów funkcjonuje Dzienny Dom Senior+ w 
Żelazkowie dysponujący 30 miejscami. 
 
Pomoc i wsparcie w gminie Żelazków z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskały 124 
osoby, co stanowiło 1,31 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w 
stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 
zmniejszyła się o 17 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z 
pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 48 osób. W 
przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 
poziom 74 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 5 osób. W gminie 
Żelazków najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i 
rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. roku było kolejno: ubóstwo, 
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm, bezrobocie. 
 

Pomoc i wsparcie w gminie Żelazków z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci 
świadczeń pieniężnych uzyskało 71 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 51 
osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 19 osób. W 
gminie funkcjonował jeden asystent rodziny, który obejmuje swoją opieką 15 rodzin. 
 
Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 1223 
rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 56 rodzin (co stanowi 
wzrost o 4,8 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 
świadczenia w formie 41 świadczenia wychowawczego wyniosła 10 847 062,80 zł i w 
porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 20 660,00 zł.. Liczba pobierających w 
roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 338 rodzin. 
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 69 rodzin (co stanowi spadek o 
20,41% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 
świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 628 484,83 zł i w porównaniu z 
rokiem poprzednim zmalała o 181 635,32 zł. 
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W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 10 osób w tym: kadra 
kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 4 osoby, pozostali pracownicy 5 osób. 
Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 9 posiada 
wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w 
zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny. Wśród pracowników 
1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej 
 
W 2021 roku w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały zespoły pracy 
socjalnej i integracji społecznej oraz specjalistów, o których mowa w artykule 110 
ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej. 
 
W gminie Żelazków środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 
społecznej wyniosły w 2021 roku 16 487 668,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do 
roku poprzedniego wzrósł o 78 577,00 zł co stanowi 0,48 %. 
W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 14 014 742,00 zł co stanowi 85 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej. 
W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 2 249 290,00 zł co stanowi 13,64 % 
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 
W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 120 211,00 zł co stanowi 0,73 % 
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 
W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 103 425,00 zł, co 
stanowi 0,63 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 
Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: pomoc społeczna, 
rodzina i ochrona zdrowia. 
 
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. 
W roku oceny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie uczestniczył w: 
- konkursie ogłoszonym przez MRiPS na łączną kwotę 2000,00 zł, który objął 1 
asystenta rodziny w ramach programu Asystent rodziny na rok 2021, 
- programie osłonowym na łączną kwotę 53 333,00 zł który objął 69 osób - rządowy 
program posiłek w szkole i w domu, 
- przyznawaniu Karty Dużej Rodziny, wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyły 34 
rodziny i osobom w tych rodzinach wydano 112 kart, 2 duplikaty karty, 2 
przedłużenia karty i 2 uzupełnienia składu rodziny. 
Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
wydano skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej 50 osobom. 
 
W gminie Żelazków usługi opiekuńcze zlecono 1 organizacji pozarządowej PCK w 
Kaliszu na kwotę 18 514,50 zł. 
 
