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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, 
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b) partycypacyjną, 

c) oceniającą. 

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, 

Ustawy…, 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 2018 r. 

 

1. Wykaz najważniejszych wydarzeń w 2018 r.: 

1) 11 stycznia 2018 r. odbyła się narada z Sołtysami Gminy Żelazów; 

2) 19 stycznia 2018 r. złożono kwiaty pod pomnikiem poległych w Skarszewie. 
Ponadto miała miejsce odprawa roczna Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu; 

3) 22 stycznia 2018 r. odbyła się narada w Starostwie Powiatowym w sprawie 
funkcjonowania PKS Kalisz; 

4) 24 stycznia 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej; 

5) 30 stycznia 2018 r. odbyło się walne zgromadzenie spółki wodnej w SKR 
Żelazków; 

6) 23 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim; 

7) 24 marca 2018 r. Wójt Gminy Żelazków wziął udział w Walnym Zgromadzeniu 
OSP Żelazków; 

8) 12 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Koła Emerytów 
i Rencistów 

9) 15 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Żelazków wziął udział w Ogólnopolskim 
wyścigu kolarskim Hellena Tour 2018; 

10) 21 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Żelazków wziął udział w Biegach ulicznych 
Wiosna Cekowska 2018; 

11) 27 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Żelazków wziął udział w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe; 

12) 29.06.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu 
Komunalnego Sp. z o.o.; 

13) 24 lipca 2018 r. odbyło się Spotkanie w Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 
Dyrektorem T.Łuką; 

14) 25 września 2018 r. nadano Sztandar Szkole Podstawowej w Skarszewie. 
Ponadto odbyły się zebrania w sprawie Funduszu sołeckiego w miejscowości 
Anielin oraz w miejscowości Tykadłów; 

15) 26 września 2018 r. miały miejsce uroczystości w Polskim Komitecie 
Olimpijskim oraz nadano Medal Pasjonat Sportowej Polski 2018; 

16) 27 września 2018 r. w Poznaniu podpisano umowy z Funduszem 
Sprawiedliwości dla jednostek OSP gminy Żelazków; 

17) 05 października 2018 r. odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu Liderzy Wielkopolskiej Wsi; 

18) 11 października 2018 r. miała miejsce Konferencja Stowarzyszenia Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej; 
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19) 12 października 2018 r. odbyła się Gala Stypendiów w OSP Żelazków; 

20) 19 października 2018 r., w sali OSP Żelazków, z okazji obchodów 
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości z powiatem kaliskim, miało miejsce 
wydarzenie o nazwie: „ Artyści dla Niepodległości”; 

21) 23 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem 
Międzypokoleniowym MOST w Skarszewie na temat miejscowości Skarszew. 

 

2. Wydatki majątkowe w 2018 r.: 

1) Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Złotniki Małe; 

2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dębe do terenów 
inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie; 

3) Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Żelazków; 

4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko; 

5) Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kokanin; 

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin–Szadek; 

7) Przebudowa drogi gminnej 4731P relacji Borków Stary-Russów; 

8) Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze 
gminnej nr.4704P w miejscowości Wojciechówka (FS); 

9) Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4704P 
w miejscowości Wojciechówka (FS); 

10) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4721P 
w miejscowości Tykadłów . (FS); 

11) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4704P wraz 
z montażem progu zwalniającego w miejscowości Skarszew (FS); 

12) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4712P wraz 
z montażem progu zwalniającego w miejscowości Skarszew. (FS); 

13) Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 4706P w miejscowości Kolonia 
Skarszewek (FS); 

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

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

16) Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe; 

17) Instalacja aktywnego drogowego ograniczenia prędkości na drodze gminnej 
nr 4721P w miejscowości Żelazków przy Zespole Szkół ; 

18) Przebudowa drogi gminnej nr 4702P Żelazków–Janków; 

19) Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki; 

20) Przebudowa drogi gminnej nr 4712P w miejscowości Skarszew; 

21) Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno-Skarszewek.; 
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22) Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 230 w miejscowości 
Zborów (FS); 

23) Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 107 
w miejscowości Florentyna (FS); 

24) Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w miejscowości Dębe; 

25) Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 442/12 oraz parkingu 
w miejscowości Żelazków; 

26) Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji 
w Stawiszynie; 

27) Remont garaży części operacyjnej OSP Pólko; 

28) Zakup sprzętu medycznego dla OSP Russów (FS); 

29) Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Goliszew; 

30) Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków; 

31) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości 
Biernatki; 

32) Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach   
zastosowaniem kogeneracji (WPF); 

33) Remont dachu i pomieszczeń w zespole Szkolno–Przedszkolnym w Kokaninie; 

34) Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-
terapeutycznej (WPF); 

35) Utworzenie Dziennego Domu „SENIOR+” w miejscowości Żelazków; 

36) Wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+” w miejscowości Żelazków; 

37) Budowa oświetlenia ulicznego w m: Żelazków, Biernatki, Czartki, Tykadłów; 

38) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595P  
w miejscowości Helenów(FS); 

39)  Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4742P 
w miejscowości Szkurłaty (FS) 

40) Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P 
oraz drodze wewnętrznej działka nr 131 w miejscowości Czartki (FS); 

41) Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4703P 
(FS); 

42) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4717P 
w miejscowości Russówek (FS); 

43) Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4327P  
w miejscowości Skarszewek (FS); 

44) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P w miejscowości 
Szosa Turecka (FS); 

45) Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej 
działka nr 125 w miejscowości Tykadłów (FS); 



7 

 

46) Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” 
(WPF); 

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

48) Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej; 

49) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów z przeznaczeniem na Dom 
Kultury (WPF); 

50) Wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Anielin (FS); 

51) Budowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Janków (FS); 

52) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie pokrycia 
dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno (FS); 

53) Wykonanie schodów wraz z barierkami w świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Złotniki Małe (FS); 

54) Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew; 

55) Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w miejscowości 
Żelazków: przebudowa oficyny z przeznaczeniem na siedzibę GOK i DBP  
(WPF); 

56) Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kokanin (FS); 

57) Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w miejscowości Borków Stary; 

58) Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 
w miejscowości Dębe; 

59) Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 
w miejscowości Dębe (FS). 
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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  

2018 rok  

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2018 roku 

4. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2018 r. 

 

 

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

2023 

Realizowany w 2018 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 2018 rok  

 

Realizowany w 2018 r. Gminny Program współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 

22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żelazków z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. 

Podstawą prawną uchwalenia Programu są przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia  

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

administracji publicznej obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi realizującymi zadania gminy w sferze publicznej. Katalog zadań 

publicznych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

natomiast gmina wskazuje własne priorytety w tym zakresie w miarę posiadanych 

środków budżetowych. 

Głównym celem Programu było stworzenie korzystnych warunków współpracy 

pomiędzy Gminą, a podmiotami Programu dla zwiększenia skuteczności zaspokajania 

zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy. 

Cel główny realizowano poprzez następujące cele szczegółowe: 

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

w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 

2) wspólne zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy; 

3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności 

społeczności lokalnych; 

4) podnoszenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania sektora pozarządowego; 

5) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2018 roku 

 

Realizowany w 2018 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków został przyjęty 

uchwałą Nr XXXII/307/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018 r.  

Celem Programu było realizowanie zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1840) w 
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zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a także zapobieganie bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Żelazków oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  

i porządku publicznego na terenie gminy Żelazków. 

Zadania Programu to:  

1) Zapewnienie możliwości przyjęcia w Schronisku bezdomnych zwierząt, 

2) Odławianie bezdomnych zwierząt, 

3) Kontrola populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną ich sterylizację 

albo kastrację, 

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

5) Usypianie ślepych miotów, 

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

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Realizację zadań Programu w zakresie pkt 2-5 powierzono podmiotowi 

prowadzącemu Schronisko dla zwierząt na podstawie zawartej umowy z Panią 

Katarzyną Cichosz prowadzącą Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości 

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

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

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

 

4. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 

 

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

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

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

Jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie  

i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do 

zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu 

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

zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do 

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

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

jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, 

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

dotychczas była realizowana, okazała się niezwykle skuteczną koncepcją i metodą 

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

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

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

województwa wielkopolskiego. 

Zgłoszeń sołectw do programu dokonują gminy lub stowarzyszenia spełniające 

wymogi określone w Zasadach uczestnictwa w programie. Sołectwa można zgłaszać 

przez cały okres trwania programu. 

