Raport
o stanie gminy Budziszewice
za 2018 rok
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I.

Wstęp

Radni Rady Gminy Budziszewice. Mieszkańcy Gminy Budziszewice.
Zgodnie
z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym,
wójt
do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
programów
i
strategii,
uchwał
rady
gminy
i
budżetu

gminy, co roku
Raport obejmuje
realizację polityk,
obywatelskiego.

Niniejszy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Budziszewice
w roku 2018.

II. Informacja o Gminie – podstawowe dane.
Charakterystyka Gminy

zawarta w niniejszym rozdziale

jest w ujęciu : rok 2017 i rok 2018.

przedstawiona

Tak dokonane opisy

informują

o stanie gminy na dzień 31 grudnia 2018r. poprzez zobrazowanie zmian
zaistniałych w stosunku do 2017 roku.

Natomiast ich zestawienie

z wielkościami z lat wcześniejszych pokazuje poziom, kierunki i dynamikę
zachodzących zmian.
Gmina Budziszewice położona jest w południowo-wschodniej części województwa
łódzkiego, w powiecie tomaszowskim.
Graniczy z trzema gminami powiatu tomaszowskiego: Żelechlinek , Ujazd i Lubochnia
oraz jedną gminą powiatu łódzkiego wschodniego : Koluszki.

Położenie gminy Budziszewice w powiecie tomaszowskim.
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Gmina Budziszewice znajduje się w obszarze wpływów miasta wojewódzkiego Łódź
i powiatowego Tomaszów Mazowiecki. Są to ośrodki, które skupiają usługi lecznictwa
specjalistycznego, szkolnictwa średniego i wyższego, kultury, sportu i otoczenia biznesu.

Odległości: Tomaszów Mazowiecki - 22 km.
Łódź - 40 km.
Warszawa - 110 km.

1. Układ komunikacyjny w Gminie tworzą :
Drogi wojewódzkie i powiatowe
Opis wg stanu na
Kategoria
drogi

wojewódzka

Nr drogi

Nr drogi 715
(Ujazd-Budziszewice -KoluszkiBrzeziny)

Nr drogi 2920E
powiatowa

(relacji BudziszewiceWęgrzynowice)

Nr drogi 4300E
(relacji BudziszewiceRękawiec)

Nr drogi 1303E
(relacji Lubochnia-Nowy
Rękawiec - Rękawiec –
Żelechlinek)

31.12.2017r.

31.12.2018r.

asfalt

asfalt

chodnik na większości
odcinka

chodnik na większości
odcinka

asfalt

asfalt

chodnik w
Budziszewicach
(odcinek ok.1,3 km)

chodnik w
Budziszewicach (odcinek
ok.1,3 km)

asfalt

asfalt

chodnik w Mierznie na
odcinku ok.1,1km

chodnik w Mierznie na
odcinku ok.1,1km

asfalt

asfalt

brak chodnika w
miejscowościach gminy
Budziszewice

chodnik w Rękawcu na
odcinku ok.0,6 km
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Drogi gminne

L.p.
1.

2.

3.

Numer
drogi
116051E

116052E

116053E

4.

116054E

5.

116055E

Nazwa drogi

Przebieg

31.12.2017

31.12.2018

Budziszewice,
ul. Letniskowa

od drogi wojewódzkiej nr
715 do lasu Gm. Koluszki

asfalt

asfalt

Budziszewice,
ul. Leśna

od drogi wojewódzkiej nr
715 do lasu Gm. Lubochnia

asfalt

asfalt

Budziszewice,
ul. Osiedlowa

od drogi powiatowej
Budziszewice-Rękawiec do
miejscowości Antolin

asfalt

Antolin-Adamów
Adamów

od ul. Osiedlowej do drogi
wsi Adamów
droga przez wieś Adamów

asfalt
w 2017r.
przebudowano
drogę
asfalt
asfalt

asfalt

Budziszewice,
ul. Kolejowa

od drogi wojewódzkiej nr
715 do ul. Granicznej

asfalt

Budziszewice,
ul. Graniczna – gr.
Gm. Ujazd – (st.
kol. Wykno)
Budziszewice,
ul. Cmentarna
Józefów Stary

od ulicy Kolejowej do lasu
Gm. Koluszki

asfalt
w 2017r.
przebudowano
drogę
tłuczeń

asfalt, tłuczeń
asfalt

asfalt,
tłuczeń
asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt

asfalt, tłuczeń

asfalt,
tłuczeń

asfalt, destrukt
W 2017r. na
odcinku 300 m
wykonano
nową nakłądkę
asfalt

asfalt,
destrukt

asfalt

asfalt

Teodorów

6.

116056E

Nowy Józefów

7.

116057E

Józefów Stary Adamów

8.

116058E

Zalesie

9.

116059E

Agnopol

10.

116060E

Nowy Rękawiec

11.

116061E

Węgrzynowice Modrzewie – gr.
Gm. Żelechlinek –
(Żelechlinek)

od drogi wojewódzkiej nr
715 do lasu Gm. Koluszki
Od skrzyżowania z drogą
powiatową BudziszewiceJeżów do skrzyżowania z
drogą powiatową RękawiecBudziszewice i dalej do
końca wsi
Od skrzyżowania z drogą
powiatową BudziszewiceJeżów do końca wsi
Od skrzyżowania z drogą
powiatową BudziszewiceJeżów do końca wsi
Od drogi powiatowej
Budziszewice-Rękawiec do
drogi wsi Adamów
Od początku wsi do
skrzyżowania z drogą
powiatową BudziszewiceJeżów i dalej do końca wsi
Od skrzyżowania z drogą
powiatową Rękawiec –
Lubochnia do końca wsi
Od skrzyżowania z droga
powiatową Rękawiec –
Lubochnia do końca wsi
Od drogi powiatowej
Budziszewice – Jeżów do
drogi Gminy Żelechlinek

asfalt

tłuczeń

asfalt
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12.

116062E

Nepomucenów –
Nowy Rękawiec

Od drogi powiatowej
Lubochnia-Rękawiec do
granic lasu Gm. Ujazd

asfalt

asfalt

13.

116063E

Nowe Mierzno

asfalt

asfalt

14.

116064E

Węgrzynowice –
Wyskwitna

Od drogi powiatowej
Budziszewice-Rękawiec do
drogi Nowe Mierzno – Nowy
Rękawiec
Od drogi powiatowej
Budziszewice-Jeżów do lasu
gm. Koluszki

asfalt

asfalt

15.

116065E

Węgrzynowice –
do szkoły

Od drogi powiatowej
Budziszewice – Jeżów do
końca wsi

asfalt

16.

116066E

Teodorów

Od drogi powiatowej
Budziszewice-Jeżów do
końca wsi do drogi
gruntowej (w kierunku

asfalt
w 2017r.
przebudowano
drogę
asfalt
w 2017r.
przebudowano
drogę

asfalt

ul.Bartoszówka)

WęgrzynowiceModrzewie
(Wilanów)
Ulica Brzezińska

Od drogi WęgrzynowiceModrzewie do końca wsi

asfalt

asfalt

Od drogi wojewódzkiej nr
715 do przecięcia w drugim
miejscu z drogą wojewódzka
715

asfalt

asfalt

Bez
numeru

Ulica Spacerowa

Od ul. Kolejowej do lasu gm.
Ujazd

tłuczeń

tłuczeń

20.

Bez
numeru

Ulica Szkolna

Od drogi wojewódzkiej do
końca ulicy

asfalt

asfalt

21.

Bez
numeru

Ulica Bartoszówka

Od granic lasu gm. Koluszki
do końca ulicy

tłuczeń

tłuczeń

22.

Bez
numeru

Helenów

Od drogi powiatowej
Budziszewice-Jeżów do lasu

tłuczeń

asfalt

23.

Bez
numeru

Ulica Sadowa

Od ulicy Osiedlowej w
kierunki ul. Leśnej

Na odcinku
200m kostka,
pozostały
odcinek droga
gruntowa

Na odcinku
200m
kostka,
pozostały
odcinek
droga
gruntowa

17.

Bez
numeru

18.

Bez
numeru

19.
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2. Podział administracyjny Gminy, ludność.
Gmina liczy 17 miejscowości , wchodzą one w skład 8 sołectw.

Wykaz miejscowości według sołectw i liczba ludności:
Sołectwo

Miejscowość
Adamów

Liczba ludności
53

Antolin

16

Budziszewice

780

Helenów

9

Nowy Józefów

58

Teodorów

58

Zalesie

Zalesie

97

Węgrzynowice

Węgrzynowice

277

WęgrzynowiceModrzewie
Mierzno

Węgrzynowice-Modrzewie

166

Józefów Stary

62

Nowe Mierzno

36

Mierzno

199

Budziszewice

Teodorów

Nowy Rękawiec

Nepomucenów
Nowy Rękawiec
Agnopol
Rękawiec
Walentynów

Rękawiec

41
130
57
165
wieś niezamieszkana
Razem:
2 204

Migracja

Gmina
Budziszewice

Wg stanu na
31.12.2015r.

Wg stanu na
31.12.2016r.

Wg stanu na
31.12.2017r.

Wg stanu na
31.12.2018r.

2 259

2 245

2 236

2 204

6

Przyrost naturalny
Wg stanu na
dzień
31.12.2015r.

Wg stanu na
dzień
31.12.2016r.

Wg stanu na
dzień 31.12.017r.

Wg stanu na
dzień
31.12.2018r.

18
39

31
36

23
24

26
35

Urodzenia
Zgony

Struktura ludności wg wieku
Przedział wiekowy
0 -6
7 - 18
19 -59
60+

Liczba ludności
162
334
1316
392

Seniorzy
kobiety
60+

277

mężczyźni
115

3. Jednostki organizacyjne Gminy
Nazwa jednostki
Gminny Ośrodek
Społecznej

Pomocy

Szkoła
Podstawowa
im.
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego (w strukturze

Siedziba
Budziszewice

Budziszewice

Punkt Przedszkolny w Rękawcu)

Biblioteka Publiczna

Budziszewice

4. Wodociąg, kanalizacja
Stan na dzień 31.12.2017r.
Wodociąg - 38,92 km
kanalizacja - 5,58 km

Stan na dzień 31.12.2018
38,92 km
6,77 km
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5. Obiekty i tereny o charakterze użyteczności publicznej
(oświata, kultura, sport, rekreacja)

Stan na dzień 31.12.2017r.

Stan na dzień 31.12.2018r.

Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewicach
Wybudowany w latach 90-ch.
Remontowany w miarę potrzeb.
W 2015r. doposażono oddział przedszkolny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bez zmian

Budynek dydaktyczny
zeroenergetyczny pasywny
w Budziszewicach

x

Budynek Punktu Przedszkolnego w Rękawcu
Punkt Przedszkolny urządzono w budynku byłej Szkoły
Podstawowej w Rękawcu

Bez zmian

Dom Ludowy w Mierznie
realizacja 2006 rok

Rozbudowany – m.in.
dobudowano kotłownię z
pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, ogrzewanie
gazowe, remont pomieszczeń

Świetlica wiejska w Węgrzynowicach
realizacja 2007r. i 2010r.

Bez zmian

Park z układem wodnym

w Budziszewicach

(w centrum miejscowości)

realizacja 2013 rok

Bez zmian

+ kolejne nasadzenia realizacja 2016r.
+ oświetlenie parkowe elektryczne realizacja 2017r.
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Boisko szkolne w Budziszewicach

Bez zmian

realizacja 2010r.

Miasteczko ruchu drogowego
w Budziszewicach

Bez zmian

(w terenie szkolnym)
realizacja 2009 rok

Plac zabaw w Budziszewicach

Bez zmian

(w terenie szkolnym)
realizacja 2009 rok

Budziszewicki ryneczek w Budziszewicach
(centrum miejscowości)

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji.
Pozostało do wykonania: wyposażenie
w małą architekturę

Stan na dzień 31.12.2017r. :powierzchnia

utwardzona kostką
z wyposażeniem w oświetlenie najazdowe (2013.rok),
budynek administracyjno-usługowy(2014/2015rok),
zieleń (2014r.)

Boisko sportowe z urządzoną zielenią
przy świetlicy
w Węgrzynowicach

Bez zmian

realizacja 2013r.

Plac rozbudowany o pięć
nowych urządzeń
Plac zabaw przy świetlicy w Węgrzynowicach
realizacja 2013r.

Bez zmian
Zagospodarowany zbiornik wodny
w Węgrzynowicach
realizacja 2014/2015 rok
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Boisko wielofunkcyjne i plac wypoczynkowy
z grillem przy Domu Ludowym
w Mierznie

Bez zmian

realizacja 2009 r.

Bez zmian
Plac zabaw przy Domu Ludowym w Mierznie
realizacja 2014r.

Przestrzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym
wyposażona w elementy małej architektury i
lampy solarne, w tym boisko wielofunkcyjne w
otoczeniu Punktu Przedszkolnego w Rękawcu

Bez zmian

W trakcie realizacji :
Nowy obiekt rekreacji
z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii
w Budziszewicach (w terenie
szkolnym)

x

Na dzień 31.12.2018r.: pięć lamp solarnych,
stoły betonowe do gry ping ponga, w szachy,
stół piknikowy z ławeczkami.
Na 2019 rok pozostały: dwa stoły betonowe
do gry w piłkarzyki

Siłownia zewnętrzna
w
Budziszewicach
Siłownia zewnętrzna
w
Węgrzynowicach
Siłownia zewnętrzna
w Mierznie
Siłownia zewnętrzna
w Rękawcu

X

X

X
X

6. Informacje finansowe.
Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2017 roku
i 2018 roku
Wyszczególnienie
1
Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Wykonanie za
2017 rok
2

Wykonanie za
2018 rok
3

%
(3:2)
4

9 743 040,41

13 310 547,24

136,62

9 519 837,28

10 243 896,66

107,61

223 203,13

3 066 650,58

1373,93

10

Wydatki ogółem
z tego:
Wydatki bieżące

10 439 388,54

15 835 719,66

151,69

8 611 585,51

9 006 907,91

104,59

1 827 803,03

6 828 811,75

373,61

-696 348,13

-2 525 172,42

362,63

1 660 914,12

4 057 928,99

244,32

1 001 741,20

3 289 531,00

328,38

98 500,92

-

-

Wolne środki

560 672,00

768 397,99

137,05

Rozchody
z tego:
Spłaty kredytów i pożyczek

196 168,00

1 017 569,00

518,72

196 168,00

1 017 569,00

518,72

1 366 245,20

3 638 207,00

266,29

w tym
336 138,00

w tym
704 585,00

Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody
z tego:
Kredyty i pożyczki
Nadwyżka z lat ubiegłych

Stan zadłużenia z tytułu
kredytów i pożyczek*
w tym
pożyczka z budżetu państwa
na prefinansowanie **

*Z uwagi na to, że największe inwestycje zostały ukończone tuż przed końcem roku 2018
Gmina musiała zaciągnąć zobowiązania, niemniej po rozliczeniu części inwestycji na koniec
roku pozostały na rachunku budżetu gminy wolne środki. Z tytułu realizacji projektu Budowa
zeroenergetycznego
pasywnego budynku dydaktycznego, Urzędowi Marszałkowskiemu
w Łodzi pozostała do refundacji Gminie kwota 228 920,63 zł .

**Jest to forma

wsparcia z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych
projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków
europejskich, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Pożyczka
pozwala na rozpoczęcie realizacji projektów unijnych, bez czekania na refundację środków.
Pożyczki uruchamia Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie transz pożyczki (oparte
o stawkę WIBOR 3M) w dniu zawarcia umowy z BGK -0,43% w skali roku. Na 31.12.2018r.kwota
oprocentowania bez zmian.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok według działów
Dochody
Lp.

Symbol
działu

1.

010

2.

400

3.

600

Nazwa działu

Rolnictwo i Łowiectwo
w tym
zadania zlecone
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
,gaz i wodę
Transport i łączność

Wykonanie dochodów
na 31.12.2018

591 641,36
w tym
120 422,61
150 713,60
402 759,00
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4.
5.

700
750

6.

751

7.

754

8

756

9.
10.

758
801

11.
12.

851
852

13.
14.

854
855

15.
16.
17.

900
921
926

Gospodarka mieszkaniowa
Administracja Publiczna
w tym
zadania zlecone
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa(zadania
zlecone)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
w tym
Zadania zlecone
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
w tym
Zadania zlecone
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
w tym
Zadania zlecone
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem dochody
w tym
zadania zlecone

100 031,93
118 516,65
w tym
30 273,35
38 013,68

43 075,13
2 167 329,67

3 890 403,56
2 388 312,84
w tym
28 956,97
31 716,80
207 326,47
w tym
8 986,97
33 148,00
2 875 769,95
w tym
2 862 090,45
239 789,60
29 542,00
2 457,00
13 310 547,24
w tym
3 088 744,03

Wydatki
Lp.

Symbol
działu

1.

010

2.

400

3.
4.
5.

600
700
750

6.

751

7.

754

8.
9.

757
801

10.

851

Nazwa działu

Rolnictwo i Łowiectwo
w tym
zadania zlecone
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
,gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja Publiczna
w tym
zadania zlecone
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa(zadania
zlecone)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
w tym
Zadania zlecone
Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków
na 31.12.2018

1 522 219,98
w tym
120 422,61
127 137,22
496 246,11
52 955,02
1 316 332,01
w tym
30 273,35
38 013,68

83 893,37
15 015,18
7 822 120,65
w tym
28 956,97
26 637,65
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11.

852

12.
13.

854
855

14.
15.
16.

900
921
926

Pomoc społeczna
w tym
Zadania zlecone
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
w tym
Zadania zlecone
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem wydatki
w tym
zadania zlecone

383 366,84
w tym
8 986,97
126 468,39
2 886 083,55
w tym
2 862 090,45
481 097,27
391 855,16
66 277,58
15 835 719,66
w tym
3 088 744,03

Rok 2018
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 21,34 %

Wykonanie dochodów ogółem

13 310 547,24

Wykonanie dochodów własnych

2 840 783,00

Wykonanie dochodów
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem – 23,04 %
Plan dochodów ogółem
13 443 135,70 zł
w tym:
dochody majątkowe
3 296 635,21 zł
Wykonanie dochodów ogółem
13 310 547,24 zł
w tym:
dochody majątkowe
3 066 650,58 zł

Wykonanie wydatków
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 43,12%
Plan
Wydatki ogółem
w tym: wydatki
majątkowe

16 363 769,50
6 967 198,00

Wykonanie
wydatki ogółem
w tym: wydatki
majątkowe

%
wykonania
do planu
15 835 719,66
96,77 %
6 828 811,75
98,01%
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Struktura wykonania wydatków wg działów
2,47%
3,04%

0,42%

0,80%
9,61%

3,13%
0,33%

18,23%
8,31%

0,24%
0,53%

2,42%

0,80%

0,09%

0,17%

49,40%

010 Rolnictwo i Łowiectwo - 9,61%
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę - 0,80%
600 Transport i łączność - 3,13%
700 Gospodarka mieszkaniowa - 0,33%
750 Administracja Publiczna - 8,31%
751 Urzędy naczelnych organów władz państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa(zadania zlecone) - 0,24%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,53%
757 Obsługa długu publicznego - 0,09%
801 Oświata i Wychowanie - 49,40%
854 Ochrona zdrowia - 0,17%
852 Pomoc społeczna - 2,42%
854 Edukacja opieka wychowawcza - 0,80%
855 Rodzina - 18,23%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3,04%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,47%
926 Kultura fizyczna - 0,42%
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Wykonanie dochodów i wydatków w latach
2014-2018
18 000 000,00 zł
16 000 000,00 zł

14 000 000,00 zł
12 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł

Dochody

8 000 000,00 zł

Wydatki

6 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
0,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

Wynik budżetu 2018r.*

Planowany wynik
nadwyżka/deficyt

- 2 920 633,80

Wykonanie
nadwyżka/deficyt

-2 525 172,42

*Patrz wyjaśnienie dotyczące wyniku budżetu pod tabelą: Podstawowe dane finansowe w układzie
porównawczym na koniec 2017 roku i 2018 roku
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Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku
Tytuł
projektu/
źródło
finansowania
Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej ul
Kolejowa,
Szkolna i sieci
wodociągowej na
ul. Sadowej
(PROW20142020)

Dane z umowy dofinansowania
Wartość
Wartość
Wkład
projektu dofinanso
własny
w złotych
-wania
w złotych

Z ostatecznego rozliczenia
Wartość
Wartość
Wkład
projektu
dofinanso- własny
w złotych
wania
w
złotych

Wartość
środków,
która
wpłynęła
w 2018

Uwagi

905 623,50

470 157,00

435 466,50

905 623,50

470 157,00

435 465,50

470 157,00

projekt
zrealizowan
y w 2017r.

