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Wprowadzenie. 

 Opracowanie Raportu o stanie gminy Boronów za 2019 r. (zwanego dalej Raportem) stanowi 

wprost realizację art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w brzmieniu: „wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy”. Obowiązek sporządzania tego dokumentu został 

nałożony na samorządy rozpoczynające swą kadencję w 2018 r. (zgodnie z nowelizacją 

niektórych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego - wg ustawy 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). Co do swej istoty Raport ma wymiar informacyjny i edukacyjny. Zawiera elementy 

analizy i oceny. Zasadniczo jednak jest syntetyczną formą zestawienia i podsumowania obrazu 

funkcjonowania gminy i aktywności jej władz samorządowych w danym roku. Daje także 

mieszkańcom skrótową informację o dokumentach opracowanych przez gminę lub dla gminy. 

Tym samym bazuje on na ogólnodostępnych materiałach pozyskiwanych z Urzędu Gminy i 

jego jednostek, a także na danych ze statystyki publicznej. Sam Raport stanowi punkt wyjścia 

do debaty na sesji Rady Gminy nad wotum zaufania dla Wójta Gminy Boronów. 

Zakres Raportu obejmuje: 

•polityki, programy i strategie realizowane przez Gminę Boronów i gminne  jednostki

organizacyjne, 

•sposób wykonania uchwał Rady Gminy Boronów.
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I. Informacje ogólne. 

Gmina Boronów leży we wschodniej części powiatu lublinieckiego, w województwie śląskim. 

Graniczy z trzema gminami z terenu powiatu lublinieckiego: Herby (na północnym-zachodzie), 

Koszęcin i Woźniki (od strony południowo-zachodniej i południowej), a także gminami 

Blachownia i Konopiska (od wschodu) z terenu powiatu częstochowskiego. Odległość z 

Boronowa do Częstochowy wynosi ok. 30 km, do Katowic ok. 60 km, a Opola -ok. 90 km. 

Powierzchnia gminy wynosi 56,34 km². W jej skład wchodzą cztery sołectwa: Boronów 

(wspólnie z Dołami) Dębowa Góra, Grojec, Hucisko (wraz z miejscowością Sitki) i Zumpy. 

Geograficznie gmina usytuowana jest w prowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, makroregionie 

Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej i mezoregionie Obniżenia Liswarty-Prosny. Północno-

wschodnia część gminy zbudowana jest z piaskowców jury środkowej, które tworzą pas 

niezbyt wysokich pagórków, zaś wspomniane Obniżenie ma charakter nizinny. 

To w nim występuje najniższy punkt terenu gminy -266,8 m n.p.m., zaś najwyższe wzniesienie 

znajduje się na północ od leśniczówkiSzklana Huta (335,6 m n.p.m.). Najważniejszą rzeką 

płynącą przez obszar gminy (miejscowości Grojec, Boronów i Doły)jest Liswarta, należąca do 

zlewni Warty. Największy dopływ Liswarty na terenie gminy stanowi Leńca.  

Gmina Boronów otoczona jest trzema drogami krajowymi: nr 11 (Kołobrzeg-Bytom), 46 

(Kłodzko-Szczekociny) i 1 (Stryków-Cieszyn). Przez teren gminy biegną także drogi 

wojewódzkie: 905 (Herby-Piasek) i 907 (Wygoda-Niewiesze). Należy też zauważyć, że w 

pobliżu gminy Boronów(zwłaszcza w kierunku południowym)sieć dróg wojewódzkich jest 

bardzo gęsta, co ułatwia dotarcie także do pobliskich dróg krajowych. W niewielkiej odległości 

od gminy znajdują się drogi nr: 906 (Lubliniec-Piasek), 789 (Brusiek-Lelów), 908 (Częstochowa-

Tarnowskie Góry), 904 (Blachownia-Wanaty). 
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Statystyka ludności Gminy Boronów według stanu na dzień 31.12.2019 przedstawia się 

następująco: 

wiek kobiety mężczyźni ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym (0-14 lat) 
276 269 545 

w wieku produkcyjnym (15-59 lat) - kobiety         
w wieku produkcyjnym (15-65lat) - mężczyźni 1036 1174 2210 

w wieku poprodukcyjnym  
438 243 681 

OGÓŁEM 1750 1686 3436 
Opracowanie własne na podstawie GUS 

Statystyka urodzeń, zgonów i małżeństw według stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się 

następująco: 

 

 
Urodzenia  Zgony Małżeństwa 

 
47 26 19 
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II Informacje finansowe – realizacja budżetu gminy 

1. Budżet gminy na 2019 rok uchwalony uchwałą  nr  2/IV/2019   Rady Gminy  Boronów 

z dnia  23 stycznia   2019 roku     w sprawie uchwalenia   budżetu gminy Boronów na 

2019 rok zamyka się po stronie: 

– dochodów kwotą :    16 422 826,65                                                                                                                                         

– wydatków kwotą :    16 902 826,65                                                                                                                              

– przychodów  kwotą:      534 216,00                                                                                                                                                            

– rozchodów  kwotą:          54 216,00                                                                                                        

W wyniku dokonanych zmian w 2019  roku budżet gminy:  

– po stronie dochodów zwiększył   się  do kwoty :  19 967 142,01                                                                                                                     

– po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 21 585 988,09                                                                                                                      

-     po stronie przychodów  zwiększył się do kwoty:   693 062,08                          

-     po stronie   rozchodów  zwiększył się do kwoty : 74 216,00                                                                                                              

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r.  

po zmianach 

Wykonanie 

budżetu za 

2019 rok 

% wykonania 

w stosunku do 

planu 

1. DOCHODY OGÓŁEM, w 

tym: 

19 967 142,01 20 738 680,96 103,9 

1.1 Dochody  bieżące  18 336 252,24 19 143 090,94 104,4 

1.2 Dochody majątkowe  1 630 889,77 1 595 590,02 97,8 

2. WYDATKI OGÓŁEM,  w 

tym: 

21 585 988,09 20 231 478,82 93,7 
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2.1 Wydatki bieżące 16 567 525,59 15 612 830,01 94,2 

2.2 Wydatki majątkowe 5 018 462,50 4 618 648,81  92,0 

3 . PRZYCHODY 1 693 062,08 4 429 300,15 261,6 

4. ROZCHODY 74 216,00 74 216,00 100,0 

 

2. Dochody budżetu gminy w 2019 roku zostały wykonane w wysokości  20 738 680,96 zł   

tj. 103,9   % planu. Dochody budżetu gminy w 2019 roku przedstawiono poniżej 

w ujęciu tabelarycznym według źródeł: 

Lp 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

BUDŻET 2019 
ROK PO 

ZMIANACH 

WYKONANIE 
ZA 2019 ROK 

%  
WYKONANIA 

UDZIAŁ 
W 

DOCHODACH 
OGÓŁEM 

1 2 3 4 5 6 
I DOCHODY OGÓŁEM: 19 967 142,01 20 738 680,96 103,9  

1. Podatki lokalne:  
3 195 300,00 

 
3 295 600,40 

 
103,1 

 

 
15,9% 

2. Wpływy z  opłat:   555 000,00 517 369,70 93,2 
 

2,5 % 

3. 
 

 

Dochody z majątku Gminy: 859 000,00 
 
 

925 640,66 
 
 

107,8 
 
 

4,5 % 

4. 
 
 
 

 

Udział w podatkach stanowiących 
dochody budżetu państwa:  
 

4 079 058,00 
 

4 216 591,00 
 
 
 
 
 

103,4 
 

20,3 % 

5. 
 