W 2018 r. w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi w Gminie Żelazków 

zrealizowane zostały dwa projekty pod nazwą: 

1) „Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w Żelazkowie” (kwota dotacji:  

30.000,00 zł), 

2)  „Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w Skarszewie" (kwota dotacji: 

30.000,00 zł). 

Podstawą przyznania ww. dotacji była uchwała nr XLVI/1054/18 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach 

VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Żelazków na 2018 r. 

Realizowany w 2018 r. roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2018 r. 

został przyjęty uchwałą Nr XXX/288/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 

2017 r.  

Głównym celem Programu było ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i 

społecznych związanych ze spożyciem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków przez 

mieszkańców Gminy Żelazków w 2018 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, 
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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. 

Podmioty realizujące Program: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3) Abstynencki Klub „Pomocna Dłoń”, 

4) Grupa AA, 

5) Punkt Konsultacyjny, 

6) Zespół Interdyscyplinarny, 

7) Komisariat Policji, 

8) Gminny Ośrodek Zdrowia, 

9) Szkoły podstawowe i przedszkola, 

10) Trzy świetlice środowiskowo-profilaktyczne, 

11) Parafie. 

Działania podejmowane w ramach Programu: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a także ochrony przed 

przemocą, 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, 

5) Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie naruszeń przepisów 

określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dotyczących rynku alkoholowego. 

Na realizację Programu zaplanowano środki w wysokości 146.000,00 złotych. 

 
 
 
 
Poza ww. programami Gmina Żelazków realizuje politykę zaspakajania potrzeb jej 
mieszkańców w sposób uwzględniający specyfikę poszczególnych sołectw . 
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy Żelazków z 2018 r. 

 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia  
W sprawie/Wykonanie uchwały 

 

KADENCJA 2014-2018 

1.  

 

 

XXXI/296/2018 

 

30.1.2018 

w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych 

szkół, przedszkolu i innych form wychowania 

przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne 

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania tych dotacji 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Żelazków oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 6/313/2018 z dnia 21 lutego 

2018 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały, w części 

obejmującej §3 ust. 3 oraz wyrażenie „i zakres” w §1. 

2 XXXI/297/2018 30.1.2018 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości 

powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej 

szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na podjęcie działania zmierzającego do realizacji 

zadania z zakresu właściwości powiatu, dotyczącego założenia i 

prowadzenia publicznej szkoły ponadpodstawowej – Liceum 

Ogólnokształcącego z siedzibą w m. Russów 6. 

3 XXXI/298/2018 30.1.2018 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego 

Wykonanie uchwały: 

Utworzono z dniem 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące z 

siedzibą w m. Russów 6. 

4 XXXI/299/2018 30.1.2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 

Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono przedstawiony przez Komisję Rewizyjną plan pracy na 

2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

5 XXXI/300/2018 30.1.2018 w sprawie skargi Pani Żanety Maca na opieszałość i 

nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Gminy 

Żelazków 
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Wykonanie uchwały: 

Uznano za bezzasadną skargę wniesioną przez Panią Żanetę Macę na 

opieszałość i nienależyte wykonywanie zadań przez Urząd Gminy 

Żelazków z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

6 XXXI/301/2018 30.1.2018 w sprawie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020” 

Wykonanie uchwały: 

Do programu zgłosiło się Sołectwo Dębe oraz Sołectwo Borków Stary. 

7 XXXI/302/2018 30.1.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Żelazków dotyczących włączenia do 

terytorium Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Żelazków. 

8 XXXI/303/2018 30.1.2018 w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy 

Żelazków oraz przeprowadzenia konsultacji 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono wolę przystąpienia do procedury zmiany granic 

administracyjnych Gminy Żelazków, polegającej na włączeniu do 

terytorium Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz.  

Postanowiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy 

Żelazków w sprawie w/w proponowanej zmiany granic Gminy 

Żelazków. 

9 XXXI/304/2018 30.1.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w 

uchwale Nr XXX/293/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 

20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXX/293/2017 

Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2017. 

10 XXXI/305/2018 30.1.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 

32.897.080,00 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 

zł do kwoty 6.965.457,00 zł. 

11 XXXI/306/2018 30.1.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Żelazków na lata 2018-2020 
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Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

12 XXXII/307/2018 07.3.2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Żelazków w 2018 roku 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2018 

roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

13 XXXII/308/2018 07.3.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/296/2018 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, przedszkoli, i innych form wychowania 

przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne 

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania tych dotacji 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany w uchwale Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków 

z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania 

przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 9/497/2018 z 

dnia 27 marca 2018 r. stwierdziło nieważność §1 ust. 3 niniejszej 

uchwały. 

14 XXXII/309/2018 07.3.2018 w sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, 
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalono ich 
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

15 XXXII/310/2018 07.3.2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na 

obszarze Gminy Żelazków ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano podziału Gminy Żelazków na stałe obwody głosowania, 

ustalono ich numery, granice oraz siedziby obwodowe komisji 

wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
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16 XXXII/311/2018 07.3.2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono zasady udzielania spółkom wodnym z terenu Gminy Żelazków 

dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania, które stanowią 

załącznik do niniejszej uchwały. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 9/506/2018 z dnia 27 marca 

2018 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały, jako podjętej 

sprzecznie z przepisami prawa, wskazanymi w uzasadnieniu. 

17 XXXII/312/2018 07.3.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/302/2018 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Żelazków dotyczących włączenia do 

terytorium Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz oraz 

uchwały Nr XXXI/303/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 

30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany granic 

administracyjnych Gminy Żelazków oraz przeprowadzenia 

konsultacji 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę Nr XXXI/302/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Żelazków dotyczących włączenia do terytorium 

Gminy Żelazków terenów Gminy Kalisz oraz uchwałę Nr XXXI/303/2018 

Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany 

granic administracyjnych Gminy Żelazków oraz przeprowadzenia 

konsultacji. 

18 XXXII/313/2018 07.3.2018 w sprawie sprzeciwu wobec działań podjętych przez 

Prezydenta Miasta Kalisza 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono sprzeciw i dezaprobatę Rady Gminy Żelazków wobec działań 

podjętych przez Prezydenta Miasta Kalisza. 

19 XXXII/314/2018 07.3.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zmniejszono wydatki działu 010, rozdziału 01010 §6050 o kwotę 

42.630,00 zł oraz działu 900, rozdziału 90015 §4300 o kwotę 7.415,00 

zł. Zwiększono wydatki działu 010, rozdziału 01010 §4580 o kwotę 

7.415,00 zł oraz działu 010, rozdziału 01010 §6060 o kwotę 42.630,00 

zł. 

20 XXXIII/315/2018 27.3.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/229/2017 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017r. w sprawie 

sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy 

Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 

http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2017/229_2017.pdf
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10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 3, 

zmienionej uchwałą Nr XXV/246/2017 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 14 czerwca 2017r. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany uchwały Nr XXIV/229/2017 Rady Gminy Żelazków z 

dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego 

własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku 

nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 3, zmienionej 

uchwałą Nr XXV/246/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 

2017r. 

21 XXXIII/316/2018 27.3.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2016 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie 

sprzedaży najemcy stanowiącego własność Gminy 

Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku nr 

10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 2, 

zmienionej uchwałą Nr XXV/245/2017 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 14 czerwca 2017r. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Żelazków z 

dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprzedaży najemcy stanowiącego 

własność Gminy Żelazków lokalu mieszkalnego, położonego w budynku 

nr 10 w miejscowości Żelazków, oznaczonego nr 2, zmienionej 

uchwałą Nr XXV/245/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 

2017r. 

22 XXXIII/317/2018 27.3.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 26 października 2016r. w sprawie 

sprzedaży lokalu mieszkalnego jego najemcy położonego 

w budynku nr 3 w miejscowości Tykadłów, oznaczonego 

nr 2, stanowiącego własność Gminy Żelazków, zmienionej 

uchwałą Nr XXIX/277/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 

22 listopada 2017r. 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany uchwały Nr XIX/178/2016 Rady Gminy Żelazków z 

dnia 26 października 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 

jego najemcy położonego w budynku nr 3 w miejscowości Tykadłów, 

oznaczonego nr 2, stanowiącego własność Gminy Żelazków, zmienionej 

uchwałą Nr XXIX/277/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 listopada 

2017r. 