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Żelazków za 2021 rok została 
przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 
pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane z Oceny 
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umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych 
oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w 
obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym 
mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem 
budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do 
sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji: corocznie wzrasta poziom 
wydatków na zadania z zakresu polityki społecznej, Najwięcej środków wydatkowano 
na następujące pozycje budżetowe: rodzina, pomoc społeczna, ochrona zdrowia. 
Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 
społecznej w roku 2020 i 2021 utrzymują się na zbliżonym poziomie. 
W roku 2021 wzrosła liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze, 
natomiast zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłki rodzinne. Jest to 
spowodowane tym, że od wielu lat nie zmienia się kryterium uprawniające do tej 
formy pomocy. 
W zakresie pomocy społecznej pomimo spadku liczby osób korzystających ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wzrasta liczba osób i rodzin 
korzystających z pracy socjalnej. Przez pracowników socjalnych podejmowane są 
działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem. Niepokojące zjawiska występujące w środowiskach powodują, że 
praca socjalna jest coraz trudniejsza i wymaga większego zaangażowania ze względu 
na kumulację problemów. Poprzez pracę asystenta rodziny Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żelazkowie zapewnia także wsparcie rodzinom przeżywającym 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wykonywanie zadań 
przez pracowników socjalnych i asystenta rodziny w czasie pandemii stanowiło 
niezwykłe wyzwanie, które wiązało się ze zmianą dotychczas stosowanych metod 
pracy i dostosowania się do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu. 
Praca pracowników socjalnych i asystenta rodziny polega na świadczeniu osobistego 
wsparcia, zatem sytuacja pandemii wymagała zmiany dotychczasowych zadań i 
metod pracy. 
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie m.in. finansowe, praca socjalna lecz także 
pomoc instytucjonalna świadczona na terenie gminy Żelazków przez Dzienny Dom 
Senior+ w Żelazkowie czyli miejsce spotkań dla seniorów, oraz zwiększenie ich 
aktywności życiowej. Starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnych wydłużeniu 
życia ludzi jest obecnie problemem coraz bardziej odczuwalnym, w związku z tym 
corocznie zauważa się wzrost liczby osób wymagających wsparcia w postaci usług 
opiekuńczych i skierowania do domu pomocy społecznej. 
Efektywność gminnego systemu pomocy społecznej w bardzo dużym stopniu 
uzależniona jest od fachowości i zaangażowania w pracę przygotowanych 
merytorycznie do realizacji zadań pracowników. W roku 2021 na 10 pracowników 9 
posiada wykształcenie wyższe.  
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IX. Ochrona przeciwpożarowa, OC i zarządzanie kryzysowe 

Ochotnicze straże pożarne - plan 731.822,00 zł, wykonanie 703.476,86 zł tj. 
96,13 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości 
bojowej 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. 
Wydatki dotyczą między innymi: wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach 
ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 19.471,15 
zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z 
pochodnymi – 23.037,22 zł. Udzielono dotacji dla OSP Tykadłów oraz OSP Skarszew 
w wysokości 4.292,44 zł – dotacje zostały wykorzystane i rozliczona zgodnie z 
zawartymi umowami. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: prenumeratę 
czasopisma strażackiego, zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, zakup, zakup 
paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy 
urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia i badania 
lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich. Wydatkowano 
środki na zakup umundurowania dla OSP Tykadłów z dofinansowaniem z Powiatu 
Kaliskiego. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie – 38.622,00 
zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. 
Wydatki majątkowe wyniosły 469.992,00 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania. 

Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew – wykonanie 
70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. 
W ramach zadania zakupiono lekki specjalny samochód pożarniczy marki Ford Transit 
Zadanie zrealizowano. 
 
Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla 
OSP Pólko – wykonanie 199.992,00 zł, tj. 100,00 % planu. 
Udzielono dotacji celowej na  zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
GBA wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący między innymi do ratownictwa 
technicznego, wodnego i chemicznego. Zakup samochodu sfinansowano ze środków 
gminy, środków z WFOŚiGW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Dotacja została rozliczona. 
 
Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla 
OSP Tykadłów – wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. 
Udzielono dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
GBA wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący między innymi do ratownictwa 
technicznego, wodnego i chemicznego. Zakup samochodu sfinansowano ze środków 
gminy, środków z WFOŚiGW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Dotacja została rozliczona. 
 

Obrona cywilna - plan 1.800,00  zł, wykonanie 1.438,51 zł, tj. 79,92 % planu. W 
ramach rozdziału poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w magazynie OC 
oraz koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w 
użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.  
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Zarządzanie kryzysowe -  plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.507,98 zł, tj. 75,40 % 
planu.  
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup tablic informacyjnych w celu 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy.  

 

 

Wyszczególnione wyżej wydatki w pełni zabezpieczyły prawidłowe 
funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonowanie 
Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Żelazków w 
2021 roku. 
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X. Infrastruktura techniczna 

 

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci wodociągowych o długości 158,82 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 71,86 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 – 42,79 km. 

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych w Gminie Żelazków stanowią: 

1) bitumiczne: 60,618 km; 

2) betonowe: 0,40 km; 

3) tłuczniowe: 17,092 km; 

4) gruntowe: 15,48 km. 

 

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych w Gminie Żelazków stanowią: 

1) z kostki brukowej: 0,95 km; 

2) gruntowe: 22,343 km; 

3) bitumiczne: 7,576 km; 

4) tłuczniowe: 11,921 km. 

 

Gmina Żelazków jest właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej oraz 
oświetlenia ulicznego na które składają się lampy sodowe, słupy oświetleniowe, 
naświetlacze i lampy solarne. 