- 
- 
- 

Subwencje: 
w tym: 
część oświatowa  
część wyrównawcza 
część uzupełniająca  

4 563 435,00 
 

4 002 550,00 
535  045,00 
25 840,00 

4 563 435,00 
 

4 002 550,00 
535 045,00 
25 840,00 

100,0 
 

100,0 
100,0 
100,0 

22,0 % 

6. Pozostałe dochody: 6  715 349,01 7 220 044,20 107,5 
 

34,8 % 

II PRZYCHODY 
- wolne środki 

1 693 062,08 
- 

4 429 300,15 
82 648,00 
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- nadwyżka  z  lat ubiegłych  
- pożyczka z WFOŚiGW 
- spłata udzielonej pożyczki  

1 156 368,34 
456 693,74 
80 000,00 

3 809 958,41 
456 693,74 
80 000,00 

 RAZEM  I + II: 21 660 204,09 25 167 981,11   
 

 

 

 

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w 103,1  % w stosunku do założonego planu.                   

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej , renty planistycznej, za odbiór 

odpadów komunalnych , trwałego zarządu  zostały wykonane w wysokości  93,2  %  

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości  107,8  %. Udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 

100,9 % Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem 

urzędów skarbowych osiągnęły poziom  162,7%  Wpływy z subwencji osiągnęły poziom   

100,0 %.  Pozostałe dochody osiągnęły  poziom 107,5    % 

 

3. W 2019 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości  

20 231 478,82     tj. 93,7 % planu. 

15,90%
2,50%

4,50%

20,30%

22,00%

34,80%

Struktura dochodów budżetu Gminy Boronów w 2019 roku

Podatki lokalne: 3 295 600,40

Wpływy z  opłat:   517 369,70

Dochody z majątku Gminy: 925 640,66

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:  4 216 591,00

Subwencje 4 563 435,00

Pozostałe dochody 7 220 044,20
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Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

PLAN WYDATKÓW 

NA 2019 ROK 

WYKONANIE 

WYDATKÓW 

ZA 2019 ROK 

% WYKONANIA 

 

1 2 3 4 5 

 WYDATKI OGÓŁEM /I + II/ 21 585 988,09 20 231 478,82 93,7 

I BIEŻĄCE: 

udział w wydatkach ogółem 

16 567 525,59 

76,7 % 

15 612 830,01 

77,2 % 

94,2 

 WYDATKI KOMUNALNE  

udział w wydatkach ogółem 

  

2 219 773,13 

10,3 % 

 

 

1 838 222,68 

9,1 % 

82,8 

 

2. 

 

WYDATKI ADMINISTRACYJNE 

udział w wydatkach ogółem 

2 233 943,12 

10,3 % 

2 111 142 ,57 

10,4  % 

94,5 

3. 

 

 

POZOSTAŁE WYDATKI NA 

FUNKCJONOWANIE  GMINY 

udział w wydatkach ogółem  

  

12 031 809,34 

 

55,7 % 

 

 

11 655 801,73 

 

57,6 % 

 

 

96,9 

 

 

 

 

4. 

 

- 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

udział w wydatkach ogółem  

odsetki od pożyczek 

11 000,00 

0,05 % 

11 000,00 

7 663,03 

0,03 % 

7 663,03 

69,7 

 

69,7 

5. 

 

REZERWY 

udział w wydatkach ogółem 

71 000,00 

0,3 % 

- 
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- 

- 

w tym: 

 ogólne 

celowe 

 

28 000,00 

43 000,00 

 

- 

- 

II INWESTYCJE 

udział w wydatkach ogółem 

5 018 462,50 

23,3 % 

4 618 648,81 

22,8 % 

92,0 

III 

- 

- 

ROZCHODY 

spłata pożyczek 

udzielone pożyczki  

74 216,00 

54 216,00 

20 000,00 

74 216,00 

54 216,00 

20 000,00 

 

OGÓŁEM 21 660 204,09 20 305 694,82  

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest 

poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem 

nadwyżki operacyjnej , która pozwoli spełnić  kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych 

 

 

wydatki komunalne
9,10%

wydatki 
administracyjne

10,40%

pozostałe wydatki na 
funkcjonowanie gminy

57,60%

obsługa długu 
publicznego

0,03%

inwestycje
22,80%

Struktura wydatków budżetu Gminy Boronów w 2019 roku
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III.  Informacja o zrealizowanych inwestycjach  

1. Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych 

W roku 2019 Gmina Boronów największą kwotę dofinansowania uzyskała z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Ze środków przedmiotowego funduszu przebudowano następujące drogi: 

1.1 Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Boronów 

 

Wykonawcą była firma POL – BRUK Sp. z o.o. ul Bociania Górka 13, Poczesna. Wartość 

inwestycji 431.476,59 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadziła firma  

GRA  MAR, Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, Lubliniec. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych 207.653,99 zł. 

Zakres robót obejmował: 

➢ Prace przygotowawcze, 

➢ Wykonanie robót ziemnych, 

➢ Wykonanie kanalizacji deszczowej, 

➢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów i wejść do posesji, 

➢ Humusowanie skarp wraz z obsianiem, 
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➢ Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, 

➢ Wykonanie oznakowania  pionowego. 

Parametry techniczne drogi 

➢ Długość – 282,97 m, szerokość – 3,50m, (droga jednokierunkowa) 

➢ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej obustronnie ograniczona krawężnikiem 

betonowym  

➢ Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej 

1.2.Przebudowa ulicy Lompy w miejscowości Boronów 

 

Wykonawcą była firma POL – BRUK Sp. z o.o. ul Bociania Górka 13, Poczesna. Wartość 

inwestycji 206.219,40 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadziła firma  

GRA  MAR, Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, Lubliniec. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych 103.110,40 zł. 

Zakres robót obejmował: 

➢ Prace przygotowawcze, 

➢ Wykonanie robót ziemnych, 
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➢ Wykonanie kanalizacji deszczowej, 

➢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i 

wejść do posesji, 

➢ Humusowanie skarp wraz z obsianiem, 

➢ Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej, 

➢ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Parametry techniczne drogi 

➢ Długość – 113,69 m, szerokość – 5,00m, 

➢ Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie 

ograniczona krawężnikiem betonowym  

➢ Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej 

1.2 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Boronowie 

 

Wykonawcą jest  firma HUCZ Sp. z o.o. ul Częstochowska 16, Boronów. Wartość inwestycji 

519.732,01 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadzi firma  

GRA  MAR, Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, Lubliniec. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych 249.705,50 zł. 
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Zakres robót obejmuje: 

➢ Prace przygotowawcze, 

➢ Wykonanie robót ziemnych, 

➢ Wykonanie kanalizacji deszczowej, 

➢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, zjazdów i 

wejść do posesji, 

➢ Humusowanie skarp wraz z obsianiem, 

➢ Regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej. 

➢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni włączenia jezdni do drogi 

wojewódzkiej nr 905 

➢ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

 

Parametry techniczne drogi 

➢ Długość – 254,00 m, szerokość – 5,00m, 

➢ Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej obustronnie 

ograniczona krawężnikiem betonowym 15x22 cm. 

➢ Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w zakresie skrzyżowania z DW 905 z betonu 

asfaltowego zabezpieczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x22 cm. Za 

krawężnikiem należy wykonać pobocze z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75 m. 

➢ Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej 

W zadaniu dotyczącym  Przebudowy ulicy Młyńskiej zakończyły się roboty związane z 

przebudową nawierzchni. Aktualnie trwają uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach w zakresie przebudowy skrzyżowania z DW905. Zakończenie inwestycji 

planowane jest na 15.12.2020 r.  
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1.4. Budowa i przebudowa ul. Pogodnej i Powstańców Śląskich w Boronowie    

 

 

 Wykonawcą była firma BET – BRUK Zbigniew Bryś, ul. Niegolewskich 14, 42 – 700 Lubliniec. 