Przebudowa
drogi w
miejscowości
Teodorów
(PROW 20142020)

255 775,57

162 749,00

93 026,57

255 775,75

162 157,00

93 618,75

162 157,00

projekt
zrealizowan
y w 2017r

Przebudowa
drogi w
miejscowości
Węgrzynowice
(PROW 20142020)

205 133,56

130 526,00

74 607,56

205 133,57

130 054,00

75 079,57

130 054,00

projekt
zrealizowan
y w 2017r

Przebudowa
drogi gminnej nr
116053E w
miejscowości
Budziszewice –ul
Kolejowa

82 364,40

52 408,00

29 956,00

116 200,50

52 408,00

63 792,50

52 408,00

projekt
zrealizowan
y w 2017r

Przebudowa
drogi w
miejscowości
Helenów
(Budżet
Województwa
Łódzkiego –
FOGR)

243 401,90

58 140,00

185 261,90

240 548,06

58 140,00

182 408,06

58 140,00

projekt
zrealizowan
y w 2018r

2 289 206,21

1 322 833,5
1

Budowa
zeroenergetyczne
g. pasywnego
budynku
dydaktycznego
przy Zespole
Szkół w
Budziszewicach
(RPO
Województwa
Łódzkiego na lata
2014-2020)
WFOŚ i GW

Rozbudowa
budynku Domu
Ludowego w
Mierznie
(WFOŚ i GW w
Łodzi)

3 612 039,72

Projekt w trakcie rozliczania

2 060 285,5
8
Środki z UE

projekt
zrealizowan
y w 2018r

111.909,00
Środki z
dotacji
WFOŚ i GW
w Łodzi

236 087,60

21 540,00

214 547,60

290 387,75

21 540,00

268 847,75

21 540,00
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Projekt
zrealizowan
y w 2018r

Rozwój
kompetencji
cyfrowych
mieszkańców
Gminy
Budziszewice
(Program
Operacyjny
Polska Cyfrowa
na lata 20142020)
Koncert
Patriotyczny grant
nr 9/4/2018/G
PROW na lata
2014-2020
Zakup sprzętu
ratowniczo
gaśniczego
(Budżet
Województwa
Łódzkiego)
Nabycie
wyposażenia i
urządzeń
ratownictwa,
Niezbędnych do
udzielania
pomocy
poszkodowanym
bezpośrednio na
miejscu
popełnienia
przestępstwa
Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym
oraz Pomocy
Postpenitencjarne
j Funduszu
Sprawiedliwości
Program
ekologiczny
„Tańcząc ze
smogiem”
WFOŚ i GW w
Łodzi

84 000,00

10 000,00

84 000,00

10 000,00

0

0

Projekt w trakcie realizacji

68 213,04
środki z UE
11 586,96
Środki
krajowe

Projekt
realizowany
2018-2019

10 000,00

8 000,00

Projekt
zrealizowan
y w 2018r

10 000,00

0

12 000,00

12 000,00

0

12 525,09

12 000,00

525,09

12 000,00

32 300,00

31 977,00

323,00

31 389,02

31 075,13

313,89

31 075,13

28 602,00

25 652,00

2 950,00

Projekt w trakcie realizacji

Razem

3 054,46

3 200 580,17
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Projekt
zrealizowan
y w 2018r

Projekt
zrealizowan
y w 2018r

Projekt
realizowan
e 20182019

wydatki bieżące w latach 2014-2018
12 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
8 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
0,00 zł
2014

2015

2016

2017

2018

wydatki bieżące

wydatki inwestycyjne w latach 2007-2018
8 000 000,00 zł
7 000 000,00 zł
6 000 000,00 zł

5 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł
0,00 zł
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

wydatki inwestycyjne
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8. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość początkowa majątku Gminy Budziszewice na dzień 1 stycznia 2018 r.
wynosiła 25.460.205,82 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2018r. stanowiła kwotę
31.883.817,14 zł, co oznacza wzrost o 25,23% w stosunku do 31 grudnia roku
poprzedzającego(2017).
W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych .
Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych:
Lp.
Numer

Grupa
Nazwa

1.

0

Grunty

2.

1

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo
do lokalu
użytkowego i
spółdzielcze
własnościowe prawo
do lokalu
mieszkalnego
Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Kotły i maszyny
energetyczne
Maszyny,
urządzenia i aparaty
ogólnego
zastosowania
Maszyny,
urządzenia i aparaty
ogólnego
zastosowania
Urządzenia
techniczne
Środki transportu
Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie, gdzie
indziej
niesklasyfikowane

3.

2

4.

3

5.

4

6.

5

7.

6

8.
9.

7
8

Stan na
01.01.2018r
2 331 943,56

Wartość brutto
Zwiększenia Zmniejszenia
8 853,00

5 555,00

Stan na
31.12.2018
2 335 241,56

7 903 991,33

5 078 722,80

-

12 982 714,13

14 910 039,38

1 375 931,42

-

16 285 970,80

11 346,00

-

-

11 346,00

154 297,41

-

24 045,50

130 251,91

1 880,00

-

-

1 880,00

109 327,08

-

-

109 327,08

37 381,06

-

10 295,40

27 085,66

25 460 205,82

6 463 507,22

39 895,90

31 883 817,14

Razem
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Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień
31.12.2018 r.
narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie, gdzie
indziej
niesklasyfikowane;
grupa od 3 do 6; 0,80% 0,08%
grunty; 7,32%

obiekty inżynierii
lądowej i wodnej;
51,08%

budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo do
lokalu użytkowego i
spółdzielcze
własnościowe prawo do
lokalu mieszkaniowego;
40,72%

Mienie komunalne w latach 2005-2018
35000000,00
30000000,00
25000000,00
20000000,00
15000000,00
10000000,00
5000000,00
0,00
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III. Realizacja zadań gminy wraz z informacją
o realizacji polityk, programów i strategii
dotyczących tych zadań w ramach obszarów
rozwoju nakreślonych Programem Rozwoju
Lokalnego Gminy na lata 2016- 2020
Gmina Budziszewice posiada Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice na lata
2016 – 2022. Plan ten Rada Gminy Budziszewice przyjęła Uchwałą Nr XII/72/2016
z dnia 30 marca 2016r. , jego zmianę przyjęła Uchwałą Nr XX/121/2017 z dnia 23
lutego 2017 roku. Z Planem tym spójny jest Plan działań w zakresie turystyki w gminie
Budziszewice do 2023r.,zatwierdzony Zarządzeniem Wójta nr 34/2016 z dnia 12.08.2016r.
-w zakresie misji, celów strategicznych i priorytetów. Realizacja każdego działania
związanego ze sportem, rekreacją, kulturą jest jednocześnie realizacją PRL jako dokumentu
strategicznego i planu działań w zakresie turystyki.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice na lata 2016-2020 nakreśla misję
Gminy do 2020 roku. Jest nią: Dbanie o wysoką jakość warunków życia
i wszechstronną aktywizację społeczności lokalnej.
Celem strategicznym jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy Budziszewice, z dostępem do usług lokalnych
o wysokim standardzie i aktywną społecznością lokalną, z jednoczesnym
zachowaniem równowagi przyrodniczej. Wyznacza ona zasadnicze priorytety
(obszary) kierunki rozwoju gminy Budziszewice z nakreśleniem celu operacyjnego
w każdym obszarze i działań do realizacji .
Priorytet - obszar

Cel operacyjny

Działania do realizacji

Priorytet
1.
-obszar: Poprawa
jakości
i
infrastruktura drogowa
funkcjonalności
dróg
oraz
komfortu
mieszkańców

-budowa,
modernizacja
dróg
lokalnych
- budowa, modernizacja chodników
- modernizacja oświetlenia ulicznego
na energooszczędne źródła energii
- odwodnienia dróg.

Priorytet
2.
–
obszar:
Atrakcyjność inwestycyjna,
przedsiębiorczość i warunki
bytowe ludności

- inwestycje w infrastrukturę drogową ,
wodno-kanalizacyjną i inną służącą
osiągnięciu celu
- inwestycje w odnawialne źródła
energii i źródła energooszczędne
- zapewnienie mieszkańcom dostępu
do nowoczesnych form przekazu
informacji
uzbrojenie
terenów
pod
budownictwo mieszkaniowe
- tworzenie nowych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe, usługi
-wspieranie przedsięwzięć na rzecz
poprawy zasięgu telefonii komórkowej
- tworzenie dogodnych warunków
i wsparcie dla nowopowstających
przedsiębiorstw
- kształtowanie wśród mieszkańców
postaw przedsiębiorczych
- aktywizacja osób bezrobotnych,
chcących podjąć pracę w nowym

Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej, wspieranie
i
rozwój
przedsiębiorczości
oraz umocnienie funkcji
bytowych ludności
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zawodzie lub działalność
gospodarcza
- rozwój instytucji otoczenia biznesu
w szczególności w oparciu o
działalność Lokalnej Grupy Działania
- promowanie rozwoju agroturystyki
i rolnictwa ekologicznego.

Usługi Poprawa
dostępności
usług
publicznych
w tym standardu usług
lokalnych

- poprawa standardu form spędzania
wolnego czasu
- poprawa
stanu infrastruktury
związanej z usługami publicznymi
(budowa, rozbudowa,
modernizacja, remont)
budowa,
modernizacja
dróg
lokalnych, chodników
- integracja lokalnej społeczności
- urządzanie siłowni zewnętrznych
- inwestycje w obiekty pełniące
funkcje
kulturalne,
sportowe,
rekreacyjne, turystyczne
- wspieranie rozwoju turystyki, kultury
- inwestycje w obiekty oświatowe
zapewnienie
bezpiecznych
i atrakcyjnych warunków nauczania
- poprawa infrastruktury służącej
realizacji zadań ochrony zdrowia
- szersze
korzystanie technologii
informatycznych i komunikacyjnych
w usługach administracyjnych
i edukacyjnych
- dbałość o środowisko.

Priorytet
4.
–
obszar: Kształtowanie przestrzeni
Przestrzeń
publiczna
i publicznej
środowisko naturalne
i ochrona środowiska
przyrodniczego

- urządzanie terenów zieleni
- urządzanie centrów wsi
- dbanie o ład przestrzenny i jego
funkcjonalność
dla
wszystkich
mieszkańców Gminy
spójną koncepcję rozwoju
przestrzennego
całego obszaru
gminy
- inwestycje podnoszące atrakcyjność
wsi dla mieszkańców, turystów
i inwestorów
- inwestycje w tworzenie nowych
obszarów kształtujących przestrzeń
publiczną
- wykorzystywanie instalacji opartych
o odnawialne źródła energii,
- przedsięwzięcia energooszczędne
- przedsięwzięcia w poprawę stanu
otaczającego środowiska naturalnego
przedsięwzięcia
zapobiegające
negatywnym
skutkom
zmian
klimatycznych, pożarom
i innym zagrożeniom środowisku
naturalnemu
poprawa
zdrowotności
mieszkańców
- właściwa gospodarka odpadami.