 

23 XXXIII/318/2018 27.3.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  

w uchwale Nr XXXII/309/2018 Rady Gminy Żelazków  

z dnia 7 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy 

Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2017/246_2017.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2017/229_2017.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2017/246_2017.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2016/156_2016.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2017/277_2017.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2018/309_2018.pdf
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Wykonanie uchwały: 

Dokonano sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 

XXXII/309/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018r. w 

sprawie podziału Gminy Żelazków na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 

KN-I.4131.1.196.2018.16 z dnia 27 kwietnia 2018 r. orzekł nieważność 

niniejszej uchwały, ze względu na istotne naruszenie prawa. 

24 XXXIII/319/2018 27.3.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/298/2018 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie 

utworzenia Liceum Ogólnokształcącego 

Wykonanie uchwały: 

Uchylono uchwałę Nr XXXI/298/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 

stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego. 

25 XXXIII/320/2018 27.3.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o 
partnerstwie z Powiatem Kaliskim 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem 
Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin-Szadek” w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. 

26 XXXIII/321/2018 27.3.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek 

w części dotyczącej Gminy Żelazków" w ramach 

"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016- 2019" 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Powiatowi 

Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin-Szadek w części dotyczącej 

Gminy Żelazków" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". 

27 XXXIII/322/2018 27.3.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 

130.241,00 zł do wysokości 37.043.564,00 zł.  

Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 

1.531.294,00 zł do wysokości 41.394.131,00 zł. 

28 XXXIII/323/2018 27.3.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2018/309_2018.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2018/309_2018.pdf
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Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

29 XXXIV/324/2018 02.5.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 

1.535.300,00 zł do wysokości 43.644.663,59 zł. 

30 XXXIV/325/2018 02.5.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

31 XXXV/326/2018 07.6.2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania 

Wykonanie uchwały: 

Określono zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z 

budżetu Gminy Żelazków, tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposób jej rozliczania. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 16/897/2018 z dnia 4 lipca 

2018 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały, jako podjętej 

sprzecznie z przepisami prawa, wskazanymi w uzasadnieniu. 

32 XXXV/327/2018 07.6.2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 
Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Żelazków w formie zbioru 
kart adresowych. 

33 XXXV/328/2018 07.6.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków 

Wykonanie uchwały: 

Określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

gminnej ewidencji zabytków. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 16/903/2018 z dnia 4 lipca 

2018 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały, z powodu 

sprzeczności z przepisami, wskazanymi w uzasadnieniu. 
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34 XXXV/329/2018 07.6.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

prac konserwacyjno-budowlanych do kościołów 

parafialnych w Kokaninie, Dębe, Tykadłowie i Goliszewie 

ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono dotacji celowych parafiom w Kokaninie, Dębe, Tykadłowie i 

Goliszewie w wysokości po 30.000,00 zł na dofinansowanie prac 

konserwacyjno – budowlanych przy kościołach ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków Gminy Żelazków. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 16/904/2018 z dnia 4 lipca 

2018 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały, z powodu istotnego 

naruszenia przepisów, wskazanych w treści uzasadnienia. 

35 XXXV/330/2018 07.6.2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 

pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej 

na drogach gminnych 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego i 

umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych. 

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN -

 I.4131.299.196.2018.16 z dnia 13 lipca 2018 r. orzekł nieważność 

niniejszej uchwały, ze względu na istotne naruszenie prawa. 

36 XXXV/331/2018 07.6.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 

2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu 

Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar 

środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków zmienionej uchwałą  Nr XXIII/217/2017 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr V/35/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w 

sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu 

Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar 

środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Wykonanie uchwały: 

Zmieniono treść załącznika do uchwały V/35/2015 z dnia 30 marca 

2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy 

Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

37 XXXV/332/2018 07.6.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 

nr 223/3 i 223/8 obręb Kokanin, gmina Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu działek nr 223/3 i 223/8 obręb Kokanin, gmina 

Żelazków, z przeznaczeniem na cmentarz parafii rzymskokatolickiej w 

Kokaninie. 

http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2015/35_2015.PDF
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2017/217_2017.pdf
http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2015/35_2015.PDF
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38 XXXV/333/2018 07.6.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Żelazków w 

następującej wysokości: - wynagrodzenie zasadnicze: 4.700,00 zł, - 

dodatek funkcyjny: 1.900,00 zł – dodatek specjalny w wysokości 40% 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – dodatek 

za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

39 XXXV/334/2018 07.6.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zmniejszono łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 

109.420,00 zł do wysokości 37.649.376,59 zł. Zwiększono łączną 

kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 881.836,90 zł do 

wysokości 44.526.500,49 zł. 

40 XXXV/335/2018 07.6.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

41 XXXV/336/2018 07.6.2018 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żelazków 

za 2017 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2017 rok. 

42 XXXV/337/2018 07.6.2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żelazków 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono Wójtowi Gminy Żelazków absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok. 

43 XXXV/338/2018 07.6.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie za 

2017 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka 

Kultury w Żelazkowie za 2017 rok. 

44 XXXV/339/2018 07.6.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków za 

2017 rok 
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Wykonanie uchwały: 

Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej 

Gminy Żelazków za 2017 rok. 

45 XXXVI/340/2018 28.6.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 

sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program 

profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - 

Ostrowskiej" 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej 

realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w 

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" między Gminą Żelazków a 

partnerami wymienionymi w niniejszej uchwale. 

46 XXXVI/341/2018 28.6.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

47 XXXVI/342/2018 28.6.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Żelazków  

Wykonanie uchwały: 

Ustalono na terenie Gminy Żelazków maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz określono zasady usytuowania 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy. 

48 XXXVI/343/2018 28.6.2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Żelazków za 2017 rok 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto przedłożoną przez Wójta Gminy Żelazków ocenę zasobów 

pomocy społecznej Gminy Żelazków, przygotowaną przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie. 

49 XXXVI/344/2018 28.6.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie za rok 2017 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. 

50 XXXVI/345/2018 28.6.2018 w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i 

klubów dziecięcych 
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Wykonanie uchwały: 

Ustalono opłatę za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych w 

wysokości 100,00 zł. 

51 XXXVI/346/2018 28.6.2018 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

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

Gmina Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren 

działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb 

geodezyjny Dębe, Gmina Żelazków. 

52 XXXVI/347/2018 28.6.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Dębe, Gmina Żelazków. 

53 XXXVI/348/2018 28.6.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 

178.525,16 zł do wysokości 37.827.901,75 zł. Zwiększono łączną 

kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 178.525,16 zł do 

wysokości 44.705.025,65 zł. 

54 XXXVI/349/2018 28.6.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

55 XXXVI/350/2018 28.6.2018 w sprawie odwołanie Skarbnika Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Na mocy porozumienia stron, z jednoczesnym rozwiązaniem stosunku 

pracy z dniem 25 lipca 2018 r., odwołano Panią Jolantę Dudek ze 

stanowiska Skarbnika Gminy Żelazków, z powodu nabycia uprawnień 

emerytalnych. 

56 XXXVI/351/2018 28.6.2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Powołano Panią Jolantę Dudek na stanowisko Skarbnika Gminy 

Żelazków z dniem 1 sierpnia 2018 r. 
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57 XXXVII/352/2018 08.8.2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania 

Wykonanie uchwały: 

Określono zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z 

budżetu Gminy Żelazków, tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposób jej rozliczania. 

58 XXXVII/353/2018 08.8.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w 
gminnej ewidencji zabytków 

Wykonanie uchwały: 

Określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

59 XXXVII/354/2018 08.8.2018 w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy 

Obywatel Gminy Żelazków" 

Wykonanie uchwały: 

Ustanowiono tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Żelazków". Uchwalono, 

że Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania w/w tytułu stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

60 XXXVII/355/2018 08.8.2018 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Żelazków Panu Krzysztofowi 

Oksiuta. 

61 XXXVII/356/2018 08.8.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 

243.576,36 zł do wysokości 38.074.015,11 zł. Zwiększono łączną 

kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 243.576,36 zł do 

wysokości 44.951.139,01 zł. 