Wartość inwestycji 2 287 126,35zł brutto. Nadzór inwestorski prowadziła firma GRA  MAR, Sp. 

z o.o. ul. Chłopska 15, Lubliniec. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 

757.640,37 zł. 

   Zakres robót obejmował: 

➢ Prace przygotowawcze w tym wycinka drzew (9 szt.) 

➢ Roboty rozbiórkowe 

➢ Wykonanie koryta, profilowanie podłoża 

➢ Wykonanie robót ziemnych 

➢ Budowa systemu odwodnienia 

➢ Wykonanie warstw konstrukcyjnych ul. Pogodnej wraz z sięgaczami, ciągów pieszo 

jezdnych, zjazdów i wejść do posesji, chodnika 

➢ Dostosowanie wysokościowe zjazdów 

➢ Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 
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➢ Przebudowa urządzeń teletechnicznych 

➢ Przebudowa kolidujących ogrodzeń posesji prywatnych 

➢ Regulację pionową oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

➢ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 

 

Ciąg pieszo – jezdny (odcinek nr I) 

➢ Długość – 262 m, szerokość – 3,00 m 

➢ Nawierzchnia z kostki betonowej 

➢ Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej 

 

Ciąg pieszo – jezdny (odcinek nr II) 

➢ Długość – 313 m, szerokość – 2,50 m 

➢ Nawierzchnia z kostki betonowej 

➢ Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej 

 

Ulica Pogodna (odcinek nr III) 

➢ Długość – 558 m, szerokość – 5,00m, sięgacze 4x40m=160m, szerokość 5,00m 

➢ Nawierzchnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia sięgaczy z betonowej kostki 

brukowej  

➢ Pobocze gruntowe o szerokości 0,75m po lewej stronie 

➢ Chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,10 m po prawej stronie 

➢ Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej 

1.5 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Cieszowska    

       Wykonawcą była firma LARIX, ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec. Wartość inwestycji 

338 578,46 zł brutto. Nadzór inwestorski prowadziła firma ANBUD Andrzej Ptak, ul. 

Równoległa 33, Częstochowa. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych  165.000,00 zł. 
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1.6 Struktura finansowania inwestycji drogowych w Gminie Boronów w 2019 roku 

 

 

2. Inwestycje realizowane ze środków własnych Gminy Boronów 

2.1 Budowa sieci wodociągowej ul. Cieszowska  80 565,00 zł brutto. 

2.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pogodnej 18 784,01 zł brutto 

2.3  Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy  86 592,00 zł brutto 

2.4 Rozbudowa monitoringu w parku gminnym  15 798,00 zł brutto 

 

 

 

 

środki własne Gminy 
Boronów
60,80%

środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych

34,84 %

środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów 

Rolnych
4,36 %

środki własne Gminy Boronów środki z Funduszu Dróg Samorządowych

środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
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3. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 

 

Nazwa 

sołectwa 

Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan na 2019 

rok 

Wykonanie za 

2019 rok 

 OGÓŁEM 61 175,49 61 167,68 

Sołectwo Grojec Modernizacja drogi w sołectwie 

Grojec – projekt 

14 844,00 14 844,00 

Sołectwo Zumpy Utwardzenie ul Słonecznej 

 

Czyszczenie, pogłębienie , koszenie 

rowów 

Razem 

 

8 743,82 

 

6 607,81 

 

15 351,63 

8 743,82 

 

6 600,00 

 

15 343,82 

Sołectwo 

Dębowa Góra 

Utwardzenie odcinka drogi w 

Dębowej Górze 

14 429,61 14 429,61 

Sołectwo 

Hucisko 

Budowa i odwodnienie ul. Kruczej 

w Hucisku –projekt 

16 550,25 16 550,25 

 

 

IV Informacja o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego Gminy Boronów przedstawia się następująco: 

1. GMINA  BORONOW POSIADA: 

a) GRUNTY –  o powierzchni 110,84 ha  , w tym drogi  i tereny komunikacyjne o 

powierzchni 38.98  ha  

WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 

Ogółem 106,90 110,84 

-rolne 25,30 27,05 
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- budowlane 34,16 34,21 

- pozostałe 43,29 45,34 

- lasy 1,94 2,03 

- parki 2,21 2,21 

 

Zmiany w ewidencji gruntów za okres objęty informacją : 

1. Przyjęto do zasobu komunalnego grunty: 

a)  na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego : 

- działka rolna w sołectwie Grojec  0,22 ha  

- działka leśna i w części rolna pomiędzy ul. Powstańców a Doły 0,12 ha 

- działka rolna przy ul. Wolności 0,12 ha  

- działki rolne w rejonie ul Grabińskiej 2,08 ha 

- działka przy ul. Wolności   0,02 ha  

- działka na terenie bazy paliw   0,14 ha 

- droga – część ul. Wiśniowej 0,03 ha 

- droga – ul. Cieszowska    1,56 ha  

b) na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego  

- przedłużenie ul. Pogodnej  0,16 ha 

c) na podstawie decyzji Wójta Gminy Boronów  

- część drogi , ul. Korfantego 0,04 ha 

- część drogi w sołectwie Grojec 0,11 ha 

d)  na podstawie aktów notarialnych : 

- grunt w rejonie ul. Pogodnej 0,03 ha 
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- grunt w rejonie ul. 3 Maja 0,01  

2. Z zasobu mienia komunalnego wykreślono : 

 a) na podstawie  sprzedaży w drodze przetargu  następujące działki : 

-  działka rolna ul. Koszęcińska  0,57 ha  

-  działka rolna ul. Wolności 0,11 ha  

2. Struktura gruntów w Gminie Boronów wg. stanu na dzień 31.12.2019 

 

b)  BUDYNKI   

       

                                                                              Stan na 31 .12.2018 r.       Stan na 31.12.2019 r. 

Wartość księgowa budynków                                       3 357 571,50           3 194 822,04 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r 

- obiekty mieszkalne 3 3 

- obiekty kulturalne 1 1 

grunty rolne
24,40 %

grunty budowlane
30,86%

pozostałe
40,90 %

lasy
1,83%

parki
1,99%

grunty rolne grunty budowlane pozostałe lasy parki
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- obiekty sportowe 1 1 

- budynek Urzędu Gminy 1 1 

- szalety gminne 2 2 

- obiekty szkolne 1 1 

- inne obiekty 2 2 

 

W okresie od 31.12.2018  r. do 31.12.2019 r. :   

-  dokonano umorzenia budynków  na kwotę  : 162 749,46 

c) URZĄDZENIA TCHNICZNE I BUDOWLE 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na 31.12.2018r.( wartość 

księgowa netto) 

Stan na 31.12.2019 . (wartość 

księgowa netto) 

OGÓŁEM 30 375 931,63 32 238 735,80 

wodociągi 1 414 787,54 1 421 420,65 

przepompownie 15 535,94 14 668,82 

oczyszczalnia ścieków 3 945 670,86 3 843 847,63 

kanalizacja 10 427 671,49 9 636 003,29 

drogi gminne, place, 

boiska, parking ,most parki 

13 668 989,09 16 200 194,36 

urządzenia techniczne 63 251,23 235 344,47 

urządzenia alarmowe 3 355,52 2 816,24 

monitoring 44 427,47 97 689,94 

podium z zadaszeniem 73 980,86 70 961,23 

punkty świetlne 684 840,25 686 053,32 

kotłownia 30 888,70 27 478,85 

ogrodzenia 2 532,68 2 257,00 
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d) ŚRODKI TRANSPORTU  