 

W zakresie transportu i łączności w Gminie Żelazków na rok 2021 wydatki bieżące 
obejmowały: 

 

Lokalny transport zbiorowy - plan 554.618,01 zł, wykonanie 408.588,39 zł, tj. 

73,67 % planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu 

zbiorowego na terenie gminy w kwocie 254.024,08 zł. Zakupiono wiatę 

przystankową, która została zamontowana w m. Żelazków na kwotę 7.134,00 zł. 
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Została wykonana usługa koparką przy demontażu wiaty przystankowej w m. 

Żelazków w kwocie 230,40 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 27.200,00 zł. 
Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W 
powyższym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 119.999,91 zł, które 
zostały szczegółowo opisane w punkcie 4 informacji. Relatywnie niski procent 
wykonania wynika z faktu, iż nie otrzymano środków pochodzących z budżetu 
państwa na wypłatę rekompensaty dla operatora (PKS Kalisz sp. z o.o.) w części 
stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, w związku 
z powyższym nie przekazano rekompensaty. 
 

Drogi publiczne gminne - plan 7.807.620,00 zł, wykonanie 6.781.735,96 zł, tj. 
86,86 % planu.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 
dróg gminnych: naprawy cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w 
nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie 
poboczy, zakup kosy spalinowej do wykaszania poboczy, mieszanki na zimno, świdra 
glebowego do montażu znaków drogowych. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg 
gminnych oraz wydatki związane z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu na 
drodze gminnej. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 
5.822.869,37 zł. 
 
Drogi wewnętrzne - plan 15.496,00 zł, wykonanie 11.495,79 zł, co stanowi 74,19 
% planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w 
kwocie 11.495,79 zł. 
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XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

W zasobach lokalowych Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało się: 

1) 14 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 65 lokali mieszkalnych 
w miejscowościach: Złotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, 
Skarszew, Janków, Skarszewek 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 16 w miejscowości Dębe; 

5) 1 lokal mieszkalny w budynku nr 133 w miejscowości Żelazków; 

6) 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły w miejscowości Russów; 

7) 4 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) 6 parkingów samochodowych w miejscowościach Dębe, Goliszew, Pólko, 
Tykadłów, Żelazków i Złotniki Małe; 

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 
2021 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) utrzymanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy, 
7) zakup ziemi i sadzonek do kwietników znajdujących się przy budynku Urzędu 

Gminy, 
8) realizacja przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Żelazków” – poddano unieszkodliwianiu 144,89 Mg odpadów, 
9) wyłapywanie, kompleksowa opieka zootechniczna, transport , przyjęcie do 

schroniska bezdomnych zwierząt, prowadzenie działań mających na celu 
znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt oraz przeprowadzenie procedury 
adopcyjnej, 

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

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

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 rok 
 

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 657.238,96 zł, co 
stanowi 98,57 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 
w 2021 r. przedstawia poniższa tabela 
 

Dział Rozdział § Przedsięwzięcie Sołectwo Plan Wykonanie % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

600     Transport i łączność 85 416,00 78 536,72 91,95% 

  

60004   Lokalny transport zbiorowy 29 700,00 27 200,00 91,58% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 200,00 27 200,00 100,00% 

  

Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Dębe 22 000,00 22 000,00 100,00% 

Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej 

nr 4700 P 
Złotniki Wielkie 5 200,00 5 200,00 100,00% 

4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 0,00 0,00% 

  
Remont wiaty przystankowej przy drodze 

powiatowej nr 4586P 
Złotniki Wielkie 2 500,00 0,00 0,00% 

60016   Drogi publiczne gminne 40 220,00 39 840,93 99,06% 

  

4300 Zakup usług pozostałych 40 220,00 39 840,93 99,06% 

  

Utwardzenie drogi gminnej nr 4710P Goliszew 9 850,00 9 850,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy 

drodze gminnej 4708P w m. Skarszew 
Skarszew 2 000,00 1 990,14 99,51% 

Montaż znaku drogowego "Zwolnij - Dziękuję" 

przy drodze gminnej 4712P w m. Skarszew 
Skarszew 17 000,00 16 999,83 100,00% 

Oczyszczanie poboczy i przepustów 

deszczowych przy drogach gminnych nr 4702P i 

4721P w m. Żelazków 

Żelazków 2 300,00 1 930,96 83,95% 

Zakup wraz z montażem tablic z nazwą 

miejscowości, znaków oraz luster drogowych 

przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P 

Wojciechówka 9 070,00 9 070,00 100,00% 

60017   Drogi wewnętrzne 15 496,00 11 495,79 74,19% 

  