Priorytet 3.-obszar:
publiczne

Realizacja przyjętych w poszczególnych obszarach działań
poprzez wykonanie określonych (konkretnych) zadań,
inwestycyjnych
Zadania
z

przewidzianych

inwestycyjne

uwzględnieniem

w

punkcie

skonkretyzowano
możliwości

pozyskania

w

między innymi
VII
tymże

na

odbywa się

ich

Planu.
punkcie
realizację
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środków

zewnętrznych,

a

przede

wszystkim

unijnych.

Zaznaczono również, iż nie mają charakteru ostatecznego, mogą być
weryfikowane

w zależności od potrzeb mieszkańców i nadarzających się

szans realizacji w ramach dostępnych programów akcesyjnych.

Toteż , Wójt Gminy,
w 2018 roku

wziął

projektując

przedsięwzięcia

do realizacji

pod uwagę, podobnie jak czyni to corocznie,

stan gminy we wszystkich nakreślonych obszarach, potrzeby w tym
zakresie, stan budżetu gminy z
pozyskania środków zewnętrznych

istniejącymi
jak również

możliwościami
efekty

tychże

działań dla rozwoju gminy w perspektywie długofalowej.
Projektowane przedsięwzięcia inwestycyjne określone zostały w Uchwale
nr XXVIII/165/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Budziszewice
,
zmienionej
Uchwałą nr III/16/2018
z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Budziszewice
–
dalej
WPF.
Przedsięwzięcia inne aniżeli inwestycyjne, określone zostały w programach
i regulaminach : patrz informacje niżej ,w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
Poniżej, najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2018roku w przyjętych
kierunkach rozwoju gminy. W opisie zawarto informacje o źródłach finansowania
i otrzymanych dofinansowaniach, poniesionych wydatkach, nieotrzymanym dofinansowaniu,
o trybie w jakim udzielono zamówień podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych, powodach unieważnienia postępowań, ilości przeprowadzonych postępowań,
zadaniu realizowanym wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego(powiatem) ,
realizacji programów i regulaminów,
powierzonych przez gminę zadaniach do realizacji
organizacji pozarządowej, współpracy z działającymi w gminie organizacjami oraz efektach
działań.

Obszar
1. Infrastruktura
drogowa

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań w 2018
roku (wykaz działań wraz z opisem efektów)
-Przebudowa drogi w miejscowości Helenów – przedsięwzięcie z WPFprzebudowę wykonano na odcinku 780 m i szerokości 4m oraz pobocze z tłucznia i
oznakowanie pionowe.
Dotychczas droga o nawierzchni tłuczniowej, obecnie o nawierzchni asfaltowej.
Zapewniono komfort korzystania z drogi.

Zadanie zrealizowane w 2018r. ze środków własnych i Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja realizowana w latach 2017-2018.
Koszt zadania - patrz
tabela: Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.
Wartość szacunkowa zadania pow.30 tys. euro. Wykonawca wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego;
- Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie –przedsięwzięcie z WPFw 2018 roku przeprowadzono trzy
postępowania o udzielenie
zamówienia (w 2017 roku dwa) . Wszystkie unieważnione na podstawie
art.93 ust.1 ustawy Pzp, każdorazowo cena najkorzystniejszej oferty
przekraczała kwotę , którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
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sfinansowanie zamówienia i nie było możliwości zwiększenia tej kwoty
do ceny najkorzystniejszej oferty. Podjęto decyzję o przesunięciu
realizacji na 2019 rok;
- Budowa chodnika w miejscowości Rękawiec w ciągu drogi powiatowej

nr 1303E – zadanie powiatu realizowane z inicjatywy Wójta Gminy przy
udziale finansowym Gminy 160.000,00 zł ( Uchwała Nr XXX/179/2018
z dnia 28.03.2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Tomaszowskiemu; Uchwała Nr XXXI/185/2018 z dnia 23.05.2018 r. w
sprawie zmiany uchwały nr XXX/179/2018; Uchwała Nr XXXIII/195/2018
z dnia 14.08.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/179/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Tomaszowskiemu.
W 2018 roku Powiat zrealizował zadanie na części drogi , uchwały Rady Gminy
dotyczyły współfinansowania wykonanej w 2018r. części.
Dotychczas nie było chodnika w Rękawcu, obecnie mieszkańcy mają
zapewniony komfort użytkowania drogi na najbardziej zagrożonym
odcinku.

- na bieżąco łatano ubytki na drogach , prace równiarką i nawożenie
tłuczniem.

2.Atrakcyjność
inwestycyjna,
przedsiębiorczość
i warunki bytowe
ludności

- zadania drogowe wymienione w części dla obszaru 1.
-Projekt „Odnawialne źródła energii w gminie Budziszewice –
przedsięwzięcie z WPF – w dniu 19 stycznia 2018r. złożono wniosek
o dofinansowanie projektu z EFRR
w ramach RPO Województwa
Łódzkiego
na
lata
2014-2020,
Oś
IV,
Działanie
IV.1.2.
Koszt zadania 961.511,61zł, w tym koszty kwalifikowane 830.387,00zł,
niekwalifikowane 131.124,61zł, dofinansowanie do kwalifikowanych
705.828,95zł, wkład własny 255.682,66zł. Wniosek w trakcie oceny.
Efekty po pozytywnej ocenie , zawarciu umowy
i realizacji zadania.

o dofinansowanie

- Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi
w miejscowości
Budziszewice
(ul.
Leśna)
–długość
1179m.
Zadanie zrealizowane w 2018r., jest ostatnią częścią przedsięwzięcia
„Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami
w
miejscowości
Budziszewice
(ul.Kolejowa,
Szkolna,
Leśna)
oraz sieci
wodociągowej
w
miejscowości
Budziszewice etapII „
przedsięwzięcie z WPF .
Przedsięwzięcie realizowane w latach
2012-2018.
Wartość szacunkowa zadania pow.30 tys. euro. Wykonawca
zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego
w 2017r. (przeprowadzono dwa postępowania, pierwsze unieważniono na podstawie
art. 93 ust.1
ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę ,
którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
i nie było możliwości zwiększenia
tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Umowę
z
wykonawcą
zawarto
w
styczniu
2018r.
Finansowanie: środki własne i UE w ramach operacji typu Gospodarka wodnościekowa,
poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszeniem
lub
rozbudową
wszystkich
rodzajów
małej
infrastruktury,
w tym inwestycji
w energię odnawialną
i
w
oszczędzanie energii”
objętego PROW
na
lata 2014-2020 oraz środków WFOŚIGW w Łodzi.

Wydatki poniesione na kanalizację w ulicy Leśnej wyniosły 1 360 959,07 zł .
Realizacja przedsięwzięcia zapewniła dostęp do kanalizacji mieszkańcom
Budziszewic.
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Stan przyłączeń nieruchomości do kanalizacji w
Budziszewice
:
na
dzień
31
grudnia
2018r.
w tym:
2016r. – 25 przyłączeń; 2017r. – 9 przyłączeń;
przyłączeń.

miejscowości
52,
2018 rok – 18

- Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy
Zespole Szkół w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF – wymienione

w części dla obszaru 3.

-

Kompleksowy
system
gospodarki
odpadami
komunalnymi
i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa
Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów
-

przedsięwzięcie z WPF. Realizowane
przez Związek
Międzygminny
„BZURA”
którego
Gmina
Budziszewice
jest członkiem. Projekt polega na budowie nowoczesnej instalacji mbp
regionalnego
zakładu
zagospodarowania
odpadów komunalnych w
miejscowości Piaski Bankowe, gmina Bielawy, powiat łowicki dla około 50 tys.
ton odpadów komunalnych, zmieszanych rocznie, w tym 22 tys. ton odpadów
biodegradowalnych.
W 2018 roku Gmina przekazała środki w
kwocie 24.409,00 zł .

W trakcie realizacji. Efekty działań po zrealizowaniu projektu.

- Termomodernizacja hydroforni w Zalesiu – ocieplono ściany płytami
styropianowymi oraz wykonano elewację budynku. Zrealizowano
w 2018r. Koszt zadania 17.381,04 zł, środki własne Gminy. Wartość
szacunkowa zadania poniżej 30 tys. euro.
Wykonanie zadania poprawiło stan budynku, podniesiono także
atrakcyjność wsi.

3.Usługi publiczne
i

Rozbudowa budynku „Domu
urządzeniami
budowlanymi

Ludowego”

wraz

z

instalacjami

–
przedsięwzięcie
z
WPF.
Dobudowano kotłownię
z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi
roboty wykończeniowe, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
c.o.,
gazowa,
remonty
pomieszczeń
już
istniejących.
Zrealizowane w 2018r.
Finansowanie: środki własne i WFOŚiGW
w Łodzi
(wniosek do
WFOŚIGW złożono w dniu 29.05.2018r.).
Koszt zadania - patrz
tabela: Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.
Wartość
szacunkowa
zadania
pow.
30
tys.
euro.
Wykonawca
wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego.
Postępowanie
wszczęte
w 2017 roku,
umowa zawarta
w styczniu 2018r.
Poprzez zastąpienie dotychczasowego ogrzewania (piece węglowe)
ogrzewaniem gazowym, urządzenie nowych toalet dostosowanych do
potrzeb również osób niepełnosprawnych, wyremontowanie pomieszczeń
podniesiono standard użytkowy Domu Ludowego.
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- Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy
Zespole Szkół w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF. Wybudowano
budynek dydaktyczny bez podpiwniczenia o powierzchni 817,7m2,
powierzchni zabudowy 525,84m2
i kubaturze 4731,97m3 wraz
z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i elektrycznymi. Budynek
wybudowano w 2018 roku .Projekt zrealizowany
w latach 2015-2018.
Finansowanie: środki własne,
UE w ramach RPO Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 (wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim w
Łodzi
we wrześniu 2016r.) , środki WFOŚIGW w Łodzi (wniosek złożono w
WFOŚIGW
w
Łodzi
w
dniu
04.09.2018r.)
.
Koszt zadania - patrz
tabela: Środki zewnętrzne (dotacje)
w 2018 roku.
Budynek
wybudowany
w
formule
projektuj-buduj.
Wartość szacunkowa zadania pow.30 tys. euro. Wykonawca wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2017r.
(w 2017r. przeprowadzono pięć postępowań, cztery unieważniono
na podstawie
art.93 ust.1 ustawy Pzp, każdorazowo cena najkorzystniejszej oferty przekraczała
kwotę , którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia
i nie było możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.)