WYSZCZEGÓLNIENIE  Stan na 31.12.2018 r ( 

wartość księgowa netto) 

Stan na 31.12.2019 r ( 

wartość księgowa netto) 

Samochód OSP, ciągnik rolniczy, 

przyczepa asenizacyjna, wózek  

widłowy 

40 005,10 33 018,76 

 

- dokonano umorzenia na kwotę  6 986,00 

f) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na 31.12.2018 r Stan na 31.12.2019 r 

Programy komputerowe, licencje 181 990,75 183 027,75 

Dane w zmianach w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 31.12.2018 

roku do 31.12.2019 roku :  

- zakupiono program   1 037,00 
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V. Informacja o realizacji strategii, polityk i programów 

1. Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016 – 2025 została przyjęta uchwałą Rady 

Gminy w Boronowie nr 29/XVII/2016 z dnia 16 maja 2016 roku. Dokument ten jako cel 

strategiczny wyznacza rozwój infrastruktury gminnej, który ma być realizowany poprzez 

następujące cele operacyjne: 

• Modernizacja sieci drogowej w Gminie Boronów – w tym zakresie w roku 2019 

zrealizowano następujące zadania: 

➢ Budowa i przebudowa ul. Pogodnej i Powstańców Śląskich w Boronowie     

➢ Przebudowa ulicy Młyńskiej w Boronowie 

➢ Przebudowa ulicy Szkolnej w Boronowie 

➢ Przebudowa ulicy Lompy w Boronowie 

➢ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Cieszowska    

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej  - w tym zakresie w roku 2019 

zrealizowano następujące zadania: 

➢ Budowa sieci wodociągowej ul. Cieszowska     

➢  Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pogodnej         

➢  Wykonanie nagłośnienia hali sportowej w Zespole Placówek Oświatowych 

➢  Rozbudowa monitoringu w parku gminnym   

➢   Budowa oświetlenia solarnego na placu rekreacyjnym w miejscowości  Hucisko    

➢   Budowa oświetlenia solarnego na placu rekreacyjnym w miejscowości Grojec 

• Poprawa efektywności wykorzystania przestrzeni publicznych oraz ich estetyki – w 

tym zakresie w roku 2019 nie realizowano żadnych działań. 

2.  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Boronów został przyjęty uchwałą  

nr 5/XXXVI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 stycznia 2018 r oraz zaktualizowany 

uchwałą nr 47/IX/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku. 

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Boronów jest zgodny z postanowieniami, 

przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele 

to: 

1) redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 
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2) wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020r.; dla 

Polski ustalono wzrost z 7 do 15%, 

3) zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Przedmiotowy program był realizowany poprzez: 

➢ Udzielenie dotacji dla 43 mieszkańców gminy na wymianę starego źródła ciepła na 

kotły klasy EURO 5. Wartość udzielonych dotacji zamyka się kwotą 252 670,30 zł 

➢ Udzielenie dotacji dl 35 mieszkańców gminy na montaż mikroinstalacji 

fotowoltaicznych. Wartość udzielonych dotacji to kwota 454 222,84 zł 

3.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 

2025 roku został przyjęty uchwałą nr 55/XLII/2018 z dnia 12 września 2018 roku. 

Głównym i nadrzędnym celem opracowania Programu Ochrony Środowiska jest weryfikacja 

podjętych działań wraz z aktualną oceną stanu środowiska, w porównaniu do zakładanych 

efektów, a także uaktualnienie celów polityki ekologicznej zapewniającej bezpieczeństwo 

wszystkich komponentów środowiska naturalnego z zachowaniem zasady zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego i społecznego. W Programie Ochrony Środowiska dla gminy Boronów 

wskazany został sposób realizacji założeń na terenie gminy zgodnie z wytyczonymi 

priorytetami ekologicznymi, a także z wyszczególnieniem działań krótkoterminowych do roku 

2018-2021 jak i działań długoterminowych w perspektywie do 2025 roku, zgodnymi z celami 

ustalonymi w strategiach, programach i dokumentach programowych szczebla 

międzynarodowego i krajowego. 

Do najważniejszych celów wyznaczonych w przedmiotowym dokumencie należy: 

➢ Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej i 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii – był realizowany poprzez udzielenie dotacji 

do wymiany starych źródeł ciepła oraz dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. 

Zamontowany został również czujnik jakości powietrza, który monitoruje stężenie pyłu 

PM10 i PM2,5. Z jego wskazaniami można się zapoznać na stronie www.boronow.pl w 

zakładce „sprawdź jakość powietrza” 

http://www.boronow.pl/
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➢ Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa – był realizowany przez 

właściwą eksploatację oraz zapewnienie odpowiednich parametrów ścieków 

oczyszczonych na oczyszczalniach w Boronowie, Hucisku i Dębowej Górze. 

➢ Utrzymanie dobrego stanu obszarów chronionego krajobrazu – był realizowany 

poprzez redukcję zanieczyszczeń ze starych źródeł ciepła oraz inwestycje w 

infrastrukturę drogową. 

4.Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boronów na lata 

2019 – 2032 został przyjęty uchwałą nr 67/XII/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 28 

października 2019 roku  

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych przeprowadzona w 2019 roku miała na celu 

wyeliminowanie maksymalnie dużej ilości wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 

Powstanie Programu wypełnia obowiązek posiadania takiego dokumentu wynikający  

z zapisów ustawowych ,otwiera drogę sięgnięcia po dofinansowanie działań związanych  

z demontażem, transportem i składowaniem (utylizacją) wyrobów azbestowych. Ponadto jego 

realizacja wpłynie znacząco na polepszenie jakości powietrza, a tym samym zwiększy komfort 

życia w gminie, poprawiając stan środowiska naturalnego. 

Podstawą prawną stworzenia i realizacji Programu są: 

· Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032; 

· Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2119) wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi; 

· Krajowy Plan Gospodarki Odpadami; 

· Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. 

Przedmiotowy dokument był podstawą do ubiegania się o dofinansowanie usuwania azbestu 

z posesji mieszkańców, który Gmina Boronów w roku bieżącym złożyła do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

5.Program współpracy Gminy Boronów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr 10/II/2018 z dnia 4 

grudnia 2018 r.  Rady Gminy Boronów.  

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zlecono realizację 

zadań publicznych stowarzyszeniom. 

Zgodnie z „Programem”  na realizację współpracy finansowej w 2019 roku przewidziano środki 

finansowe w wysokości – co najmniej 36 600,00 zł.  

Zgodnie z Uchwałą nr 2/IV/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Boronów na 2019 rok Rada Gminy przeznaczyła na realizację zadań publicznych w roku 

2019 środki finansowe w wysokości: 36 600,00 zł.  

Gmina Boronów, zawarła 6 umów z 2 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 

30 100,00 zł, w tym w trybie pozakonkursowym przekazano organizacjom: 7 000,00 zł, kwota 

ta – zgodnie  z wymogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie – nie przekracza 20% całości dotacji planowanych w roku budżetowym na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego.    