4300 Zakup usług pozostałych 15 496,00 11 495,79 74,19% 

  

Wyrównanie drogi wew. dz. nr 102 Garzew 5 000,00 5 000,00 100,00% 

Korekta zieleni przy drodze wew. dojazdowej do 

pól 
Garzew 2 000,00 2 000,00 100,00% 

Kosztorys na wykonanie remontu mostku na 

drodze wew. dz. nr 87 
Skarszewek 3 996,00 0,00 0,00% 

Wyrównanie drogi wew. dz. nr 45 i 77/1 Tykadłów 2 000,00 1 999,98 100,00% 

Oczyszczanie i równanie poboczy przy drodze 

gminnej nr 4704P 
Wojciechówka 2 500,00 2 495,81 99,83% 
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750     Administracja publiczna 10 000,00 9 297,44 92,97% 

  

75095   Pozostała działalność 10 000,00 9 297,44 92,97% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 297,44 92,97% 

  

Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Borków Stary 1 100,00 1 100,00 100,00% 

Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa Czartki 700,00 0,00 0,00% 

Zakup gabloty i tabliczek ogłoszeniowych dla 

sołectwa 
Ilno 1 300,00 1 298,40 99,88% 

Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Pólko 1 900,00 1 899,99 100,00% 

Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Russów 2 500,00 2 500,00 100,00% 

Zakup gablot i tabliczek ogłoszeniowych dla 

sołectwa 
Złotniki Wielkie 2 500,00 2 499,05 99,96% 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 622,00 38 622,00 100,00% 

  

75412   Ochotnicze Straże Pożarne 38 622,00 38 622,00 100,00% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 622,00 38 622,00 100,00% 

  

Zakup selektywnego systemu alarmowania dla 

OSP Goliszew 
Goliszew 9 850,00 9 850,00 100,00% 

Zakup wyposażenia dla OSP Janków Janków 1 000,00 1 000,00 100,00% 

Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew Skarszew 12 000,00 12 000,00 100,00% 

Zakup wyposażenia dla OSP Russów Russów 5 200,00 5 200,00 100,00% 

Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów Anielin 3 572,00 3 572,00 100,00% 

Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów Tykadłów 7 000,00 7 000,00 100,00% 

801     Oświata i wychowanie 2 144,00 2 100,00 97,95% 

  

80101   Szkoły podstawowe 2 144,00 2 100,00 97,95% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 144,00 1 100,00 96,15% 

  Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie Tykadłów 1 144,00 1 100,00 96,15% 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00% 

  
Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla 

dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w 

Kokaninie 

Kokanin 1 000,00 1 000,00 100,00% 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 303 933,00 303 859,56 99,98% 

  

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 030,00 5 956,60 98,78% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 530,00 5 499,96 99,46% 

  

Zakup paliwa , oleju oraz kosiarki żyłkowej z 

wyposażeniem 
Borków Stary 2 700,00 2 698,00 99,93% 

Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej Dębe 100,00 99,98 99,98% 

Zakup środków chwastobójczych Dębe 100,00 94,99 94,99% 

Zakup paliwa i oleju do kosiarki żyłkowej Garzew 500,00 496,00 99,20% 
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Zakup środków chwastobójczych Garzew 300,00 291,99 97,33% 

Zakup roślin do nasadzenia Goliszew 630,00 630,00 100,00% 

Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki żyłkowej z 

wyposażeniem 
Ilno 1 200,00 1 189,00 99,08% 

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 456,64 91,33% 

  
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków 

Stary 
Borków Stary 500,00 456,64 91,33% 

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 297 903,00 297 902,96 100,00% 

  

4300 Zakup usług pozostałych 297 903,00 297 902,96 100,00% 

  