,

umowa z wykonawcą podpisana w styczniu 2018r.
Budynek innowacyjny - zeroenergetyczny, pasywny. Stworzono uczniom
komfortowe warunki nauczania, a nauczycielom komfortowe warunki
pracy – ofertę tę Gmina Budziszewice kieruje do uczniów naszej- i innych
gmin; pozyskano wolne pomieszczenia ,które planuje się zaadoptować na
żłobek.

Budowa ogólnodostępnej
Węgrzynowice.

-

siłowni

zewnętrznej

w

Dostarczono i zamontowano pięć urządzeń do ćwiczeń
Koszt
zadania
24.538,82
zł.
Sfinansowano
własnych.
Wartość
szacunkowa
zadania
poniżej
30

miejscowości

na powietrzu.
ze
środków
tys.

euro.

Dzięki realizacji zadania uzyskano ogólnodostępną siłownię zewnętrzną,
zapewniono mieszkańcom Węgrzynowic wyższy standard form spędzania
wolnego czasu.

- Wniosek o dofinansowanie zadania pn. Modernizacja bieżni wokół
boiska przy Szkole w Budziszewicach. Wniosek o przyznanie pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa
łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej złożony
31.01.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego . Nie
przyznano Gminie dofinansowania z uwagi na ograniczoną ilość środków
finansowych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego na 2018r.
(pismo z dnia 30.04.2018r.).
Obecnie jest bieżnia z nawierzchnią glinkową, wymagająca naprawy.
Nieprzyznanie Gminie
dofinansowania sprawiło o konieczności
odstąpienia od realizacji zadania
w 2018 roku.
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- Koncert patriotyczny - projekt grantowy . Wniosek o powierzenie
grantu złożono w dniu 19.01.2018r. w Lokalnej Grupie Działania
BUDUJ-RAZEM w Ujeździe. Otrzymano dofinansowanie (umowa nr
27.2018-LGD.9.4.2018.G z dnia 07.06.2018r.). Finansowanie: środki
UE, podziałanie 19.2 Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego PROW na lata
2014-2020.
Koszt zadania - patrz
tabela: Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.
Wartość
szacunkowa
zadania
poniżej
30.000
euro.
Projekt zrealizowany w 2018r.
Realizacja projektu z okazji 100. rocznicy odzyskania Przez Polskę
niepodległości, wzięli w niej udział mieszkańcy gminy Budziszewice.
Wspólne świętowanie odzyskania niepodległości w charakterze swym
patriotyczne posłużyło integracji społeczności lokalnej w tym obszarze,
krzewieniu pamięci o walczących za Polskę, kształtowaniu postaw
patriotycznych.

- Rozwój

kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice .
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu granowego
pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i
łódzkiego”. Wniosek o dofinansowanie złożono w 2018roku. W ramach
projektu odbywają się szkolenia mające na celu podniesienie
kompetencji
cyfrowych mieszkańców naszej Gminy, miedzy
innymi w zakresie korzystania
z Internetu, w tym eusług. Szkolenia prowadzone w modułach: rodzic
w
Internecie; rolnik w sieci; moje finanse
i transakcje w sieci,
mój biznes w sieci. W ramach projektu zakupionych zostało 10
zestawów sprzętu komputerowego. Sprzęt po zakończeniu realizacji
zadania zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Budziszewicach.
Koszt zadania - patrz

Wartość

szacunkowa

W trakcie realizacji.
projektu.

tabela: Środki

zadania

zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.

poniżej

30

tys.

euro.

Efekty działania po zakończeniu realizacji

- Wniosek o dofinansowanie zadania pn, „Utworzenie w 2019 roku 10
miejsc w żłobku w Budziszewicach przy ul.Szkolnej 4” . Wniosek (oferta

konkursowa) złożono do Wojewody Łódzkiego w dniu 8.12.2018r.
o kwotę 227 tys. zł. Uzyskanie dofinansowania umożliwi otwarcie
pierwszego w historii Gminy żłobka. Wniosek złożono po uprzednim
rozeznaniu zapotrzebowania na tę usługę. Wniosek w trakcie oceny.
Efekty działania po uzyskaniu pozytywnej oceny , zawarciu umowy
o dofinansowanie i realizacji projektu.
zamiana działek
w obszarze ul. Bartoszówka Budziszewice.
Dzięki zamianie pozyskano dostęp do gruntów o pow.1,5 ha bezpośrednio

-
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z drogi gminnej , co sprawiło o
budownictwo jednorodzinne.

możliwości

ich przeznaczenia pod

- współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami m.in. w zakresie realizacji
przedsięwzięć służących poprawie dostępności usług lokalnych
przy
wykorzystaniu
finansowania
ze
środków
Unii
Europejskiej
poprzez informowanie o dostępnych środkach oraz
pomoc
w przygotowywaniu wniosków i ich rozliczaniu.
Efekty:
W 2018 roku zawarto umowy do wniosków powierzenie grantów,
złożonych do Grantodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ
RAZEM
„
w
2017r.
przez
:
Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych „SZYK” z siedzibą w
Budziszewicach –
na realizację zadań:
< Utworzenie nowego obiektu rekreacji z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w miejscowości Budziszewice - w ramach zadania : zakup
i montaż stołów betonowych do gry w: piłkarzyki, ping ponga , szachy;
stołu piknikowego z dwiema ławeczkami ,pięciu lamp solarnych
(zadanie w trakcie realizacji)
siłowni zewnętrznej w miejscowości Budziszewice –
w ramach zadania zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych i ławek
parkowych (zadanie w trakcie realizacji)
<Utworzenie

Stowarzyszenie
Rozwoju
Gminy
Budziszewice
z
siedzibą
w Budziszewicach –
na realizację zadania:
<Przebudowa placu zabaw w miejscowości Węgrzynowice - w ramach
zadania ustawienie obiektów małej architektury: 5(zadanie zrealizowane
w 2018 roku)
Stowarzyszenie Kobiet Nasza Wieś z siedzibą w Rękawcu – na
realizację zadania:
< Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Rękawiec – w ramach
zadania zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych (zadanie
zrealizowane w 2018 roku)
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich – Mierznianki z siedzibą w Mierznie –
na realizację zadania:
<Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Mierzno – w ramach
zadania zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych i ławek
parkowych (zadanie zrealizowane w 2018 roku).
Finansowanie: w całości środki Unii Europejskiej – Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego PROW na lata 2014-2020; projekt grantowy „Budowa/przebudowa,
modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę
środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”

Nadto, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Budziszewice z siedzibą
w Budziszewicach złożyło w 2018 roku do Grantodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM „
wniosek
na ,,Doposażenie Orkiestry Dętej w instrumenty
muzyczne'' (zadanie zrealizowane w 2018 roku).
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Finansowanie : w całości środki Unii Europejskiej ,,Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność''
objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020; projekt
grantowy ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i
historycznego obszaru .
Dzięki
współpracy
ze stowarzyszeniami nastąpiła aktywizacja
społeczności lokalnej, uzyskanie nowych obiektów służących rekreacji
i poprawa standardu form spędzania wolnego czasu.

Stowarzyszenia promują Gminę Budziszewice poprzez jej
reprezentowanie w wydarzeniach powiatowych organizowanych
przez Starostwo Powiatowe i Gminy powiatu tomaszowskiego.
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
< zrealizowano uchwalony Uchwałą Nr XXVI1/158/2017 Rady Gminy

Roczny program współpracy
Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
Budziszewice z dnia 30 listopada 2017 roku

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".
Cel główny programu -budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
gminą a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dla
stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur
funkcjonujących
na
rzecz
społeczności
lokalnych.
Zadania priorytetowe przyjęte
w Programie: 1) wspieranie
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy. 2) nauka,
edukacja,
oświata
i
wychowanie
3)
kultura,
sztuka.
W dniu 14.03.2018r. Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania
i
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Wysokość dotacji 25 tys. zł. W wyniku postępowania wybrano ofertę
złożoną przez Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice;
< opracowano projekt Programu współpracy na rok 2019 – został
przyjęty Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 03.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019.
Dzięki
współpracy nastąpiła aktywizacja społeczności lokalnej,
umocnienie partnerstwa gmina-organizacja , realizacja wydarzeń
upowszechniających kulturę fizyczną i sport.

- Realizacja zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości : Nabycie
wyposażenia
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na
miejscu popełnienia przestępstwa
(Program I Priorytet IIIB).
Wniosek o powierzenie realizacji zadania
złożono 26.04.2018r.,
Minister Sprawiedliwości powierzył Gminie Budziszewice realizację
zadania w drodze umowy nr DSRiN-I-7211-830/18 z dnia 07.06.2018r.
Koszt zadania - patrz
tabela: Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.
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Wartość
szacunkowa
Zadanie zrealizowane.

zadania

pon.30

tys.

euro.

Dzięki realizacji zadania
wyposażono jednostkę OSP w urządzenia
ratownictwa do wykorzystania na miejscu popełnienia przestępstwa,
wzmocniono ochronę zdrowia osób poszkodowanych w wyniku
przestępstwa.

- zadania drogowe wymienione w części 1.

4. Przestrzeń
publiczna
i środowisko
naturalne

- Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia , mienia
lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla
jednostek OSP: dla OSP Budziszewice –agregat prądotwórczy,

wentylator oddymiający, pilarka łańcuchowa, kombinezon pszczelarski
gruby z osłoną głowy, latarki JML 2 szt. i rękawice specjalne 12 par.
Pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego
–
umowa nr 66/OI.II/2018 z dnia 26 lipca 2018r.
z Zarządem
Województwa
Łódzkiego
.
Koszt zadania - patrz
tabela: Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.
Wartość
szacunkowa
zadania
pon.
30
tys.
euro.
Zadanie zrealizowane.
Dzięki realizacji zadania
jednostka OSP pozyskała nowy sprzęt ,
przedsięwzięcie to wzmacnia ochronę zdrowia, wzmacnia zapobieganie
skutkom pożarów, klęsk i zagrożeniom środowiska naturalnego.