Porównanie wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w latach 2015 – 

2019 przedstawia załączony wykres. Na poniżej przedstawionym wykresie możemy 

zaobserwować znaczny spadek wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 

w roku 2018 w porównaniu do lat poprzednich, wyraźny spadek spowodowany jest tym, iż do 

roku 2017 klubą sportowym zostały udzielane dotacje na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast od 2018 

roku dotacje te udzielane są zgonie z uchwałą nr 64/XXXIV/2017 w sprawie określania 

warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Boronów w zakresie sprzyjania sportu 

na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
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2. Formy zlecania zadań  

Zgodnie z ustawą gmina zlecała realizację zadań z zastosowaniem otwartych konkursów ofert: 

Ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert: 

• 15.05.2019 r. - na zadanie: Wydanie publikacji pt. „Szkoła w Boronowie w latach 

2009- 2019”, 

• 26.08.2019 r. - na zadanie: Organizacja II Boronowskiej Biesiady Śląskiej 

• 05.11.2019 r. -na zadanie: IX Gminny Konkurs Kulinarny pn. „Świąteczne Smakołyki 

z przepisu Babuni” 

• 05.11.2019 r.– na zadanie: Rodzinny Kiermasz Świąteczny z Gościem Specjalnym  

• 06.11.2019 r. - Emisja Filmu na pendrivie pn. „ZIEMIA BORONOWSKA – HISTORIA 

I WSPÓŁCZESNOŚĆ” – etap III dokończenie działań podjętych w 2015r. 

 W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert podpisano 4 umowy o wsparcie 

realizacji zadania publicznego. 
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Zawarto 1 umowę w trybie bezkonkursowym, przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

3. Wykaz umów zawartych w 2019 r.  

Urząd nie przekazywał organizacjom pozarządowym środków finansowych na podstawie 

umów  wieloletnich, a jedynie na okres realizacji zadania – nieprzekraczający jednego roku.  

Szczegółowy wykaz umów zawiera poniższa tabela.  

 

LP 

 

NUMER UMOWY 

 

DATA 

ZAWARCIA 

 

STOWARZYSZENIE

/KLUB SPORTOWY 

 

NAZWA ZADANIA 

 

UDZIAŁ 

DOTACJI 

 

1. 

205/VI/2019 - OP 

 

07.06.2019 r. 

 

Stowarzyszenie dla 

Boronowa 

 

Wydanie publikacji 

pt. „Szkoła w 

Boronowie w latach 

2009- 2019”, 

 

 

8 000,00 zł. 

 

2. 
271/IX/2019- OP 19.09.2019 r. 

Stowarzyszenie dla 

Boronowa 

 

Organizacja II 

Boronowskiej 

Biesiady Śląskiej 

6 580,50 zł 

 

3. 

 

325/XI/2019- OS 

 

28.11.2019 r. 

Stowarzyszenie dla 

Boronowa 

 

IX Gminny Konkurs 

Kulinarny pn. 

„Świąteczne 

Smakołyki z przepisu 

Babuni” 

 

 

2 500,00 zł. 

4. 326/XI/2019 - OS 28.11.2019 r. 
Stowarzyszenie dla 

Boronowa 

Rodzinny Kiermasz 

Świąteczny z 

Gościem Specjalnym 

3 419,50 zł. 
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5. 327/XI/2019-OS 29.11.2019 r. 

Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Boronowskiej 

Emisja Filmu na 

pendrivie pn. 

„ZIEMIA 

BORONOWSKA – 

HISTORIA 

I WSPÓŁCZESNOŚĆ” 

– etap III 

dokończenie działań 

podjętych w 2015r. 

 

2 600,00 zł 

6. 273/IX/2019-OP 24.09.2019 r. 

Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Boronowskiej 

Wydruk: 

„Przewodnik Ziemia 

Boronowska” - 

wydanie III 

uzupełnione, „Folder 

Szklana Huta” – 

wydanie I, „Folder 

Szybik Kopalniany” – 

wydanie I 

 

7 000,00 zł 

RAZEM 30 100,00 zł 

 

4. Obszary współpracy 

Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania publiczne mieściły się w obszarach 

wskazanych w zadaniach priorytetowych przewidzianych w rozdziale IV Programu.   

Szczegółowe zestawienie obszarów współpracy i danych liczbowych dotyczących zadań 

zrealizowanych w 2019 r. przedstawia  poniższy wykaz.  
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Zestawienie danych liczbowych dot. zadań zrealizowanych w 2019 roku 

 

 

Obszar współpracy 

 

Kwota 

przeznaczona 

na realizację 

zadań 

 

Liczba 

zrealizow

anych 

zadań 

 

 

Liczba 

podmiotów, 

którym 

przyznano 

dotację 

 

Kwota 

przyznanych 

dotacji 

 

Wykorzyst

ana kwota 

dotacji 

 

Zaspokojenie 
potrzeb 

mieszkańców 

gminy w zakresie 

upowszechniania 
kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury 

i tradycji 

 

 

 

 

20 500,00 zł 

 

 

 

4 

 

1 

 

20 500,00 zł 

 

20 500,00 

zł 

Zaspokajanie 
potrzeb 

mieszkańców 

gminy w zakresie 
nauki 

, edukacji, 

oświaty 

i wychowania 

 

2 500,00 zł 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 
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Zaspokojenie 
potrzeb 

mieszkańców 

gminy w zakresie 

wypoczynku dzieci 
i młodzieży 

 

 

4 000,00 zł 

 

 

0 

 

 

0 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

Zaspokojenie 
potrzeb 

mieszkańców 

gminy w zakresie 

upowszechniania 
turystyki 

 

9 600,00 zł 2 1 9 600,00 zł 9 600,00 zł 

 

5. Współpraca pozafinansowa 

Realizowana współpraca pozafinansowa polegała między innymi na: 

- konsultowaniu z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych podmiotów,  

- wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

- bieżącym udzielaniu informacji i wyjaśnień dotyczących składania ofert i sprawozdań, 

- wspieraniu podmiotów w zakresie bezpłatnego udostępniania pomieszczeń  

- publikowaniu w Biuletynie informacji i artykułów dotyczących przedsięwzięć i zadań 

realizowanych przez podmioty. 

7.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Boronów w 2019 r. został przyjęty uchwałą nr 21/VI/2019 Rady Gminy Boronów 

z dnia 26 marca 2019 roku. 

W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz ich 

sterylizację, odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia całodobowej opieki 
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weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zawarto umowę                

z Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych „Gabi” Gabriela 

Bartoszek, 47 – 120 Żędowice, ul. Dworcowa 24. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich zawarto umowę   z Panem Jackiem Mokrosem prowadzącym gospodarstwo 

rolne znajdujące się   w Kochanowicach przy ul. Wiejskiej 10. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odebrano dwa zgłoszenia o bezdomnym psie: 

1. Zgłoszenie w dniu 03.02.2019 r. – dwa błąkające się psy zostały znalezione  w Zumpach, 

jednak w dniu 06.02.2019 r. znalazł się właściciel zaginionych psów – posiadający 

dokumenty zwierząt. 

2. Zgłoszenie w dniu 09.09.2019 r. – na terenie sołectwa Grojec znaleziono błąkającego 

się psa. Po nieudanej próbie odnalezienia właściciela psa, został on zaadoptowany 

przez mieszkańca Gminy Boronów w dniu 13.09.2019 r. 

6.Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Boronów na lata 2017 

– 2021 został przyjęty uchwałą  nr 68/XXIII/2016 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 listopada 

2016r. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Boronów obejmuje następujące lokale: 

- 4 mieszkania w Boronowie przy ul. Powstańców Śląskich 

- 4 mieszkania w Boronowie przy ul. Szkolnej  

- 1 mieszkanie w Boronowie przy ul. Wojska Polskiego 11A 

W 2019 roku dokonano: 

- przeglądów technicznych budynków,  

- przeglądów przewodów dymnych i wentylacyjnych, 

- czyszczenia przewodów dymnych, 

- wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich, 

- zakupów pieca grzewczego, kuchni węglowej, umywalki, wanny oraz baterii w budynku przy ul. 