62 XXXVII/357/2018 08.8.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

63 XXXVIII/358/2018 20.9.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/310/2018 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018r. w sprawie 

utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze 

Gminy Żelazków ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/Uchwaly/Uchwaly_2018/310_2018.pdf
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Wykonanie uchwały: 

Dokonano zmiany w załączniku do uchwały Nr XXXII/310/2018 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania na obszarze Gminy Żelazków ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

64 XXXVIII/359/2018 20.9.2018 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Wykonanie uchwały: 

Określono szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne 

wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

65 XXXVIII/360/2018 20.9.2018 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej 

Dzienny Dom "Senior+" w Żelazkowie 

Wykonanie uchwały: 

Utworzono gminną jednostkę organizacyjną Dzienny Dom "Senior+" w 

Żelazkowie, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki 

budżetowej.  

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-

I.4131.1.506.2018.16 z dnia 24 października 2018 r. orzekł nieważność 

§5 w zakresie zwrotu „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego” niniejszej 

uchwały, ze względu na istotne naruszenie prawa. 

66 XXXVIII/361/2018 20.9.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez 
mieszkańców Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób z terenu 
Gminy Żelazków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

67 XXXVIII/362/2018 20.9.2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych 

przy kościele parafialnym w Goliszewie 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Goliszewie dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie i 

roboty budowlane przy kościele parafialnym w Goliszewie, w postaci 

wykonania kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, w wysokości 

30.000,00 zł. 

68 XXXVIII/363/2018 20.9.2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych 

przy kościele parafialnym w Dębem 
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Wykonanie uchwały: 

Udzielono parafii rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania NMP w Dębem 

dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty 

budowlane przy kościele parafialnym w Dębem, w postaci odmalowania 

kościoła parafialnego, w wysokości 30.000,00 zł. 

69 XXXVIII/364/2018 20.9.2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych 

przy kościele parafialnym w Kokaninie 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w 

Kokaninie dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie i 

roboty budowlane przy kościele parafialnym w Kokaninie, w postaci 

wymiany głównych drzwi wejściowych, w wysokości 30.000,00 zł. 

70 XXXVIII/365/2018 20.9.2018 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych 

przy kościele parafialnym w Tykadłowie 

Wykonanie uchwały: 

Udzielono parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Tykadłowie 

dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty 

budowlane przy kościele parafialnym w Tykadłowie, w postaci odnowy 

obrazu na ołtarzu głównym oraz odnowy ołtarza bocznego, w 

wysokości 30.000,00 zł. 

71 XXXVIII/366/2018 20.9.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Żelazków, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN -

I.4131.1.507.2018.16 z dnia 24 października 2018 r. orzekł nieważność 

§5 ust. 3 i 4, §7, §8 ust. 1 i 3, §10 ust. 1 i 2, §17 ust. 1 pkt 1 oraz §33 

ust. 1 załącznika do niniejszej uchwały, ze względu na istotne 

naruszenie prawa. 

72 XXXVIII/367/2018 20.9.2018 w sprawie Statutu Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono Statut Gminy Żelazków w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem 

nadzorczym Nr KN-I.4131.1.499.196.2018.16 z dnia 24 października 

2018 r. orzekł nieważność §3 ust. 2 w zakresie zwrotu „na stałe", §20, 

§25 ust. 2 w zakresie zwrotu „(albo z jego upoważnienia 

Wiceprzewodniczący Rady)”, §26 ust. 2 w zakresie wyrazu 

„proponowanym”, §33 ust. 2, §39 ust. 5, §68 ust. 2, §70 ust. 2 w 

zakresie zwrotu „zespołów powołanych przez Radę”, §73 ust. 1 i 2, §74 

ust. 1 i 2, §77-78, §81, §102 ust. 2, §129 oraz §132-134 załącznika do 

niniejszej uchwały, ze względu na istotne naruszenie prawa. 
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73 XXXVIII/368/2018 20.9.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz dotyczącego 

świadczenia pomocy osobom z zaburzeniami 

psychicznymi - mieszkańcom Gminy Żelazków przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy Tulipan w Kaliszu 

Wykonanie uchwały: 

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków 

a Miastem Kalisz w sprawie powierzenia Miastu Kalisz przez Gminę 

Żelazków realizacji zadania publicznego w zakresie objęcia opieką i 

usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

Tulipan w Kaliszu przy ul. Widok 77 osób z zaburzeniami psychicznymi 

z terenu Gminy Żelazków. 

74 XXXVIII/369/2018 20.9.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/09 Rady Gminy 
Żelazków z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w Regulaminie wynagradzania i przyznawania 

dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i 

gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żelazków, stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/169/09 Rady Gminy Żelazków z dnia 

25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i 

za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a 

także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego. 

75 XXXVIII/370/2018 20.9.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/231/2017 Rady 

Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017 r. o przystąpieniu 

do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Żelazków, obejmującej teren działek nr 195/25 i 116/3 

obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Wprowadzono zmiany w uchwale Nr XXIV/231/2017 Rady Gminy 

Żelazków z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystapienia do 

opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren 

działek nr 195/25 i 116/3 obręb geodezyjny Dębe, Gmina Żelazków. 

76 XXXVIII/371/2018 20.9.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 
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Wykonanie uchwały: 

Zwiększono łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 

130.264,82 zł do wysokości 38.295.325,93 zł. Zwiększono łączną 

kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 330.264,82 zł do 

wysokości 45.372.449,83 zł. 

77 XXXVIII/372/2018 20.9.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

78 XXXIX/373/2018 10.10.2018 w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania z zakresu 
aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych 

Wykonanie uchwały: 

Postanowiono powierzyć Miastu Kalisz prowadzenie zadania 

publicznego, związanego bezpośrednio z realizacją projektu pn. 

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanej ze środków UE w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), 

polegającego na aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 

79 XL/374/2018 09.11.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zwiększono łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 

90.291,80 zł do wysokości 39.145.128,52 zł. Zwiększono łączną kwotę 

wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 90.291,80 zł do wysokości 

46.222.252,42 zł. 

80 XL/375/2018 09.11.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

KADENCJA 2018-2023 

81 I/1/2018 22.11.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Stwierdzono wybór radnego – Pana Józefa Tomasza Leśnego – na 

Przewodniczącego Rady Gminy Żelazków. 

82 I/2/2018 22.11.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Żelazków 
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Wykonanie uchwały: 

Stwierdzono wybór radnych – Pani Anity Cierlaczyk i Pani Barbary Janik 

– na Wiceprzewodniczące Rady Gminy Żelazków. 

83 I/3/2018 22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych 

Rady Gminy Żelazków 

Wykonanie uchwały: 

Wybrano radnego – Pana Pawła Olejniczka – na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Wybrano radnego – Pana Stanisława 

Szajkowskiego – na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. Wybrano radnego – Pana Arkadiusza Czernieja – na 

Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Gospodarowania 

Mieniem Gminnym i Rolnictwa. Wybrano Pana Piotra Wypycha na 

Przewodniczącego Komisji do spraw Samorządu, Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

84 II/4/2018 04.12.2018 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 

Wykonanie uchwały: 

Powołano członków Komisji Rewizyjnej. 

85 II/5/2018 04.12.2018 w sprawie powołania członków Komisji Finansów, 

Budżetu, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 

Wykonanie uchwały: 

Powołano członków Komisji Finansów, Budżetu, Gospodarowania 

Mieniem Gminnym i Rolnictwa. 

86 II/6/2018 04.12.2018 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

Wykonanie uchwały: 

Powołano członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

87 II/7/2018 04.12.2018 w sprawie powołania członków Komisji do spraw 

Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

Wykonanie uchwały: 

Powołano członków Komisji do spraw Samorządu, Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

88 II/8/2018 04.12.2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Żelazków z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono „Programu współpracy Gminy Żelazków z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 



30 

 

89 II/9/2018 04.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg Wniosków i 

Petycji w sprawie pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów 

Publicznych z dnia 6 listopada 2018 r., Nr 

RDFP.0964/2018 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie pisma 

Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 6 listopada 2018 r., 

Nr RDFP.0964/2018. 

90 II/10/2018 04.12.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Skarg Wniosków i 

Petycji w sprawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 

dnia 19.11.2018r. KN-VII.142.49.2018.1 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.11.2018r. KN-VII.142.49.2018.1. 