- Program Edukacji Ekologicznej pn. Tańcząc ze smogiem” realizowany
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Budziszewicach.
Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 23.03.2018r. do WFOŚIGW
w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna
pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok
szkolny 2018/2019”. Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚIGW
w Łodzi nr 230/EE/D/2018 w formie dotacji z dnia 07.09.2018r.
Koszt zadania - patrz tabela: Środki zewnętrzne (dotacje) w 2018 roku.
.
Program w trakcie realizacji. Efekty działania po zakończeniu realizacji

projektu.

- wymiana 25 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Budziszewice
na ledowe .
Wartość
szacunkowa
zadania
pon.
30
tys.
euro.
Przedsięwzięcie
energooszczędne,
służące
ochronie
środowiska
naturalnego.

- w zakresie czystości i porządku na terenie gminy – realizacja

Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Budziszewice uchwalonego Uchwałą nr XIX/113/2016 z dnia 29
grudnia 2016r., m.in. poprzez zapewnie odbioru wywozu odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w częstotliwości raz na dwa
tygodnie,
zapewnienie
odbioru
odpadów
przez Wykonawcę
spełniającego wymogi określone przepisami prawa (zezwolenie na
odbiór,),
utworzenie
punktów zbiórki
przeterminowanych leków i baterii
w

30

lokalizacjach określonych w Regulaminie, zapewnienie
określonych
w
Regulaminie
pojemników
do
gromadzenia
odpadów
,
realizację uchwały Rady Gminy Nr XIX/112/2016 z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Poprzez wybudowanie w 2018 roku kanalizacji w ulicy
Leśnej zapewniono kolejnym mieszkańcom możliwość odprowadzania
ścieków do kanalizacji.
Realizacja Regulaminu zapewnia ochronę środowiska naturalnego,
poprawia warunki bytowe mieszkańców.
.
- na bieżąco utrzymywanie istniejących terenów zieleni

Wykonanie uchwał Rady Gminy – poniżej wykaz uchwał z informacją o ich
realizacji , w tym uchwalonych programów i regulaminów.

Uchwały podjęte w 2018 roku

1.

Uchwała (numer/data
podjęcia)

Przedmiot

Informacja o
realizacji

Uchwała Nr XXIX/171/2018
z dnia 28.02.2018 r.
Uchwała Nr XXIX/172/2018
z dnia 28.02.2018 r.
Uchwała Nr XXIX/173/2018
z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Budżet
po
zmianie
realizowany
WPF
po
zmianie
realizowana
Uchwała zrealizowana –

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW 20142020
Pożyczka z budżetu Państwa w Banku
Gospodarstwa Krajowego oddział w Łodzi
w wysokości 704.585,00 zł z przeznaczeniem
na realizacje Etapu II operacji pod nazwą „
Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami
bocznymi i przepompowniami w miejscowości
Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna , Leśna)
oraz sieci wodociągowej w miejscowości
Budziszewice —etap II" realizowanej w
ramach operacji typu ,,Gospodarka wodnościekowa" w ramach poddzialania ,,Wsparcie
inwestycji
związanych
z
tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji
w energie odnawialną i w oszczędzanie
energii"
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pożyczka przeznaczona na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w 2018 roku.

Uchwała Nr XXIX/174/2018
z dnia 28.02.2018 r.

w
sprawie
rozstrzygnięcia
o
wyodrębnieniu
w budżecie Gminy
Budziszewice na rok 2018 środków
stanowiących fundusz sołecki

umowa z BGK z dnia
23.08.2017r., aneks nr
1 z dnia 07.05.2018r.
kwota 704.585,00 zł

Nie wyodrębniono funduszu
- zgodnie z uchwałą

Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie
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w budżecie gminy środków na Fundusz
Sołecki

Uchwała Nr XXIX/175/2018
z dnia 28.02.2018 r.

Uchwała Nr XXIX/176/2018
z dnia 28.02.2018 r.

Uchwała Nr XXX/177/2018
z dnia 28.03.2018 r.
Uchwała Nr XXX/178/2018
z dnia 28.03.2018 r.
Uchwała Nr XXX/179/2018
z dnia 28.03.2018 r.

w
sprawie
określenia
kryteriów
stosowanych
w
postępowaniu
rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego
w Rękawcu, oddziałów przedszkolnych i
klas pierwszych Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Budziszewicach, prowadzonych przez
Gminę Budziszewice wraz z liczbą
punktów oraz dokumentów niezbędnych
do prowadzenia tych kryteriów
w sprawie podziału Gminy Budziszewice
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic
i numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym

w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Tomaszowskiemu
Pomoc finansowa w formie dotacji
celowej
z przeznaczeniem na
budowę chodnika
w
ciągu drogi powiatowej 1303 E w
Rękawcu w kwocie 100.000,00 zł

Uchwała Nr XXX/180/2018
z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Budziszewice w 2018 roku

Uchwała Nr XXX/181/2018
z dnia 28.03.2018 r.

w
sprawie
określenia
wymiaru
bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki
oraz
wysokości
opłat
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego

Uchwała Nr XXX/182/2018
z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Budziszewice
na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXI/183/2018
z dnia 23.05.2018 r.
Uchwała Nr XXXI/184/2018
z dnia 23.05.2018 r.
Uchwała Nr XXXI/185/2018
z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w
sprawie
zmiany
uchwały
nr
XXX/179/2018
Rady
Gminy
Budziszewice z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała
realizowana
w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego z dnia 21 marca
2018r. poz.1405 ; zmiana:
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego z 19 lipca 2018r.
poz.3729
Uchwała
realizowana
w
wyborach
samorządowych
Budżet
po
zmianie
realizowany
WPF
po
zmianie
realizowana

Zmiany

do

uchwały:

Uchwała Nr XXXI/185/2018
z dnia 23.05.2018 r.(zmiana
kwoty dotacji na 145.000,00zł) ;
Uchwała Nr XXXIII/195/2018
z dnia 14.08.2018 r. (zmiana
kwoty dotacji na 160.000,00zł)

Uchwała po
zrealizowana.

zmianach

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz.5529
Uchwała
realizowana
na bieżąco odpowiednio
do
potrzeb. W 2018 r.
na
realizację
Programu
wydatkowano 33 731,63 zł
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
dnia
18.04.2018r.
poz.2246.
Określone
w
uchwale
:wymiar
5
godzin
bezpłatnego nauczania(….) i
wysokość opłaty 1 zł za
godzinę zajęć
w
czasie przekraczającym ten
wymiar
- stosowane na
bieżąco.
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
dnia
18
kwietnia 2018r. poz.2247
Uchwała obowiązuje we
wszystkich
wyborach
powszechnych
Budżet
po
zmianie
realizowany
WPF
po
zmianie
realizowana
Uchwała
po
zmianie
zrealizowana

32

Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XXXI/186/2018
z dnia 23.05.2018 r.

Uchwała Nr XXXII/187/2018
z dnia 28.06.2018 r.
Uchwała Nr XXXII/188/2018
z dnia 28.06.2018 r.
Uchwała Nr XXXII/189/2018
z dnia 28.06.2018 r.
Uchwała Nr XXXII/190/2018
z dnia 28.06.2018 r.
Uchwała Nr XXXII/191/2018
z dnia 28.06.2018 r.

Zmiana kwoty dotacji celowej, po zmianie
145.000,00 zł.
w sprawie utworzenia samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok
w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Budziszewice
w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
dnia
13.06.2018r. poz.3035
Na dzień 31 grudnia 2018r.
uchwała w trakcie realizacji.
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Budżet
po
zmianie
realizowany
WPF
po
zmianie
realizowany
Pożyczkę
zaciągnięto
w kwocie 32 312,00 zł
umowa nr 499/OA/PD/2018
z dnia 12.12.2018r.

Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi do wysokości 32.532,00 zł
z przeznaczeniem na "Rozbudowę budynku
Domu Ludowego wraz z instalacjami i
urządzeniami budowlanymi w Mierznie".
Spłacona zostanie
z
dochodów roku 2019 -2020, uzyskanych z
udziału Gminy w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa.

Uchwała Nr XXXII/192/2018
z dnia 28.06.2018 r.

w
sprawie
zmiany
uchwały
nr
XXIX/176/2018
Rady
Gminy
Budziszewice z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Budziszewice
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic i numerów i liczby radnych
wybieranych
w
każdym
okręgu
wyborczym

Uchwała nr XXIX/176/2018
(Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z dnia 21 marca
2018r.
poz.1405)
z
niniejszą zmianą (Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego z
19 lipca 2018r. poz.3729)
realizowana w wyborach
samorządowych

Uchwała Nr XXXIII/193/2018
z dnia 14.08.2018 r.
Uchwała Nr XXXIII/194/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice

Uchwała Nr XXXIII/195/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w
sprawie
zmiany
uchwały
Nr
XXX/179/2018
Rady
Gminy
Budziszewice z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Tomaszowskiemu

Budżet gminy po zmianach
realizowany
Wieloletnia
Prognoza
Finansowa po zmianach
realizowana
Uchwała
po
zmianie
zrealizowana

Zmiana kwoty dotacji celowej, po zmianie
160.000,00 zł.
Uchwała Nr XXXIII/196/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w
sprawie
zmiany
uchwały
nr
XXV/145/2017
Rady
Gminy
Budziszewice z dnia 22 sierpnia 2017
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zmniejszono kwotę pożyczki

Uchwała zrealizowana .
Umowa z WFOŚIGW w
Łodzi nr 513/OW/P/2017 z
dnia 01.12.2017, aneks nr 1
z 10.05.2018r.

na Budowę

33

kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i
przepompowniami
w
miejscowości
Budziszewice
(ul.Kolejowa,
ul.Szkolna,
ul.Leśna) oraz sieci wodociągowej w
miejscowości Budziszewice etap II

Uchwała Nr XXXIII/197/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej
z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej
w Łodzi

Zaciągnięto
pożyczkę
w kwocie 261 133,00 zł
umowa nr 520/OA/PD/2018
z dnia 19.12.2018r.

Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi do wysokości 261.133,00 zł
z przeznaczeniem
na
"Budowa
zero
energetycznego
pasywnego
budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkół w
Budziszewicach". Pożyczka przeznaczona
będzie na finansowanie planowanego deficytu
budżetu gminy w 2018 roku . Pożyczka
zostanie spłacona z dochodów roku 2019 2024, uzyskanych z udziału Gminy w
podatkach stanowiących dochód budżetu
Państwa

Uchwała Nr XXXIII/198/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego

kredytu

Kredyt
do kwoty 1 587 000,00 zł
z
przeznaczeniem
na
finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy w roku
2018.
Kredyt zostanie spłacony z dochodów roku
2019 -2028, uzyskanych z udziału Gminy w
podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa.