Powstańców Śląskich. 

7.Uchwała nr 64/XXXIV/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenie 

warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Boronów w zakresie sprzyjania rozwojowi 

sportu 
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Zgodnie z w/w uchwałą do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji z budżetu 

Gminy Boronów na realizację zadania z zakresu sportu. Gmina Boronów,  zawarła 2 umowy z 

2 klubami sportowymi na łączną kwotę 128 500,00 zł. Szczegółowy wykaz umów zawiera 

poniższa tabela: 

Lp. Numer umowy 
Data 

zawarcia 
Klub sportowy Nazwa projektu Udział dotacji 

1. 24/I/2019-OP 24.01.2019 r. 

Ludowy Klub Sportowy 

„Jedność” 

z siedzibą w Boronowie ul. 

Koszęcińska 12 

 

Prowadzenie zajęć 

sportowych dla 

mieszkańców Gminy 

Boronów. 

Prowadzenie zajęć i 

udział w 

rozgrywkach piłki 

nożnej" 

 

120 000,00 zł 

2. 25/I/2019-OP 24.01.2019 r. 

Klub Rekreacyjno – 

Sportowy TKKF 

„BORONOVIA” 

z siedzibą w Boronowie ul. 

Poznańska 1 

 

"Organizacja imprez 

rekreacyjno-

sportowych 

(Mistrzostwa Gminy 

Boronów w Tenisie 

Stołowym, w 

Szachach, Biegach 

Przełajowych, 

Mikołaj na 

Sportowo, Sportowy 

Turniej Miast i Gmin, 

Turnieje Piłki 

Siatkowej i Nożnej, 

oraz prowadzenie 

sekcji Karate, sekcji 

8 500,00 zł 
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Szachowej i sekcji 

Siatkówki)" 

 

RAZEM 128.500,00 zł 

 

8.Uchwała nr 80/XXXV/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru Zabytków, nie stanowiącym własności Gminy. 

Do  Urzędu Gminy wpłynął jeden wniosek Rzymsko – Katolickiej Parafii NMP Królowej Różańca 

Świętego w Boronowie . 

Zgodnie z Uchwałą nr 28/VII/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 24 kwietnia 2019 r., w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy udzielono dotacji 

Rzymsko – Katolickiej Parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie w wysokości 

35 000,00 zł Gmina Boronów zawarła umowę z Parafią NMP Królowej Różańca Świętego w 

Boronowie. Szczegółowy wykaz  zawiera poniższa tabela: 

Lp. Numer umowy 
Data 

zawarcia 
Klub sportowy Nazwa projektu Udział dotacji 

1. 171/V/2019OP 17.05.2019 r. 

Rzymsko – Katolicka 

Parafia NMP Królowej 

Różańca Świętego w 

Boronowie ul. Wolności 1 

 

Udzielenie dotacji na 

zadanie związane z 

konserwacją cyklu 

obrazów Drogi 

Krzyżowej oraz 

obrazów Koronacja 

MB i Zwiastowanie 

NMP 

35 000,00 zł 

RAZEM 35 000,00 zł 
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9. Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów 

Na terenie Gminy Boronów obowiązują następujące plany zagospodarowania przestrzennego, 

zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Boronowie nr: 

1. 59/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. , opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 4556.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. obejmująca teren 

sołectwa Hucisko. 

2. 60/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. , opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 4557.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. obejmująca teren 

sołectwa Zumpy. 

3. 61/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. , opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 4558.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. obejmująca teren 

sołectwa Dębowa Góra. 

4. 62/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. , opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 4559.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. obejmująca teren 

miejscowości Grojec. 

5. 58/XXV/2012 z dnia 26 września 2012 r. , opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 4555.2012 z dnia 9 listopada 2012 r. obejmująca teren 

miejscowości Boronów, zmienioną w części uchwałą Rady Gminy Boronów nr: 

a) 15/IV/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 862.2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy 3-go Maja, Wojciecha Korfantego i 

Poprzecznej w Boronowie. 

b) 53/X/15 z dnia 7 października 2015 r. , opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nr 5188.2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego na terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU 

i 11.PU. 
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Wydano  informacje o  terenie ( wypisy  i  wyrysy – 21 szt, zaświadczenia – 101 szt ) z  

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  417 działek. 

W roku 2019 rozpoczęto również procedurę zmiany studium zagospodarowania, zgodnie z  

Uchwałą Nr 18/VI/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 26 marca 2019 r.  w sprawie przystąpienia 

do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Boronów. 

W związku z uchwałą nr 17/VI/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: 

przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów, 

została podjęta przedmiotowa uchwała.  W wyniku zapytania ofertowego nr 

GG.271.2.ZO.2019  z dnia 03.04.2019 r. do opracowania zmiany studium, biorąc pod uwagę 

najniższą cenę, wybrano ofertę P.A. NOVA S.A., 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 . Całość 

zadania za cenę brutto    –    39.852,00  zł. Opracowanie dokumentacji podzielono na etapy.  

W 2019 r. zakończono etap I prac planistycznych na łączną kwotę 3.985,00 zł. 

10. Uchwała nr 4/XV/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zasad 

wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Boronów na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. 

W 2019 r. zawarto następujące umowy dzierżawy: 

Lp. Nr umowy Status 

dzierża

wcy 

Okres 

dzierżawy 

Nr działki Karta 

mapy 

Powierz

chnia 

w  ha 

Uwagi 

 

1. 

 

99/II/2019-GG 

 

nowy 

20.02.2019 r. - 

19.02.2022 r. 

5087/732 

2107/604 

 

2 

 

1,0058 

270,00 zł 

brutto/rok 

 
97/II/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

15.02.2019 r. - 

14.02.2022 r. 

3594/868 2C 0,6839 

180,00 zł 

brutto/rok 
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2. 

 

3. 

144/IV/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

01.04.2019 r. - 

31.03.2022 r. 

3779/161591

4/769 584/5 

662 

2, 

5 

0,0007 

18,08 zł 

brutto/m-c 

 

4. 

143/IV/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

01.04.2019 r. - 

31.03.2022 r. 

1100 2 0,8270 

207,26 zł 

brutto/rok 

 

5. 

204/VI/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

11.06.2019 r. - 

10.06.2022 r. 

2069/1745, 

110/99 

2, 

7 

2,0453 

400,00 zł 

brutto/rok 

 

6. 

203/VI/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

01.06.2019 r. - 

31.05.2022 r. 

2067/1741, 

2068/1742 
2 0,3370 

307,50 

brutto/m-c 

 

7. 

 

217/VII/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

01.06.2019 r. - 

31.05.2022 r. 

553/14, 

554/13 
5 0,2753 

65,00 zł 

brutto/rok 

8. 

 

228/VIII/2019-GG 

 

 

nowy 

 

20.02.2019 r. - 

19.02.2022 r. 

 

5957/241, 

5958/241 

 

2 

 

0,0856 

 

1 263,46 zł 

brutto/m-c 

9. 
348/XII/2019-GG 

 

nowy 

16.12.2019 r. - 

15.12.2022 r. 

383/137, 

675/137 
1 9,6968 

15 500,00 zł 

brutto/rok 

10. 
310/XI/2019-GG 

 

dotychcz

asowy 

14.11.2019 r. - 

13.11.2022 r. 

580 2 0,3800 

110,00 zł 

brutto/rok 

11. 315/XI/2019-GG 
dotychcz

asowy 

19.11.2019 r. - 

18.11.2022 r. 