91 II/11/2018 04.12.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku 

rolnego na 2019 r. 

Wykonanie uchwały: 

Obniżono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do 

obliczania podatku rolnego na 2019 r. z kwoty 54,36 zł do kwoty 45,00 

zł za 1 dt. 

92 II/12/2018 04.12.2018 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2019 r. 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 

terenie Gminy Żelazków. 

93 II/13/2018 04.12.2018 w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków 
komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono wysokość miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady w 

wysokości 1100,00 zł. Ustalono wysokość miesięcznych diet dla 

Wiceprzewodniczących Rady w wysokości 700,00 zł. Ustalono 

wysokość miesięcznych diet dla Przewodniczących Komisji w wysokości 

700,00 zł.  

Ustalono wysokość miesięcznych diet dla radnych będących członkami 

jednej Komisji w wysokości 500,00 zł. Ustalono wysokość miesięcznych 

diet dla radnych będących członkami co najmniej dwóch Komisji w 

wysokości 600,00 zł. 

94 II/14/2018 04.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Żelazków 
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Wykonanie uchwały: 

Ustalono miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Żelazków w 

następującej wysokości: - wynagrodzenie zasadnicze: 4.700,00 zł, - 

dodatek funkcyjny: 1.900,00 zł – dodatek specjalny w wysokości 40% 

łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – dodatek 

za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

95 II/15/2018 04.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 

Wykonanie uchwały: 

Zmieniono plan wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków na 

dotację celową dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w 

Żelazkowie na doposażenie instrumentów i stroi (92105 § 2820) oraz 

zwiększenie planu wydatków na zakupy bieżące dla Stowarzyszenia 

Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie na doposażenie 

instrumentów i stroi (92195 § 4210). 

96 II/16/2018 04.12.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021 

Wykonanie uchwały: 

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymał brzmienie określone w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymał 

brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

97 III/17/2018 28.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 

2023 

Wykonanie uchwały: 

Podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznawania 

pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w 

formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

98 III/18/2018 28.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Wykonanie uchwały: 

Odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, jeżeli 

dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub 

dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 



32 

 

99 III/19/2018 28.12.2018 w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego 

programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na 

lata 2019-2023 

Wykonanie uchwały: 

Ustanowiono gminny wieloletni program osłonowy "Posiłek dla dzieci i 

młodzieży" na lata 2019–2023, który stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

100 III/20/2018 28.12.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2019 

r. 

Wykonanie uchwały: 

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 

2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

101 III/21/2018 28.12.2018 w sprawie zgłoszenia sołectw do programu: 

"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" 

Wykonanie uchwały: 

Zgłoszono sołectwa Garzew, Czartki oraz Janków do programu 

"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020". 

102 III/22/2018 28.12.2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

103 III/23/2018 28.12.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2018 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2018 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

104 III/24/2018 28.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Żelazków na lata 2019-2022  

Wykonanie uchwały: 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelazków, 

obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, 

wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania 

deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób 

sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. Ustalono wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
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105 III/25/2018 28.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok 

Wykonanie uchwały: 

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 

40.838.642,00 zł. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 

2019 w wysokości 40.838.642,00 zł. 

106 III/26/2018 28.12.2018 w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych w Poznaniu o ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych 

Wykonanie uchwały: 

Postanowiono dokonać formalnego – w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały - zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych w Poznaniu o ujawnionych okolicznościach 

wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez 

Panią Agnieszkę Dumańską. 

107 III/27/2018 28.12.2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansów, 
Budżetu, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 

Wykonanie uchwały: 

Dokonano uzupełnienia składu Komisji Finansów, Budżetu, 

Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa. 



34 

 

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 2018 w Gminie Żelazków budżet obywatelski nie funkcjonował.  
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VI. Oświata i wychowanie 

 

Na terenie Gminy Żelazków w roku 2018 działały następujące szkoły publiczne: 

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

uczęszczało 111 uczniów, oraz przedszkole, do którego uczęszczało 65 

przedszkolaków; 

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

podstawowa z klasami gimnazjalnymi i oddziałem przedszkolnym oraz 

przedszkole, do których uczęszczało łącznie 49 gimnazjalistów, 114 uczniów 

szkoły podstawowej i 59 przedszkolaków; 

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

podstawowa z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole, do których łącznie 

uczęszczało 52 uczniów i 50 przedszkolaków; 

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

podstawowa z oddziałem przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi oraz 

przedszkole, do których uczęszczało łącznie 19 gimnazjalistów, 41 uczniów 

szkoły podstawowej i 65 przedszkolaków; 

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

przedszkolnym, do której uczęszczało 98 uczniów i 13 przedszkolaków; 

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

przedszkolnym, do której uczęszczało 85 uczniów i 16 przedszkolaków. 

 

Ponadto na terenie Gminy Żelazków dotowane były w roku 2018: 

1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biernatkach z oddziałem gimnazjalnym  

i oddziałem przedszkolnym w Biernatkach, prowadzona przez Stowarzyszenie 

Nasze dzieci w Biernatkach; 

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

 

W zakresie oświaty i wychowania wydatki bieżące objęły w roku 2018: 

1) wynagrodzenia, nagrody i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze 

składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz socjalny; 

2) wypłaty dodatków: wiejskiego i zasiłków zagospodarowania; 

3) nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy 

emerytalne; 
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4) ekwiwalenty za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące  

na podstawie przepisów BHP; 

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

fachowej; 

6) bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wraz z konserwacją  

i naprawą sprzętu szkolnego i biurowego; 

7) remonty bieżące szkół w Kokaninie, Russowie, Żelazkowie, Dębem i Goliszewie 

oraz remont przedszkola w Kokaninie; 

8) koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych; 

9) koszty wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach; 

10) zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w szkole w Kokaninie i kostki 

brukowej dla szkoły w Goliszewie (Fundusz Sołecki); 

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

i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego; 

12) zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do ZSP Russów (Fundusz 

Sołecki); 

13) prace remontowe przy budynku szkoły w Biernatach; 

14) dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Żelazków; 

15) transport dzieci i młodzieży na rozgrywki piłki siatkowej; 

16) realizacja programów i projektów „Aktywna tablica”, „#SuperKoderzy”, 

„Erasmus+”; 

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

czytelnictwa”. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków w Żelazkowie zagospodarowała w roku 2018 

środki z następującym ich przeznaczeniem: 

1) wynagrodzenia i pochodne: 264.824,87 zł; 

2) zakup materiałów i energii: 24.431,78 zł; 

3) usługi obce: 57.356,48 zł; 

4) pozostałe: 59.754,76 zł. 
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VII. Kultura, sport i rekreacja 

 

W zakresie kultury udzielona została przez Gminę Żelazków dotacja w łącznej kwocie 
45.000,00 zł w ramach pożytku publicznego, na pokrycie kosztów nauki gry na 
instrumentach dętych, jak również prowadzenia orkiestry dętej i mażoretek, a także 
transportu oraz zakupu akcesoriów muzycznych i nut dla : 

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie; 

2) Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie. 

 
Wydatki bieżące dotyczące kultury objęły w 2018 roku: 

1) zakup nagród oraz wynajem dmuchawców na festyn w ramach Funduszu 

Sołeckiego w sołectwach: Pólko, Żelazków, Dębe, Russów, Janków, 

Goliszew; 

2) zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia do świetlic 

wiejskich w m. Zborów, Dębe, Żelazków, Pólko, Florentyna, Ilno (Fundusz 

Sołecki); 

3) zakup opału do świetlicy (Fundusz Sołecki); 

4) remont pomieszczeń w świetlicach wiejskich Żelazków i Czartki oraz 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany pokrycia 

dachu świetlicy Ilno (Fundusz Sołecki); 

5) zakup regałów i tablic na wyposażenie Biblioteki Publicznej w m. Kokanin 

(Fundusz Sołecki); 

6) wykonanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków nieruchomości; 

7) transport zespołu tanecznego na Przegląd Zespołów Tanecznych; 

8) zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich w m. Zborów, 

Garzew, Janków. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie zagospodarował w roku 2018 środki  

z następującym ich przeznaczeniem: 

1) wynagrodzenia i pochodne: 194.897,03 zł; 

2) materiały i energia: 31.449,27 zł; 

3) usługi obce: 126.527,52 zł; 

4) pozostałe: 30.275,28 zł. 

