Drodzy Mieszkańcy Blachowni!
Szanowni Państwo Radni!
Dziś dzień szczególnie ważny dla całej naszej lokalnej społeczności, która ma pełne prawo
wiedzieć i opiniować dokonania władz gminy na przestrzeni ostatniego roku, zarówno w wymiarze
konkretnych zrealizowanych przedsięwzięć, jak również wydatków ponoszonych na ich wykonanie.
Corocznie przedkładane sprawozdania z wykonania budżetu wraz z całą procedurą związaną
z absolutorium dla Burmistrza, stanowią doskonały przyczynek do poważnej, obywatelskiej
dyskusji o wspólnych dokonaniach roku poprzedniego – nie tylko w wymiarze finansowym
Panie i Panowie Radni!
Wielce Szanowni Mieszkańcy,
uczestnicy dzisiejszej sesji!
Rok 2017 był fundamentalnie ważny dla przyszłości naszej gminy. Na bazie uchwalonych
wcześniej dokumentów strategicznych popartych szerokimi konsultacjami społecznymi,
oczekiwaliśmy na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące dot. złożonych wcześniej wniosków
aplikacyjnych (m. in. rekultywacji zbiornika i rewitalizacji pasa zieleni śródmiejskiej), a także
składaliśmy następne aplikacje dot. rewitalizacji budynków przy ul. Sienkiewicza i węzła
przesiadkowego oraz programów społecznych im towarzyszących w ramach projektu VII i IX RPO
WSL. W wielu przypadkach – z przyczyn niezależnych od nas – proce oceny wniosków
i rozstrzygnięcia w postaci podpisywania umów przeciągały się w czasie.
Z kolei bardzo ważny projekt w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej nie mógł być w ogóle
złożony, bowiem NFOŚiGW odwołał zapowiadany na połowę ub. r. konkurs w tym temacie. W tej
dziedzinie istotnym faktem jest przywrócenie Blachowni na krajową mapę inwestycyjnych potrzeb
wodno-lokalizacyjnych w postaci umieszczenia naszych planowanych inwestycji w V nowelizacji
KPOŚK oraz tzw. Master Planie – co stało się na początku września ub. r. To formalny i niezbędny
warunek do tego, abyśmy mogli w ogóle skutecznie aplikować o europejskie pieniądze na ten cel.
Mimo tych wszystkich trudności udało się zrealizować łącznie 55 inwestycji na łączną kwotę 7,5
mln zł, co jest wynikiem o ponad 50 % lepszym od wielkości przeznaczonych na ten cel
w poprzednich latach. Dorobkiem minionego roku jest również stworzenie solidnych fundamentów
rzeczowych i finansowych pod dynamiczny przebieg inwestycji, które obecnie trwają w naszej
gminie.
Panie i Panowie!
Budżet na 2017 rok obejmował plan dochodów – po zmianach dokonywanych w ciągu
okresu sprawozdawczego – na kwotę 46 634 007,02 zł. Dochody ogółem zostały wykonane
na kwotę 44 727 177,35 zł, co stanowi blisko 96% planu.
Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 43 312 280,46 zł, co stanowiło 99,92 % planu,
a dochody majątkowe w wysokości 1 414 896,89 zł, co daje 43 % planowanej kwoty. Ze sprzedaży
majątku gminy uzyskaliśmy 170 087,25 zł.
W części dochodowej budżetu należy ze szczególną satysfakcją zauważyć, że niekiedy znacznie
ponad plan uzyskaliśmy wpływy z tytułu podatków egzekwowanych na poziomie lokalnym.
Dotyczy to takich pozycji jak: podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych, podatek
od nieruchomości od osób prawnych, podatek od nieruchomości osób fizycznych. ‘Na uwagę
zasługuje również blisko 5% przekroczenie realizacji dochodów przez Zarząd Mieniem
Komunalnym.
Te pozytywne zjawiska powiązane są bezpośrednio z przemyślaną i wdrażaną konsekwentnie
strategią:

- stabilnością i przewidywalnością systemu podatków i opłat lokalnych,
- zwiększenie atrakcyjności osiedlenia się i rozwoju działalności na terenie gminy.