315/8 3 0,5661 

140,00 zł 

brutto/rok 
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11. Uchwała nr 28/XVII/2016 Rady Gminy Boronów z dnia 16 maja 2016r. w sprawie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boronów na lata 2016-2025. 

Głównym zadaniem pomocy społecznej jest pomoc rodzinom  i osobom samotnym w 

formie wsparcia finansowego, świadczenia  pracy socjalnej realizowanej najczęściej poprzez  

pobudzanie aktywności osób i rodzin przy zastosowaniu różnego rodzaju poradnictwa:  

rodzinnego, pomocy osobom  bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, zdobywaniu nowych 

kwalifikacji.  

Osoby  zgłaszające się do Ośrodka Pomocy Społecznej to mieszkańcy gminy spełniający 

kryterium dochodowe (701 zł. dla osoby samotnej oraz 528 zł. na osobę w rodzinie)  oraz 

spełniające  co najmniej jedną z przesłanek art.7 ustawy o pomocy społecznej (tj.  ubóstwo, 

sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 

przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony  ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności  w 

przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, 

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa  lub ekologiczna)   kwalifikujące do 

udzielenia pomocy ze środków społecznych.  

Z pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz pomocy usługowej skorzystało 96 osób z 80 rodzin, 

6 osobom GOPS opłacał składkę zdrowotną. Wydano 91 decyzji o przyznaniu świadczeń w 

formie pieniężnej, rzeczowej i usługowej na świadczenia z pomocy społecznej, składki 

zdrowotne, ubezpieczenia z NFZ, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe, 

wykorzystano środki na zorganizowanie spotkania opłatkowego, realizację program 

żywnościowy  FEAD 2018,  

Na powyższe świadczenia wykorzystano kwotę w wysokości  102 533,27  zł. i wydano  87 

decyzji. 

Z powyższej kwoty są środki pochodzące z:  

1.  Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia w wys.       49 212,58 zł.  

2.  Budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenia        w wys.        53 320,69zł.  
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Przyznane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłki okresowe udzielone zostały 12 rodzinom,  

w ilości  34 świadczenia głównie z powodu  bezrobocia 17 świadczeń oraz niepełnosprawności 

10 świadczenia, choroby 3 świadczenia oraz oczekiwanie  na świadczenia 4 na łączna kwotę w 

wys.  9 640,82 zł.  pokryte ze środków od Wojewody. 

Część z przyznanych zasiłków okresowych udzielono w formie rzeczowej, zwłaszcza osobom i 

rodzinom zagrożonym patologią społeczną.  

Świadczenia w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych  zostały udzielone 21 

rodzinom   w ilości 29 świadczeń  głównie w formie pieniężnej na zakup żywności, opału, 

odzieży i obuwia, lekarstw i leczenia oraz w formie rzeczowej w postaci zakupu żywności  art. 

chemicznych, opału, lekarstw. Koszt udzielonych świadczeń wyniósł  8 930 zł. z zadań własnych 

gminy.  

W  2019r. opłacono schronienie dla osoby bezdomnej  na kwotę 4 077 zł. z zadań własnych 

gminy.  

Dodatek mieszkaniowy  pobiera 1 osoba  przez okres 12 miesięcy, zamieszkała w lokalu 

komunalnym Urzędu Gminy na kwotę  2 373,50 zł. z zadań własnych gminy.   

Zasiłki stałe zostały przyznane 7 osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, których dochód nie przekracza ustalonego kryterium 

dochodowego, dla osoby samotnej 701 zł. dla osoby  w rodzinie 525  zł. Udzielono  61 

świadczeń  na kwotę   33 497,82 zł. z dotacji od Wojewody Śląskiego.  

Usługami opiekuńczymi  zostały objęte trzy starsze, samotne osoby, wymagające pomocy i  

opieki osób drugich.  Kwota 34 386,19 zł.  stanowi wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za 

odzież, fundusz socjalny, ryczałt na pojazd dla  opiekunki domowej zatrudnionej w GOPS na ½ 

etatu oraz opiekunki  wspomagającej w ramach umowy zlecenia pokryte z zadań własnych 

gminy.  

12. Uchwała nr 5/IV/2019 Rady Gminy  Boronów  z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i 

w domu " na lata 2019 – 2023; 

Realizując przedmiotową chwałę  wykorzystano środki z zadań zleconych w ws.  3 268,00 zł. 

oraz środki własne w wysokości 2 189,00 zl. na  posiłki i pomoc rzeczową w liczbie  1502 
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świadczeń.  W 2019r. z programu z dożywiania  finansowanego przez GOPS skorzystało 11 

dzieci szkolnych oraz 2 osoby dorosłe w stołówce ZPO w Boronowie. Koszt dożywiania to 

kwota w wys. 5 457 zł.   

13. Uchwała nr 13/XXVII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lat 2017 - 2022 

W roku 2019 w Gminie Boronów pieczą zastępczą było objęte jedno dziecko. Piecza zastępcza 

jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez 

rodziców biologicznych. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W 

rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo 

pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie 

dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody 

rodziców zastępczych. Koszt sprawowania pieczy zastępczej wyniósł 6 312,00 zł. 

Cztery rodziny korzystały ponadto z pomocy w formie   asystenta rodziny zatrudnionego na 

umowę zlecenie. Asystent rodziny realizuje zadania na rzecz: 

- rodzin, które wychowują małoletnie dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych wobec nich; 

- rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których wychowują się dzieci lub których dzieci 

zostały okresowo umieszczone w pieczy zastępczej; 

Obszary współpracy asystenta z rodziną: 

-doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego; 

-wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowotnej członków rodziny;  

-pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;  

-pomoc w poszukiwaniu pracy;  

-pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach;  

-pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych; -wzmacnianie kompetencji 

rodziców; 

-pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego. 
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Na wynagrodzenie asystenta rodziny w  2019 r. wydatkowano kwot  w wysokości 7 945,08 zł  

z czego kwota  w wysokości  6 458,08 zł  to środki własne  zaś kwota w  1 487,00 zł.  to środki 

pochodzące od Wojewody Śląskiego.  

14. Uchwała nr 11/V/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 

"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2019” 

Realizacja programu opiera się na działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii. Środki na realizację przedmiotowych działań pochodzą z wpłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholi. 

W roku 2019 wydatkowano kwotę 2200,00 zł na organizację programów profilaktycznych, 

oraz dotację dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15. Uchwała Nr 10/V/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na  rok 

2019 

W roku 2019 wydatkowano kwotę 64 018,00 na wydatki związane z działalnością Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  tj. dotację  dla Gminy Lubliniec na 

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,  opiekę nad dziećmi 

i rodzinami patologicznymi,  szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja 

programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek 

szkolnych ,zakup publikacji.                                                                                              

16. Uchwała nr 21/XXXVI/2018 z dnia 21.03.2018 r. (obowiązująca uchwała podjęta była przez 

Radę Gminy dnia 30 grudnia 2019 r. – uchwała nr 90/XIV/2019) w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Boronów oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Realizując uchwałę w 2019 roku  wypłacono dotację dla Przedszkola Prywatnego „Krzyś”: 

- na dzieci zdrowe i objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 547 678,77 zł; 

- na dzieci niepełnosprawne 419 319,85; 
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-pozostałe wagi (np. dzieci sześcioletnie, na terenach wiejskich) 9 670,40 zł. 