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze wew. dz. nr 46 
Borków Stary 12 000,00 12 000,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy 

drodze gminnej nr 4742P 
Dębe 5 700,00 5 700,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze wew. dz. nr 107 
Florentyna 16 358,00 16 357,98 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze powiatowej nr 4595P 
Helenów 12 524,00 12 524,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4701P 
Janków 18 639,00 18 639,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drogach gminnych nr 4729P i 4718P 
Kokanin 46 621,00 46 620,99 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4719P i drodze powiatowej nr 

4327 

Kolonia Kokanin 24 239,00 24 239,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4706P 
Pólko 25 054,00 25 054,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

wew. dz. nr 169 i drodze gminnej nr 4717P 
Russów 12 000,00 12 000,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4708P 
Skarszew 9 943,00 9 943,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze powiatowej nr 4327P 
Skarszewek 17 100,00 17 100,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4728P i 4706P 

Kolonia 

Skarszewek 
17 100,00 17 100,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4705P 
Szosa Turecka 19 525,00 19 524,99 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze wew. dz. nr 125 
Tykadłów 11 000,00 11 000,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4704P 
Wojciechówka 5 700,00 5 700,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy 

drodze powiatowej nr 4586 
Złotniki Wielkie 5 700,00 5 700,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy 

drodze gminnej nr 4727P i 4732P oraz drodze 
Żelazków 38 700,00 38 700,00 100,00% 
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wew. dz. nr 397 i 398 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 149 016,00 147 467,46 98,96% 

  

92105   Pozostałe działania w zakresie kultury 55 687,00 55 601,19 99,85% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 769,00 6 762,14 99,90% 

  

Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny Anielin 300,00 299,98 99,99% 

Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny Dębe 400,00 398,48 99,62% 

Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny Janków 100,00 99,97 99,97% 

Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny Russów 363,00 363,00 100,00% 

Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny Żelazków 300,00 300,00 100,00% 

Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny 
Kolonia 

Skarszewek 
5 306,00 5 300,71 99,90% 

4220 Zakup środków żywności 34 058,00 34 052,61 99,98% 

  

Zakup art. spożywczych i posiłków 

regeneracyjnych na Festyn Rodzinny 
Anielin 4 940,00 4 939,48 99,99% 

Zakup art. spożywczych i posiłków 

regeneracyjnych na Festyn Rodzinny 
Czartki 3 500,00 3 500,00 100,00% 

Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny Dębe 4 400,00 4 397,85 99,95% 

Zakup art. spożywczych i posiłków 

regeneracyjnych na Festyn Rodzinny 
Garzew 2 000,00 1 999,99 100,00% 

Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny Janków 1 119,00 1 118,47 99,95% 

Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny Russów 1 000,00 998,88 99,89% 

Zakup art. spożywczych i posiłków 

regeneracyjnych na Festyn Rodzinny 

Kolonia 

Skarszewek 
5 000,00 4 999,01 99,98% 

Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne Tykadłów 2 500,00 2 500,00 100,00% 

Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne Wojciechówka 6 255,00 6 255,00 100,00% 

Zakup art. spożywczych i posiłków 

regeneracyjnych na Festyn Rodzinny 
Zborów 2 144,00 2 144,00 100,00% 

Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny Żelazków 1 200,00 1 199,93 99,99% 

4300 Zakup usług pozostałych  14 860,00 14 786,44 99,50% 

  

Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla 

dzieci na Festyny Rodzinne 
Anielin 3 160,00 3 160,00 100,00% 

Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne Anielin 600,00 526,44 87,74% 

Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla 

dzieci na Festyn Rodzinny 
Czartki 1 500,00 1 500,00 100,00% 

Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn 

Rodzinny 
Dębe 1 000,00 1 000,00 100,00% 

Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla 

dzieci na Festyn Rodzinny 
Dębe 1 200,00 1 200,00 100,00% 
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Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla 

dzieci na Festyn Rodzinny 
Janków 1 900,00 1 900,00 100,00% 

Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych  

i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne 
Tykadłów 1 500,00 1 500,00 100,00% 

Wynajęcie terenu agroturystyki na Festyn 

Rodzinny 
Wojciechówka 1 500,00 1 500,00 100,00% 

Obsługa Festynu Rodzinnego  Wojciechówka 2 500,00 2 500,00 100,00% 

92109   Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 93 329,00 91 866,27 98,43% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 750,00 63 493,03 99,60% 

  