Uchwała Nr XXXIII/199/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Budziszewice

Uchwała Nr XXXIII/200/2018
z dnia 14.08.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Budziszewice

Uchwała nr XXXIV/201/2018
z dnia 02.10.2018 r.
Uchwała Nr XXXIV/202/2018
z dnia 02.10.2018 r.
Uchwała Nr XXXIV/203/2018
z dnia 02.10.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w sprawie uchylenia uchwały nr
XXV/145/2013
Rady
Gminy
Budziszewice z dnia 6 września 2013
roku w sprawie zlecenia realizacji
zadania wynikającego z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemu pieczy
zastępczej

Kredyt
zaciągnięto
w kwocie 1.587.000,00 zł
Bank
Spółdzielczy
w Aleksandrowie Łódzkim ,
umowa
z
dnia
25.09.2018r.wybrany
w
drodze
przetargu
nieograniczonego

Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
dnia
04.09.2018r.poz.4395
Zezwolenia
wydawane
w ramach
maksymalnej
liczby zezwoleń ustalonej
uchwałą.
Na dzień 31.12.2018r. liczba
wydanych
zezwoleń
przedstawia
się
następująco:
--poza
miejscem sprzedaży : do
4,5% oraz piwa -5; od 4,5%
do 18%(z wyjątkiem piwa) 4;
pow.18%-3.
– w miejscu sprzedaży: do
4,5% oraz piwa-2; od 4,5%
do 18%(z wyjątkiem piwa)-0;
pow.18%-0.
Wójt
Gminy
otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości
ustalonej uchwałą.
Budżet gminy po zmianach
realizowany
WPF
po
zmianach
realizowana
Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia , z dniem
tym uchylona uchwała nie
była realizowana.
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Uchwała nr XXXIV/204/2018
z dnia 02.10.2018 r.

w
sprawie
zmiany
uchwały
Nr
XXX/180/2018
Rady
Gminy
Budziszewice z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie Programu opieki nad
bezdomnymi
zwierzętami
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Budziszewice w 2018 roku

Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
z
dnia
23.10.2018r. poz.5530

Zmiana dotyczyła wejścia w życie zmienianej
uchwały. Po zmianie: ,,Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.”

Uchwała Nr XXXIV/205/2018
z dnia 02.10.2018 r.

w
sprawie
przekazania
w
celu
zaopiniowania
projektu
Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Budziszewice

Uchwała Nr XXXIV/206/2018
Rady Gminy Budziszewice z
dnia 02.10.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z
tytułu zajęcia pasa drogowego na cele
budowy
sieci
i
urządzeń
telekomunikacyjnych na terenie Gminy
Budziszewice

Uchwała Nr XXXV/207/2018 z
dnia 18.10.2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji z
przebiegu wykonania budżetu gminy
Budziszewice za I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr XXXV/208/2018 z
dnia 18.10.2018 r.
Uchwała nr XXXV/209/2018 z
dnia 18.10.2018 r.
Uchwała Nr XXXV/210/2018 z
dnia 18.10.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego
Kredyt długoterminowy do kwoty 369.796,00
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Kredyt zostanie
spłacony z dochodów roku 2019 -2024,
uzyskanych z udziału Gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa.

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia
22.11.2018 r.
Uchwała Nr I/2/2018 z dnia
22.11.2018 r.
Uchwała Nr I/3/2018 z dnia
22.11.2018 r.
Uchwała Nr II/4/2018 z dnia
06.12.2018 r.
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia
03.12.2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego
Rady Gminy Budziszewice
w
sprawie
ustalenia
liczby
wiceprzewodniczących
Rady
Gminy
Budziszewice
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących
Rady Gminy Budziszewice
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budziszewice
w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy

Projekt
Regulaminu
przekazano
do
zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej
w
Warszawie
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie pismem z
dnia
08.10.2018r.
znak
Or.0711.46.2018r.
Na
dzień
31.12.2018r.
projekt
Regulaminu
nie
został zaopiniowany.
Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego
z
dnia
23.10.2018r. poz.553
ustalona
wysokość
stosowana od dnia wejścia
w życie uchwały.
W drodze uchwały przyjęto
informację z wykonania
budżetu za I półrocze 2018r.
Uchwała
nie
podlega
realizacji.
Budżet
po
zmianie
realizowany
WPF
po
zmianie
realizowana
Zaciągnięto kredyt w kwocie
369.796,00 zł
umowa o
kredyt zawarta w dniu
11.12.2018r.
z
Powiatowy
Bank
Spółdzielczy w Tomaszowie
Mazowieckim Oddział w
Budziszewicach. Wybrany w
drodze
przetargu
nieograniczonego.
Nie podlega realizacji przez
Wójta.
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Nie podlega realizacji przez
Wójta
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Uchwała Nr II/9/2018 z dnia
03.12.2018 r.

Budziszewice
w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów Rady Gminy
Budziszewice
w sprawie powołania Komisji Oświaty,
Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i
Sportu Rady Gminy Budziszewice
w sprawie wyboru przewodniczących
stałych
komisji
Rady
Gminy
Budziszewice
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Budziszewice

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia
03.12.2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia
03.12.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia
03.12.2018 r.

w sprawie wysokości opłaty za ścieki
dowożone
do
punktu
zlewnego
Oczyszczalni ścieków
w
sprawie
przyjęcia
,,Rocznego
programu
współpracy
Gminy
Budziszewice
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019"
w sprawie zmiany składu osobowego
Komisji
Oświaty,
Zdrowia,
Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy
Budziszewice
w sprawie zmiany budżetu Gminy na
2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budziszewice
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na
2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Budziszewice
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty
w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
na
nieruchomościach,
na
których
znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomościach wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe
w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego
uprawniającego
do
nieodpłatnego przyznania pomocy w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia
03.12.2018 r.
Uchwała Nr II/7/2018 z dnia
03.12.2018 r.
Uchwała Nr II/8/2018 z dnia
03.12.2018 r.

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia
03.12.2018 r.

Uchwała Nr III/14/18 z dnia
28.12.2018 r.
Uchwała Nr III/15/2018 z
28.12.2018 r.
Uchwała Nr III/16/2018 z
28.12.2018 r.
Uchwała Nr III/17/018 z
28.12.2018 r.
Uchwała Nr III/18/2018 z
28.12.2018 r.

dnia
dnia
dnia
dnia

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia
28.12.2018 r.
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia
28.12.2018 r.

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia
28.12.2018 r.

Nie podlega realizacji przez
Wójta
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Nie podlega realizacji przez
Wójta
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Łódzkiego z
dnia 13 grudnia 2018r.
poz.6665
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
dnia 11.12.2018r.poz. 6569
Uchwała w życie po upływie
14
dni
od
dnia
opublikowania z mocą od
dnia 01 stycznia 2019 roku
.
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
dnia
11.12.2018r.
poz.
6570
Uchwała w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia z
mocą od 01 stycznia 2019r.
Uchwała w życie z dniem
01 stycznia 2019 roku
Uchwała
w 2019r.

do

realizacji

Nie podlega realizacji przez
Wójta
Budżet
po
zmianie
realizowany
WPF
po
zmianie
realizowana
Uchwała w życie z dniem
2019r.
Uchwała w życie z dniem
01 stycznia w 2019 roku
Uchwała w życie z dniem
1 lutego 2019r.
Uchwała do realizacji od
2019r.

Uchwała
do
realizacji
od 1 stycznia 2019r.

36

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia
28.12.2018 r.
Uchwała nr III/23/2018 z dnia
28.12.2018 r.

na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i
rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140
Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 1007) w
sprawie
ustanowienia
wieloletniego
rządowego programu ,,Posiłek w szkole i
w domu" na lata 2019 - 2023 oraz
odstąpienia od zwrotu wydatków
w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023
w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała
do
realizacji
od 1 stycznia 2019r.
Uchwała
w 2019r.

do

realizacji

Uchwały podjęte przed 01.01.2018r. ale obowiązujące w 2018 roku
Uchwała (numer/data
Przedmiot
Informacja o
podjęcia
wykonaniu
Uchwała nr XXVIII/164/2017 z
dnia 28.12.2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2018r.

Uchwała nr XXVIII/170/2017 z
dnia 29.12.2017r.

W sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagoga,
psychologa,
logopedy,
nauczyciela
wspomagającego
zatrudnionych w szkołach, dla których
organem
prowadzącym
jest
Gmina
Budziszewice

Uchwała nr XXVIII/169/2017 z
dnia 29.12.2017r.

W sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin (tzw.
etat łączny)

Uchwała nr XXVIII/168/2017 z
dnia 29.12.2017r.

W sprawie zmiany uchwały nr XXIV/127/09
Rady Gminy Budziszewice z dnia 23
kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr XXVIII/167/2017 z
dnia 29.12.2017r.

W sprawie określenia zasad i rozmiaru
obniżek tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz
nauczycielom pełniącym inne funkcje
kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Budziszewice

Uchwała nr XXVII/160/2017 z
dnia 30.11.2017r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Budziszewice i
określenia zasad zwrotu poniesionych
kosztów

Uchwała nr XXVII/161/2017 z

w sprawie ustanowienia herbu Gminy

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego
z
2018r.poz.988
Budżet
gminy
realizowany na bieżąco
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego
z
2018r.
poz.399
Ustalony
w
uchwale
tygodniowy obowiązkowy
wymiar
godzin
realizowany na bieżąco
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego
z 2018r.
poz.398
Ustalony w uchwale
tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
realizowany na bieżąco
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego
z
2018r.
poz.397
Regulamin
wynagradzania po
zmianie realizowany na
bieżąco
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego
z
2018r.
poz.396
Określone uchwałą
zasady
i rozmiar
obniżek tygodniowego
wymiaru godzin
realizowany na bieżąco
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2017r. poz.
5628
Uchwała realizowana w
sytuacji sprawienia pogrzebu
przez Gminę, w 2018r. nie
sprawiono pogrzebu.

Dz.

Urz.

Województwa
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dnia 30.11.2017r.

Budziszewice oraz zasad jego używania

Uchwała nr XXI/127/2017 z
dnia 30.03..2017r.

W sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe, na okres od dnia 1
września 2017roku do dnia 31 sierpnia
2019 roku
W sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
W sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
poza czasem przeznaczonym na bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do
lat 5

Uchwała nr XIX/112/2016 z
dnia 29.12.2016r.