 
Na terenie Gminy Żelazków w roku 2018 działały sportowe kluby piłkarskie: 

1) Klub Sportowy Victoria  Skarszew; 

2) Klub Sportowy SPARTA Russów. 
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Odnośnie powierzenia realizacji zadania w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie, 

wydatkowano łącznie kwotę 134.899,30 zł, z której kluby pokrywały m. in. koszty : 

1) utrzymania boisk sportowych; 

2) opłat w OZPN; 

3) sędziowania; 

4) zakupu drobnego sprzętu sportowego; 

5) strojów sportowych; 

6) ubezpieczeń. 

Gmina Żelazków w roku 2018 zatrudniała też trenerów organizujących sportowe 
zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków oraz 
zorganizowała Gminną Ligę Orlika na boisku Orlik w Żelazkowie. 
 
Ponadto Gmina Żelazków udzieliła w roku 2018 dotacji w wysokości 2.000,00 zł dla 
Klubu Sportowego Tęcza (piłka siatkowa), co umożliwiło drużynie w/w Klubu wzięcie 
udziału w rozgrywkach piłki siatkowej (wpisowe oraz zakup koszulek). 
 
Wydatki bieżące dotyczące sportu i rekreacji objęły w roku 2018: 

1) zakup benzyny, bramki, piłek, części do kosiarki i materiałów na potrzeby 

boiska sportowego; 

2) zużycie energii elektrycznej i wody; 

3) wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe wraz z pochodnymi oraz 

osób zajmujących się utrzymaniem porządku na boiskach w Żelazkowie, 

Skarszewie i Russowie; 

4) przygotowanie miejsca zimowej rekreacji – lodowiska; 

5) zakup i montaż urządzeń na place zabaw w sołectwach: Tykadłów, 

Biernatki, Kokanin i Garzew (Fundusz Sołecki); 

6) uporządkowanie terenu pod plac zabaw w sołectwie Garzew (Fundusz 

Sołecki); 

7) zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych w sołectwie Złotniki 

Małe (Fundusz Sołecki). 
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VIII. Pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne 

 

Według stanu na 30 czerwca 2018 r., liczba ludności Gminy Żelazków wyniosła 9.473 

osoby, z czego 51,22% stanowiły kobiety, a 48,78% mężczyźni. Liczba ludności 

Gminy Żelazków stanowi 11,4% ludności powiatu i 0,27% ludności województwa. 

Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: 

1) osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 20,41%; 

2) osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 65,16%; 

3) osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 14,43%. 

W roku 2018 w stosunku do roku 2017 liczba ludności wzrosła o 32 osoby. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r., stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 2,3%, 

zaś dla województwa wynosiła 3,1%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Gminie Żelazków wynosiła 77, w tym: 

1) 45 stanowiły kobiety; 

2) 37 stanowili mężczyźni; 

3) do 30 roku życia – w sumie 22 osoby; 

4) długotrwale bezrobotni – w sumie 33 osoby. 

Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 

0,35%. 

Pomoc i wsparcie w Gminie Żelazków z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 206 

osób, co stanowiło 2,17% wszystkich mieszkańców Gminy. W roku oceny, 

w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 

zmniejszyła się o 21 osób, natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 11 osób. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej, ich liczba osiągnęła 

poziom 103 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 68 osób. 

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, 

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie w 2018 roku, było kolejno: 

1) ubóstwo; 

2) długotrwała lub ciężka choroba; 

3) niepełnosprawność; 

4) potrzeba ochrony macierzyństwa; 

5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 
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Pomoc i wsparcie w Gminie Żelazków z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskały 93 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych – 

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

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

opieką 12 rodzin. 

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 855 rodzin. 

W stosunku do roku poprzedniego, liczba ta zmalała o 25 rodzin (co stanowi spadek 

o 2,85% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie świadczenia wychowawczego wyniosła 6.836.831,80 zł 

i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 319.231,60 zł. 

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 520 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego, liczba ta zmalała o 19 rodzin (co stanowi spadek o 3,52% 

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia 

w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 983.753,57 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 88.784,17 zł. 

W zakresie pomocy społecznej w roku 2018 wydatki bieżące objęły: 

1) koszty pobytu 14 osób z Gminy Żelazków przebywających w domach pomocy 

społecznej; 

2) działalność zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie 

i koordynowanie wszelkich służb, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (zakup produktów na posiedzenia zespołu oraz koszty 

usług pocztowych); 

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej (27 osób); 

4) zasiłki stałe (21 osób) oraz zasiłki okresowe (11 osób), zasiłki celowe, 

specjalne i koszty pogrzebu; 

5) dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin; 

6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń 

osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz 

z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, a także koszty szkolenia i delegacji służbowych, zakupu 

materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług 

telekomunikacyjnych, pocztowych, wsparcie techniczne programów; 

7) realizację usług opiekuńczych na podstawie umów zlecenia z oddziałem PCK; 

8) pomoc w zakresie dożywiania dla 106 dzieci i młodzieży w szkołach 

i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 

34 rodzin; 

9) wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 
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Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć prorodzinnych objęły w roku 2018: 

1) 13.732 świadczenia wychowawcze dla 855 rodzin; 

2) 15.107 świadczeń rodzinnych dla 649 rodzin; 

3) 340 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 29 osób; 

4) opłacenie składek emerytalno-rentowych za 29 osób; 

5) wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą świadczeń 

wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi 

od wynagrodzeń; 

6) wynagrodzenie osobowe pracownika: asystenta rodziny, wraz z pochodnymi 

od wynagrodzenia oraz świadczenia z programu „Dobry start” dla 1.205 dzieci; 

7) wydatki na opiekę i wychowanie 9 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych i pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

8) wydanie 82 Kart Dużej Rodziny dla osobom z 24 rodzin. 
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IX. Ochrona przeciwpożarowa 

 

W ramach ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące objęły w roku 2018: 

1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla mechaników sprzętu 

i kierowców samochodów pożarniczych; 

2) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach; 

3) zakup paliwa, olejów i części do pojazdów pożarniczych; 

4) koszty zużycia energii elektrycznej; 

5) badania lekarskie kierowców, koszty badań technicznych pojazdów i polisy 

ubezpieczeniowe; 

6) naprawy samochodów w jednostkach OSP Russów, Złotniki Małe i Skarszew; 

7) remont części operacyjnej (garaży) OSP Pólko (w tym środki z Funduszu 

Sołekiego); 

8) zakup artykułów medycznych i opatrunkowych; 

9) zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Russów, Goliszew i Pólko (Fundusz 

Sołecki); 

10) zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach pozyskanych środków z Funduszu 

Sprawiedliwości na kwotę 63.030,00 zł; 

11) koszty wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 

11 jednostek ochotniczych straży pożarnej, działających na terenie Gminy 

Żelazków. 

 

Dofinansowano z Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 następujący sprzęt dla OSP: 

1) Tykadłów: defibrylator (5.500,00 zł), parawan do osłony miejsca wypadku 

(1.230,00 zł), latarka akumulatorowa (900,00 zł), przenośny zestaw 

oświetleniowy (5.889,00 zł); 

2) Pólko: rozpieracz kolumnowy (9.999,00 zł), parawan do osłony miejsca 

wypadku (1.230,00 zł), latarka akumulatorowa (900,00 zł); 

3) Żelazków: defibrylator (5.500,00 zł), torba ratownicza (3.300,00 zł); 

4) Kokanin: pilarka spalinowa (1268,00 zł), deska ortopedyczna (1080,00 zł); 

5) Skarszew: pilarka spalinowa (5101,00 zł), latarka akumulatorowa (600,00 zł); 

6) Borków St.: pilarka spalinowa (1268,00 zł), deska ortopedyczna (1080,00 zł); 

7) Czartki: pilarka spalinowa (1268,00 zł); 
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8) Russów: pilarka spalinowa (5101,00 zł), deska ortopedyczna (1080,00 zł), 

szyna typu kramera (432,00 zł); 

9) Złotniki Małe: pilarka spalinowa (1268,00 zł); 

10) Goliszew: przenośny zestaw oświetleniowy (836,00 zł), agregat prądotwórczy 

(3813,00 zł); 

11) Janków: agregat prądotwórczy (2149,00 zł). 
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X. Infrastruktura techniczna 

 

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

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

Łączna długość dróg gminnych w Gminie Żelazków według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r. wynosi 93,19 km, natomiast dróg wewnętrznych – 42,59 km. 