Zakup masztu, flag i materiałów do odnowienia 

masztu przed świetlicą wiejską 
Anielin 2 000,00 1 999,98 100,00% 

Zakup materiałów budowlanych do 

zagospodarowania terenu przy świetlicy 

wiejskiej w Biernatkach 

Florentyna 10 058,00 9 990,65 99,33% 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Ilno 14 025,00 13 985,87 99,72% 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Tykadłów 2 000,00 2 000,00 100,00% 

Zakup wraz z montażem barierek ochronnych, 

zadaszenia i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 
Zborów 19 500,00 19 487,69 99,94% 

Zakup garażu blaszanego stanowiącego 

pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy 

wiejskiej 

Zborów 2 000,00 2 000,00 100,00% 

Zakup wyposażenia, środków czystości, 

materiałów budowlanych i opału do świetlicy 
Złotniki Wielkie 5 565,00 5 555,00 99,82% 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Russów 2 700,00 2 699,95 100,00% 

Zakup opału do świetlicy wiejskiej Janków 481,00 477,00 99,17% 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Garzew 300,00 300,00 100,00% 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Żelazków 5 121,00 4 996,89 97,58% 

4260 Zakup energii 7 300,00 6 439,24 88,21% 

  

Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( energia, 

woda) 
Dębe 200,00 0,00 0,00% 

Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( energia, 

woda) 
Garzew 1 200,00 950,99 79,25% 

Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( energia, 

woda) 
Ilno 1 000,00 769,46 76,95% 

Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( energia, 

woda) 
Zborów 3 100,00 3 019,28 97,40% 

Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( energia, 

woda) 
Złotniki Wielkie 1 800,00 1 699,51 94,42% 

4270 Zakup usług remontowych 15 129,00 15 129,00 100,00% 

  
Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej Czartki 10 000,00 10 000,00 100,00% 

Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej Garzew 5 129,00 5 129,00 100,00% 

4300 Zakup usług pozostałych  7 150,00 6 805,00 95,17% 
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Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( odbiór 

ścieków) 
Zborów 400,00 255,00 63,75% 

Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy 

wiejskiej w m. Biernatki 
Florentyna 6 300,00 6 300,00 100,00% 

Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( odbiór 

ścieków, wymiana wodomierza) 
Złotniki Wielkie 450,00 250,00 55,56% 

926     Kultura fizyczna 77 658,00 77 355,78 99,61% 

  

92601   Obiekty sportowe 8 000,00 7 999,98 100,00% 

  

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 999,98 100,00% 

  Zakup trybun na boisko sportowe w Russowie Russów 8 000,00 7 999,98 100,00% 

92695   Pozostała działalność 69 658,00 69 355,80 99,57% 

  

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 760,00 57 716,60 99,92% 

  

Zakup namiotu oraz grilla gazowego dla 

sołectwa 
Anielin 5 000,00 4 999,00 99,98% 

Zakup altany, stołu i ławek, mat. budowlanych i 

urządzeń na plac zabaw w m. Borków Stary 
Borków Stary 7 726,00 7 700,00 99,66% 

Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Czartki Czartki 8 777,00 8 777,00 100,00% 

Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew Goliszew 9 850,00 9 850,00 100,00% 

Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kol 

Skarszewek 

Kolonia 

Skarszewek 
9 500,00 9 500,00 100,00% 

Zakup materiałów w celu odnowienia placu 

zabaw 
Tykadłów 1 000,00 985,60 98,56% 

Zakup sprzętu sportowego do siłowni w m. Dębe Dębe 2 952,00 2 950,00 99,93% 

Zakup altany, stołów i ławek na plac zabaw w 

Złotnikach Małych 
Złotniki Małe 12 955,00 12 955,00 100,00% 

4300 Zakup usług pozostałych 11 898,00 11 639,20 97,82% 

  

Opłata za wywóz śmieci z placów zabaw w m. 

Borków Stary 
Borków Stary 880,00 751,68 85,42% 

Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-

wypoczynkowego w Dębem 
Dębe 378,00 375,84 99,43% 

Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w 

miejscowości Goliszew 
Goliszew 440,00 375,84 85,42% 

Wykonanie kostki brukowej pod altanę na placu 

zabaw w Złotnikach Małych 
Złotniki Małe 9 760,00 9 760,00 100,00% 

Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w 

Skarszewie 
Skarszew 440,00 375,84 85,42% 

RAZEM: 666 789,00 657 238,96 98,57% 
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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. 

 