Uchwała nr XIX/115/2016 z
dnia 29.12.2016r.

Łódzkiego z 2017r. poz.
5629
Zasady używania
określone uchwałą
realizowane
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2017r. poz.
1873
Uchwała realizowana
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2017r. poz.
426
Uchwała realizowana

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2017r. poz.
82
Uchwała
uchylona
uchwałą
Nr
XXX/181/2018 z dnia
28.03.2018 r. w sprawie
określenia
wymiaru
bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz
wysokości
opłat
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego.
W czasie obowiązywania
realizowana była na bieżąco

Uchwała nr XVI/90/2016 z dnia
23.09.2016r.

W sprawie zarządzenia poboru podatków
w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso na
terenie gminy

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
4281
Uchwała realizowana na
bieżąco

Uchwała nr XIV/83/2016 z dnia
28.06.2016r.

W sprawie uchwalenia Regulaminu
Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Budziszewice

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
3148
Uchwała realizowana na
bieżąco

Uchwała nr XIII/77/2016 z dnia
20.05.2016r.

W sprawie zmiany uchwały nr XI/65/2016
Rady Gminy Budziszewice z dnia 26 lutego
2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Budziszewice oraz warunki i sposób ich
przyznawania
W sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Budziszewicach

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
3108
Regulamin po zmianie
realizowany na bieżąco

Uchwała nr XIII/74/2016 z dnia
31.03.2016r.

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
1910
Statut
obowiązuje
,
postanowienia
Statutu
realizowane .
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Uchwała nr XI/65/2016 z dnia
26.02.2016r.

W sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Budziszewice oraz warunki i sposób ich
przyznawania
W sprawie określenia kryteriów
postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli, szkoły podstawowej i
gimnazjum, prowadzonych przez Gminę
Budziszewice oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
1265
Regulamin
realizowany
na bieżąco

Uchwała nr X/62/2015 z dnia
30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/127/09
Rady Gminy Budziszewice z dnia
23 kwietnia 2009 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
658
Regulamin po zmianie
realizowany na bieżąco

Uchwała nr IX/51/2015 z dnia
30 grudnia 2015r.

W sprawie określenia wzorów formularzy
informacji
w
sprawie
podatku
od
nieruchomości, rolnego, leśnego oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości,
deklaracji na podatek rolny i deklaracji na
podatek leśny obowiązujących na terenie
Gminy Budziszewice
w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2015r. poz.
5601
Formularze
informacji
stosowane
według
ustalonych wzorów

w
sprawie
określenia
terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2015r. poz.
2267
Uchwałą realizowana na
bieżąco

Uchwała nr IV/20/2015 z dnia
2 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2015r. poz.
369
Uchylona Uchwałą
Nr
III/19/2018
z
dnia
28.12.2018 r.
W okresie obowiązywania
uchwała
realizowana
na bieżąco

Uchwała nr II/8/2014 z dnia 16
grudnia 2014r.

W
sprawie
Wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Budziszewice na lata 2015-2020

Uchwała nr XXIX/174/2014 z
dnia 27 lutego 2014r.

w
sprawie
określenia
trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2015r. poz.
73
Program realizowany na
bieżąco
Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2014r. poz.
1714
Uchwała
realizowana
przy ocenie wniosków

Uchwała nr XI/66/2016 z dnia
26.02.2016r.

Uchwała nr VI/33/2015 z dnia
21 maja 2015r.

Uchwała nr VI/31/2015
z dnia 21 maja 2015r.

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2016r. poz.
1016
Uchwała
uchylona
Uchwałą Uchwała Nr
XXIX/175/2018 z dnia
28.02.2018 r.
Kryteria
rekrutacji
w
okresie
obowiązywania
realizowane

Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2015r. poz.
2269
Deklaracje
stosowane
według
ustalonych
wzorów
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Uchwała nr XXIX/177/2014
z dnia 27 lutego 2014r.

w
sprawie
podwyższenia
kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla
osób
objętych
wieloletnim
programem
wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania
"Pomoc
państwa
w zakresie
dożywiania'' na lata 2014-2020 oraz odstąpienia
od zwrotu wydatków

Uchwała nr XXIX/176/2014
z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc
gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała nr XIX/123/2013
z dnia 28 lutego 2013r.

Uchwała nr XXI/122/2013
z dnia 28 lutego 2013r.

Uchwała nr XIII/71/12
z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych
i transportu
nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Budziszewice
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w zakresie
ochrony
przed
bezdomnymi
zwierzętami,
prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części, na terenie Gminy Budziszewice
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Budziszewice dotyczącego fragmentu wsi
Budziszewice

Uchwała Nr II/6/10
z dnia 06 grudnia 2010r.

w
sprawie
szczegółowego
sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art.3ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i
o
wolontariacie
projektów
prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr XXVII/145/09
z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków

Uchwała nr XXII/115/08
z dnia 30 grudnia 2008r

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
członkom ochotniczych straży pożarnych

Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z 2014r. poz.
1349
Ustalona wysokość kryterium
stosowana. L. osób objętych
programem-75.
Wydatkowano 34.619zł w
tym środki własne 2.619 zł
dotacja 32.000,00zł
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z 2014r. poz.
1348
Program
realizowany.
L. osób objętych programem11, wydatkowano 5.459 zł
środki własne
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z 2013r. poz.
1839
Wymagania
stosowane
wobec ubiegających się o
zezwolenie. W 2018r. nikt nie
ubiegała się o zezwolenie.
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z 2013r. poz.
1838
Wymagania
stosowane
wobec ubiegających się o
zezwolenie. W 2018r. nikt nie
ubiegał się o zezwolenie
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z 2012r. poz.
1034
Plan obowiązuje dla objętego
nim fragmentu wsi
Uchwała realizowana na
bieżąco.
W
dniu
31.10.2018r.ogłoszono
konsultacje
dotyczące
Rocznego
programu
Współpracy
Gminy
Budziszewice
z
organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
o
których
mowa
w
art.3ust.3ustawy(….)
.
Do konsultacji nie przystąpiły
żadne
organizacje
i podmioty.
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z 2009r. poz.
2455
Uchwała
obowiązuje
do
stosowania w przypadku
wniosku o udzielenie dotacji.
W 2018r. nie wpłynął żaden
wniosek
Dz.
Urz.
Województwa
Łódzkiego
z
2009r.
poz. 73
Uchwała realizowana na
bieżąco.

Budżet obywatelski - w budżecie gminy Budziszewice nie wydzielano środków
na realizację budżetu obywatelskiego.
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IV. Podsumowanie.
Rok 2018 był bardzo udanym dla Gminy Budziszewice pod względem
inwestycyjnym i promocyjnym. Zrealizowaliśmy inwestycje za
6,8 mln zł.
przy budżecie gminy 13,3 mln zł. Gdyby doliczyć wartości zadań zrealizowanych
przez nasze Stowarzyszenia (siłownie zewnętrzne, stoły zewnętrzne do gier)
oraz wartość chodnika w Rękawcu zrealizowanego przez Powiat Tomaszowski
przy dofinansowaniu z budżetu naszej Gminy, uzyskamy kwotę znacznie powyżej
7,0 zł . Dla porównania, gminy podobnej wielkości do naszej , a nawet większe ,
realizują inwestycje o wartościach kilkukrotnie mniejszych , rzędu 1 mln złotych
(informacje dostępne na stronach internetowych gmin).

Sukcesem inwestycyjnym i promocyjnym jest budowa w ekspresowym tempie
( w ciągu niespełna roku) nowoczesnego, przyjaznego środowisku budynku szkoły.
Jest to jeden z pierwszych w Polsce budynków dydaktycznych w technologii
zeroenergetycznej pasywnej z certyfikatem Instytutu Pasywności w Darmstadt
(Niemcy).

Budynek dydaktyczny zeroenergetyczny pasywny wraz z budynkiem szkoły i sali gimnastycznej - z lotu ptaka

41

Budynek dydaktyczny zeroenergetyczny pasywny

Niniejsze opracowanie jest pierwszym raportem o stanie Gminy.
Przedstawiam w nim Państwu stan Gminy w 2018 roku. Dla jego zobrazowania
wyjściowymi są dane
na koniec 2017 roku.
Łatwo zauważyć wyraźny
wzrost spowodowany realizacją szeregu inwestycji z udziałem środków
zewnętrznych.
By oddać, w miarę możliwości, jak najpełniejszy obraz Naszej Gminy ,
w pierwszej części przedstawiłem także, w drodze wykresów:
- wykonanie dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018;
- wydatki bieżące w latach 2014 – 2018;
- wydatki inwestycyjne w latach 2007 – 2018;
- mienie komunalne w latach 2005 – 2018.
Pokazują one dynamiczny rozwój Gminy.
Zasadne
jest
sięgnięcie
także
do
lat
wcześniejszych.
Tak na przykład 2002 rok zamknął się dla Gminy inwestycjami rzędu 70-80 tys. zł.
Uwidacznia to, w zestawieniu z wydatkami inwestycyjnymi z 2018 roku , dokonany
postęp.
Cieszy również zgromadzony majątek. Udało się go osiągnąć poprzez kupno
nieruchomości
na
których
zrealizowaliśmy
szereg
przedsięwzięć.
Są to nieruchomości :
- działka obok Urzędu Gminy
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- działka po dawnym basenie p.poż. w Budziszewicach
- pawilon handlowy w Budziszewicach (jego część)
- budynek , w którym mieści się Przychodnia Rodzinna w Budziszewicach
- działki przy ul.Bartoszówka
- działki przy ul.Sadowej
- działka w Antolinie
- działka pod oczyszczalnię ścieków
oraz oddane Gminie w użyczenie:
- teren pod stawami w Węgrzynowicach
- parking przy Kościele w Budziszewicach.
Znajdujemy się wśród niewielu gminy w Polsce, które dokonały tylu zakupów
nieruchomości w celu pozyskania potrzebnej przestrzeni do realizacji
inwestycji i rozwoju Gminy. Na kupno nieruchomości musieliśmy wyłożyć własne
środki, ponieważ nie było i nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na tego typu przedsięwzięcia.
Niniejszy raport pokazuje, że przy zgodnej współpracy i zaufaniu Radnych Rady
Gminy Budziszewice wszystkich kadencji można realizować nawet takie
przedsięwzięcia, które wydawały się
marzeniami. Dziękuję Radnym.
Dziękuję także wszystkim Stowarzyszeniom za wsparcie, a Mieszkańcom naszej
Gminy za okazywaną sympatię i zaufanie.
Marian Holak
Wójt Gminy Budziszewice
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