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych w Gminie Żelazków stanowią: 

1) bitumiczne: 56,18 km; 

2) brukowe: 0,58 km; 

3) betonowe: 0,40 km; 

4) tłuczniowe: 17,49 km; 

5) gruntowe: 18,54 km. 

 

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych w Gminie Żelazków stanowią: 

1) z kostki brukowej: 0,95 km; 

2) gruntowe: 26,33 km; 

3) bitumiczne: 6,74 km; 

4) tłuczniowe: 8,57 km. 

 

Gmina Żelazków jest właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej (3 słupy wraz 
z przewodami) oraz oświetlenia ulicznego złożonego z 95 lamp, 54 słupów 
oświetleniowych, 8 naświetlaczy i 2 lamp solarnych w miejscowościach: 

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

2) Russów – 18 lampy oświetleniowe, 8 słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami  na odcinku 1972 metrów; 

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

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

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



45 

 

6) Kokanin – 6 lamp oświetleniowych na odcinku 600 metrów; 

7) Żelazków – 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz 5 kompletów 
lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 1013 metrów; 

8) Czartki – 9 słupów oświetleniowych oraz 1 komplet lampy sodowej 
oświetleniowej na odcinku 617 metrów; 

9) Goliszew – 3 słupy oświetleniowe oraz 1 komplet lampy sodowej 
oświetleniowej na odcinku 141 metrów; 

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

11) Janków 7 kompletów lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 252 
metrów; 

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

13) Skarszewek – 11 lamp oświetleniowych; 

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

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

16) Wojciechówka – 10 słupów oświetleniowych oraz 10 lamp oświetleniowych 
na odcinku 89 metrów. 

 

W roku 2018 infrastruktura techniczna Gminy Żelazków obejmowała: 

1) budowę oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej w m. Złotniki 
Małe; 

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

3) dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Żelazków; 

4) modernizację stacji uzdatniania wody w m. Pólko; 

5) modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kokanin; 

6) przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin–Szadek; 

7) przebudowę drogi gminnej 4731P relacji Borków Stary-Russów; 

8) przebudowę dróg gminnych nr 4728P i 4706P w m. Kolonia Skarszewek 
(FS); 

9) przebudowę drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów; 

10) przebudowę drogi gminnej nr 4706P Kolonia Skarszewek-Pólko; 

11) przebudowę drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe; 

12) instalację aktywnego drogowego ograniczenia prędkości na drodze 
gminnej nr 4721P w m. Żelazków przy Zespole Szkół ; 

13) przebudowę drogi gminnej nr 4702P Żelazków–Janków; 

14) przebudowę drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki; 

15) przebudowę drogi gminnej nr 4712P w m. Skarszew; 
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16) przebudowę drogi gminnej nr 4704P Ilno-Skarszewek.; 

17) wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 230 
w m. Zborów (FS); 

18) przebudowę drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe; 

19) przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 442/12 oraz parkingu 
w m. Żelazków; 

20) dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu 
Policji w Stawiszynie; 

21) budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
w m. Biernatki; 

22) budowę oświetlenia ulicznego w m: Żelazków, Biernatki, Czartki, 
Tykadłów; 

23) modernizację oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595P 
w m. Helenów(FS); 

24)  wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4742P 
w m. Szkurłaty (FS) 

25) modernizację oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4717P 
w m. Russówek (FS); 

26) modernizację oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4327P 
w m. Skarszewek (FS); 

27) budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P 
w m. Szosa Turecka (FS); 

28) budowę zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF); 

29) budowę świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom 
Kultury (WPF); 

30) wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej 
w m. Anielin (FS). 

 

W zakresie transportu i łączności w Gminie Żelazków na rok 2018 wydatki bieżące 
obejmowały: 

1) zakup znaków drogowych, kształtowników do znaków; 

2) profilowanie podłoża dróg gminnych; 

3) remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej; 

4) bieżące naprawy i usługi na drogach w miejscowościach: Janków, 
Złotniki Małe, Biernatki, Kolonia Skarszewek, Dębe, Niedźwiady, 
Skarszew i Borków Stary-Skarszew; 

5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – likwidacja gołoledzi na drogach; 

6) wycinkę krzewów i zarośli oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych; 

7) zakup i remont wiat przystankowych w m. Zborów i Skarszew (Fundusz 
Sołecki); 
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8) równanie i oczyszczenie dróg wraz z przydrożnymi rowami: 
wewnętrznej nr 338 w miejscowości Zborów oraz gminnych 
w miejscowościach: Wojciechówka i Kolonia Skarszewek (Fundusz 
Sołecki). 
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XI. Gospodarka komunalna 

 

W zasobach lokalowych Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdowało się: 

1) 15 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 62 lokali mieszkalnych 
w miejscowościach: Złotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, 
Skarszew, Janków, Skarszewek, Tykadłów i Kokanin; 

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

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

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

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

6) 4 lokale mieszkalne w budynku szkoły w miejscowości Biernatki; 

7) 6 kontenerów socjalnych. 

 

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) 5 budynków świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kolonia Skarszewek, 
Garzew, Ilno, Biernatki i Zborów; 

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) 16 budynków gospodarczych w miejscowościach Złotniki Małe, Janków, Dębe, 
Tykadłów, Żelazków, Kokanin, Skarszew, Goliszew i Russów; 

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

11) 9 budynków szkół w miejscowościach Biernatki, Kokanin, Skarszew, Dębe, 
Russów, Goliszew i Żelazków; 

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

13) 1 budynek przedszkola w miejscowości Żelazków; 

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

15) 1 boisko sportowe w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" 
w miejscowości Żelazków o powierzchni łącznie 2.473,11 m2, wraz 
z zapleczem socjalno – użytkowym. 



49 

 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej w Gminie Żelazków w roku 2018 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. 
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XII. Fundusz sołecki 

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 rok 
 

L.p. 
 

Sołectwo 
 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
 

Plan Razem Wykonanie 
   

I.       Anielin 14139,00 14100,00 99,72% 

1.   
Wykonanie ocieplenia i elewacji 
zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej 14139,00 14100,00 99,72% 

II.   Borków Stary 18273,00 18273,00 100% 

1.   Otwarta strefa aktywności 18273,00 18273,00 100% 

III. Czartki   17613,00 12999,99 73,81% 

1. 

  

Dokumentacja projektowa oświetlenia 
ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P 
oraz drodze wewn.dz. nr 131 4613,00 0,00 0,00% 

2. 
Remont pomieszczenia w świetlicy 
wiejskiej 13000,00 12999,99 100% 

IV. Dębe   28244,00 28217,14 99,90% 

1. 

  

Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4742P w m. 
Szkurłaty 5500,00 5499,99 100% 

2. 
Zakup wyposażenia i opału do świetlicy 
wiejskiej 3000,00 2984,91 99,50% 

3. 
Zakup art.spożywczych na Festyn 
Rodzinny 2250,00 2238,43 99,49% 

4. 
Zakup art. przemysłowych na Festyn 
Rodzinny 250,00 249,81 99,92% 

5. 
Wynajęcie zespołu muzycznego na 
Festyn Rodzinny 1000,00 1000,00 100% 

6. 

Wykonanie „Rodzinnego miejsca 
rekreacji” wraz z parkingiem dz. nr 
195/23 w m. Dębe. 16244,00 16244,00 100% 

V. Florentyna   24179,00 24136,58 99,82% 

1. 

  

Zakup sprzętu AGD oraz materiałów 
budowlanych do wykonania remontu 
świetlicy wiejskiej 7179,00 7136,58 99,41% 

2. 

Dokumentacja projektowa na 
przebudowę drogi wew. działka nr 107 
w m. Florentyna 7000,00 7000,00 100% 

3. 
Zakup sprzętu sportowego do siłowni 
zewnętrznej dz. nr 40 w m. Biernatki 10000,00 10000,00 100% 

VI. Garzew   12055,00 11446,88 94,96% 

1. 