Warto przy tym zaznaczyć, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na okres
sprawozdawczy wynosi 1 170 125,94 zł
Należy również podkreślić ostrożne i zrealizowane z nawiązką planowanie dochodów należnych
gminie z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – c przyniosło w roku
ubiegłym kwotę 10 049 269,80 zł.
W roku 2017 zrealizowano również zaplanowaną kwotę 3 mln zł pochodzącą z zaciągniętego
kredytu.
Szanowni Państwo!
W trakcie realizacji w 2017 r. budżet gminy ostateczne wydatki zostały określone do kwoty
51 641 617,91 zł, a planowane rozchody na 1 811 000,00 zł.
Na 31 grudnia ub. r. wydatki zrealizowane zostały kwotą 46 566 466,78 zł, tj. 90,17% planu,
z czego:
- wydatki bieżące: 39 022 524,30 zł, tj. 91,54% planu,
- wydatki inwestycyjne: 7 543 942,48 zł, tj. 83,72% planu.
W 2017 roku największy strumień wydatków, a zatem priorytet w działaniach samorządu stanowiły
dwie dziedziny:
- Na opiekę społeczną, rodzinę i wszystkie zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowaliśmy
łącznie blisko 14,7 mln zł
- edukacja i oświata kosztowała nas ponad 11,7 mln zł.
Trzecią w kolejności pozycją wydatków budżetowych była gospodarka komunalna i ochrona
środowiska, na którą przeznaczyliśmy łącznie ponad 7,6 mln zł.
Panie i Panowie!
Rok 2017 był początkiem wielkiej ofensywy inwestycyjnej w naszej gminie, ukierunkowanej na jej
rozwój w celach określonych strategią do 2030 r. Łącznie udało nam się zrealizować 55 zadań
inwestycyjnych na rekordową kwotę ponad 7,5 mln zł.
To pierwszy tak poważny wzrost ilościowy i jakościowy wydatków inwestycyjnych w ostatnich
latach. W porównaniu do ostatniego roku ubiegłej kadencji zwiększyliśmy bowiem te nakłady
o ponad 50 %.
Do najważniejszych wykonanych zadań zaliczyć należy:
- budowa kanalizacji w dzielnicy Ostrowy I etap i ul. Chrobrego – ponad 1,8 mln zł
- budowę ulicy Skłodowskiej i Partyzantów – 385 200 zł,
- remont ulicy Mostowej Starej Gorzelni – 341 109,79 zł,
- budowę drogi Konradów-Wydra- 231 876,08 zł,
- budowę chodnika przy ul. Piastów – 168 540,75 zł,
- remont ul. 16-go Stycznia – 120 539,25 zł
- budowę ul. Marynarskiej wraz z przepustem – 79 181,25 zł,
- budowę ul. Cisowej (rozliczenie zadania) – 73 167,39 zł
- modernizację ul. Myśliwskiej – 61 500 zł,
- wydatki na OSP – ponad 429 tys zł, z czego na inwestycję (w tym zakup samochodu bojowego)
ponad 217 tys zł,
- budowę parkingu przy ul. Kubowicza – ponad 142 tys zł,
- pełną modernizację oświetlenia ulicznego – ponad 2,1 mln zł.
Na koniec runi 2017 r zaległości zewnętrzne w stosunku do gminy wynosiły 12 689 843,79 zł.
Największa ich część stanowią zaległości z tytuły podatków i opłat lokalnych (ponad 6,4 mln zł)
oraz zaległości upadłej spółki (ponad 5,3 mln zł) – obecnie zakończono postępowanie upadłości
spółki.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Blachownia wykonywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości 15 585 581,37 zł, tj. 34,85% zrealizowanych w tymże roku
dochodów gminy.
Na koniec roku sprawozdawczego Gmina Blachownia nie wykazywała zobowiązań wymagalnych.
W omawianym 2017 roku sytuacja finansów publicznych naszej gminy była stabilna, a wskaźniki
wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako bardzo dobre.
Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo Rani!
Uchwałą nr 4200/VI/83/2018 VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Blachowni sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
W tym miejscu pragnę podziękować Wysokiej Radzie za dobry merytoryczny poziom współpracy
przy realizacji ubiegłorocznego budżetu. Mając na uwadze pozytywne wnioski Komisji Rady
Miejskiej – w tym szczególnie Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej proszę Państwa Radnych o udzielenie
Burmistrzowi Blachowni absolutorium za rok 2017.