  

Zakup umundurowania dla OSP 
Goliszew 2000,00 2000,00 100% 

2. 
Zakup urządzeń na plac zabaw przy 
świetlicy wiejskiej 5000,00 5000,00 100% 

3. 
Uporządkowanie terenu pod plac zabaw 
przy świetlicy wiejskiej 4000,00 4000,00 100% 
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4. 

Koszty utrzymanie świetlicy wiejskiej ( 

energia, woda) 1055,00 446,88 42,36% 

VII. Goliszew   23519,00 23519,00 100% 

1. 

  

Zakup stołów i ławek na wyposażenie 
miejsca pn:”Mała architektura” 2000,00 2000,00 100% 

2. Zakup roślin do nasadzenia 519,00 519,00 100% 

3. Usługa cateringowa na Festyn Rodzinny 15000,00 15000,00 100% 

4. 
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4703P 6000,00 6000,00 100% 

VIII. Helenów   9137,00 8909,89 97,51% 

1. 

  

Zakup pomocy edukacyjnych dla 
przedszkola przy ZSP w m. Russów 2230,00 2228,89 99,95% 

2. 
Zakup mebli i wyposażenia dla 
przedszkola przy ZSP w m. Russów 6907,00 6681,00 96,73% 

IX. Ilno   12680,00 12669,46 99,92% 

1. 

  

Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie pokrycia 
dachu świetlicy wiejskiej 4500,00 4500,00 100% 

2. 
Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej 8180,00 8169,46 99,87% 

X. Janków   17127,00 17126,84 100% 

1. 

  

Budowa pomieszczeń sanitarnych przy 
świetlicy wiejskiej 15000,00 15000,00 100% 

2. 
Zakup art. spożywczych na Festyn 
Rodzinny 2127,00 2126,84 99,99% 

XI. Kol.Kokanin   18204,00 18203,94 100% 

1.   

Zakup wyposażenia do pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej w 

m. Kokanin 18204,00 18203,94 100% 

XII. Kokanin   34740,00 34739,60 100% 

1.   
Zakup wyposażenia dla Biblioteki 
Publicznej w m. Kokanin 12900,00 12900,00 100% 

2. 

  

Demontaż i montaż urządzeń na placu 
zabaw 5700,00 5700,00 100% 

3. Zakup urządzeń na plac zabaw 11000,00 11000,00 100% 

4. Zakup stołu i ławek na plac zabaw 2600,00 2600,00 100% 

5. 
Wykonanie zabudowy altany na placu 
zabaw 1600,00 1600,00 100% 

6. Zakup roślin do nasadzenia 940,00 939,60 99,96% 

XIII. Pólko   19837,00 19561,65 98,61% 

1. 

  

Zakup nagród na Festyn Rodzinny 1000,00 999,78 99,98% 

2. 

Wynajem zamku dmuchanego i 
animatorek zabaw dla dzieci na Festyn 
Rodzinny 837,00 836,00 99,88% 

3. 
Zakup klimatyzatora do części 
operacyjnej OSP Pólko 2000,00 2000,00 100% 

4. 
Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej 6000,00 5726,13 95,44% 

5. 
Wykonanie bieżącego remontu w części 
operacyjnej budynku OSP w m. Pólko 10000,00 9999,74 100% 
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XIV. Russów   23276,00 23263,95 99,95% 

1. 

  

Doposażenie wozu bojowego OSP 
Russów – zakup drabiny 4200,00 4200,00 100% 

2. 
Zakup zabawek edukacyjnych dla 
przedszkola przy ZSP w m. Russów 1576,00 1566,36 99,39% 

3. Remont mostku w parku w Russowie 1500,00 1500,00 100% 

4. 
Zakup art. spożywczych na Festyn 
Rodzinny 1000,00 997,60 99,76% 

5. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej nr 4716P i 4717P w 
m.Russówek 15000,00 14999,99 100% 

XV. Skarszew   30954,00 30954,00 100% 

1. 

  

Dokumentacja projektowa na 
przebudowę drogi gminnej nr 4712P 
wraz z montażem progu zwalniającego 25954,00 25954,00 100% 

2. 

Dokumentacja projektowa na 
przebudowę drogi gminnej nr 4704P 
wraz z montażem progu zwalniającego 5000,00 5000,00 100% 

XVI. Skarszewek   15355,00 15354,98 100% 

1. 

  

Modernizacja oświetlenia ulicznego przy 
drodze powiatowej nr 4327P 10000,00 10000,00 100% 

2. Zakup tablic ogłoszeniowych 1000,00 1000,00 100% 

3. Zakup wiaty przystankowej 2000,00 2000,00 100% 

4. Remont wiat przystankowych 2355,00 2354,98 100% 

XVII. Kol.Skarszewek   24075,00 24074,40 100% 

1. 

  

Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 
4706P 17000,00 17000,00 100% 

2. 

Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4704P i drodze 
wew. działka nr 170 5000,00 5000,00 100% 

3. 

Zakup wraz z montażem tabliczek z 
numeracją domów przy drodze gminnej 
nr 4704P 500,00 500,00 100% 

4. 
Oczyszczenie poboczy i równanie 
gruntowych dróg gminnych 1575,00 1574,40 99,96% 

XVIII.    Szosa Turecka   14521,00 14500,00 99,86% 

1.   
Budowa oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej nr 4705P 14521,00 14500,00 99,86% 

XIX. Tykadłów   20566,00 13565,76 65,96% 

1. 

  

Dokumentacja projektowa oświetlenia 
ulicznego przy drodze wew. działka nr 
125 5000,00 0,00 0,00% 

2. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej nr 4721P 2000,00 0,00 0,00% 

3. 
Dokumentacja projektowa na 
przebudowę drogi gminnej nr 4721P 4000,00 4000,00 100% 

4. 
Zakup podłoża elastycznego na plac 
zabaw 9566,00 9565,76 100% 

XX. Wojciechówka   19107,00 19099,98 99,96% 
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1. 

  

Dokumentacja projektowa budowy 

chodnika przy drodze gminnej nr 4704P 10000,00 10000,00 100% 

2. 
Zakup wraz z montażem lamp ulicznych 
przy drodze gminnej nr 4704P 3107,00 3099,99 99,77% 

3. 

Dokumentacja projektowa wraz z 
montażem progu zwalniającego na 
drodze gminnej nr 4704P 5000,00 5000,00 100% 

4. Wyrównanie drogi gminnej nr 4704P 1000,00 999,99 100% 

XXI. Zborów   20115,00 19918,74 99,02% 

1. 

  

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej i opału 9315,00 9270,19 99,52% 

2. Zakup wiaty przystankowej 1800,00 1797,01 99,83% 

3. 

Oczyszczenie rowu wraz z zakupem rur 
przepustowych przy drodze wew. 
działka nr 338 3000,00 3000,00 100% 

4. 
Wykonanie chodnika przy drodze wew. 
działka nr 230 5000,00 5000,00 100% 

5. 
Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej ( 
energia, woda) 1000,00 851,54 85,15% 

XXII. Złotniki Małe   16224,00 16223,00 99,99% 

1. 

  

Budowa oczyszczalni ekologicznej przy 
świetlicy wiejskiej 5000,00 5000,00 100% 

2. 
Zakup namiotu na cele spotkań 
rodzinno-sportowych 2190,00 2190,00 100% 

3. 
Wykonanie schodów wraz z barierkami 
w świetlicy wiejskiej 9034,00 9033,00 99,99% 

XXIII. Złotniki Wielkie   17683,00 17683,00 100% 

1. 

  

Zakup umundurowania dla OSP 
Goliszew 7683,00 7683,00 100% 

2. 
Zakup kostki brukowej na parking przy 
Szkole Podstawowej w Goliszewie 10000,00 10000,00 100% 

XXIV. Żelazków   34740,00 34713,18 99,92% 

1. 

  

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej 25000,00 24982,79 99,93% 

2. 
Remont pomieszczeń w świetlicy 
wiejskiej 7000,00 7000,00 100% 

3. 
Zakup art. spożywczych na Festyn 
Rodzinny 1250,00 1249,40 99,95% 

4. 
Zakup art. przemysłowych na Festyn 
Rodzinny 250,00 249,99 100% 

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

6. Usługa cateringowa na Festyn Rodzinny 740,00 740,00 100% 

    RAZEM: 486363,00 473254,96 97,30% 
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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. 

 