 Ogółem: 976 669,02 zł 

Gmina Boronów otrzymała z innych gmin zwrot udzielonej dotacji na dzieci, które nie są 

mieszkańcami Gminy Boronów w wysokości 148 537,76 zł 

Przekazano dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi 

w Boronowie w kwocie 233 336,24 zł  na 4 uczniów niepełnosprawnych.  

17. Uchwała Nr 76/XXVI/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boronów. 

Realizując uchwałę w 2019 roku udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

uczniom na rok szkolny 2018/2019 (styczeń-czerwiec 2019) na kwotę 6 567,15 zł dla 12 

uczniów oraz na rok szkolny 2019/2020 (wrzesień-grudzień 2019) na łączną kwotę 3 571,20 zł 

dla 9 uczniów i (styczeń czerwiec 2019) dla 7 uczniów na kwotę 4 166,40 zł. 

 

VI. Współpraca Gminy Boronów z innymi gminami, instytucjami publicznymi i 

innymi społecznościami lokalnymi 

1. Współpraca z Powiatem Lublinieckim 

Udzielono pomocy finansowej na organizację Dożynek Powiatowych, których 

organizatorem była Gmina Ciasna w wysokości 3000,00 zł 

Udzielono również pomocy na opracowanie dokumentu – Planu Zrównoważonego 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Lublinieckiego w wysokości 2407,00 zł 

Na podstawie porozumienia 359/XII/2018 – ZK z 4 grudnia 2018 roku była świadczona 

nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja 

prawna dla mieszkańców Gminy Boronów.  

2. Współpraca z Państwową  Strażą Pożarną 

Na podstawie porozumienia nr PF.7.2019 z dnia 28 maja 2019 roku przekazano kwotę 

5000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania: 
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„Remont i wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego KP PSP w 

Lublińcu” 

3. Współpraca z Policją 

Na podstawie porozumienia nr 145/IV/2019 z dnia 15 maja 2019 roku przekazano kwotę 

5000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup 

samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej. 

 

VII Część analityczna – inne informacje dotyczące funkcjonowania Gminy 

Boronów 

1. Oświata i wychowanie 

1.1 Liczba dzieci i ilość oddziałów 

W roku 2019 Gmina Boronów była organem prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych im. 

Unii Europejskiej w Boronowie, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i 

wygaszające gimnazjum. 

 

Organizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie 

w roku szkolnym 2018/2019 

 Liczba 
uczniów 

2016/201
71) 

Liczba 
uczniów 

2017/20182 

Liczba 
uczniów 

2018/2019
3 

w tym w roku szkolnym 2018/2019 

I a i 
I b 

 
II 
 

III 
IVa 
i b 

V a 
i b 

VI*
a 

i  b  

VII * 
a i b  

VIII 

Przedszkole 25 25 75         

Oddziały 
przedszkolne 

39 45   

 

    

 

 

Szkoła 
podstawowa 

200 226 277 50 22 13 45 41 
 

45 
 

36  
 
25 

Gimnazjum 89 55 31  
 
 

 31    
  

1) wg danych SIO na dzień 31.03.2017 r. 

2) wg danych SIO na dzień 31.03.2018 r. 

3) wg danych SIO na dzień 31.03.2019 r. 

*Klasa VI – w tym oddział sportowy liczący 22 uczniów 

* Klasa VII- w tym oddział sportowy liczący 17 uczniów 



Str. 44 Raport o stanie Gminy Boronów za 2019 rok 
 

1.2 Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym nie jest gmina 

Zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane były także przez 

Przedszkole Prywatne „Krzyś” w Boronowie, a obowiązku szkolnego przez Prywatną Szkołę 

Podstawową z oddziałami integracyjnymi. 

 

Wyszczególnienie Liczba 
uczniów 

2017/20181) 

Liczba uczniów 
2018/20192) 

Przedszkole Prywatne „Krzyś” - ogółem 
w tym:  

91 82 

- mieszkańcy gminy Boronów 58 46 
- mieszkańcy gminy Koszęcin 1 7 
- mieszkańcy gminy Woźniki 18 14 
- mieszkańcy gminy Herby 13 14 
- mieszkańcy gminy Konopiska 1 1 
Dzieci (mieszkańcy gminy Boronów) uczęszczające do 
przedszkoli w innych gminach – w gminie Koszęcin 

3 3 

 
Prywatna Szkoła Podstawowa w Boronowie  

4 
(niepełnosprawnych) 

1) wg danych  na dzień 31.03.2018 r. 

2) wg danych  na dzień 1.03.2019 r. 

 

1.3 Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego w etatach 

Stan na 31 marca 2019 r.  

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

umowy etaty umowy etaty  umowy etaty umowy etaty 

- - 2 2 4 3,22 30 27,01 

 

2. Infrastruktura komunalna  

Gmina Boronów eksploatuje sieć wodociągową o długości 37,88 km. Woda dostarczana jest z 

ujęcia w Gminie Herby. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 96,9 %  budynków, tj. 1010 

sztuk.  

Gmina Boronów eksploatuje sieć kanalizacyjną  o długości 38,37 km. Stopień skanalizowania 

gminy wynosi 95,4 %. Do sieci kanalizacji  sanitarnej podłączonych jest 969 budynków. Ścieki 
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komunalne z nie podłączonych budynków dowożone są na oczyszczalnię ścieków beczką 

asenizacyjną. 

Na terenie Gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków: 

➢ o przepustowości 390m3/dobę, w Boronowie, przy ulicy Dolnej 38 

➢ o przepustowości 40 m3/dobę, zlokalizowana w Hucisku 

➢ o przepustowości 12m3/dobę, zlokalizowana w Dębowej Górze  

Stawki opłat za usługi komunalne kształtowały się w roku 2019 następująco: 

L.

p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 

Cena/stawka 

opłaty Jednostka miary 

netto z VAT 

0 1 2 3 4 5 

1 
Grupa 1: 

mieszkańcy 

cena za dostarczoną wodę 

stawka opłaty abonamentowej 

3,18 

1,49 

3,43 

1,61 

zł/m3 

zł/odbiorcę/m-c 

2 
Grupa 2: 

przedsiębiorcy 

cena za dostarczoną wodę 

stawka opłaty abonamentowej 

3,47 

1,90 

3,75 

2,05 

zł/m3 

zł/odbiorcę/m-c 

 

L.p. 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

Wyszczególnienie 

Cena/stawka 

opłaty 
Jednostka miary 

netto z VAT 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa 1: 

podłączeni 

do sieci 

cena za odprowadzone ścieki 

stawka opłaty 

abonamentowej 

3,68 

1,55 

3,97 

1,67 

zł/m3 

zł/odbiorcę/m-c 
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2 

Grupa 2: 

nie 

podłączeni 

do sieci 

cena za ścieki dowożone 

samochodami asenizacyjnymi 

stawka opłaty 

abonamentowej 

8,48 

 

1,55 

 

9,16 

 

1,67 

 

zł/m3 

 

zł/odbiorcę/m-c 

 
Zgodnie z uchwałą  NR 9/II/2018 Rady Gminy Boronów z dnia 4 grudnia  2018 r. w sprawie 

dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalono okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z 

terenu Gminy Boronów w wysokości 4,80 zł (brutto) do każdego1 m3 ścieków 

odprowadzanych wozami asenizacyjnymi dla odbiorców z grupy taryfowej OŚW (odbiorcy nie 

podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej) 

W roku  2019 r. sprzedaż wody wyniosła 111 973 m3, natomiast odprowadzanie ścieków  

108 663,80 m3. 

3. Gospodarka odpadami 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Boronów odbierała 

w 2019 roku odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy, 

była to tzw. zbiórka u źródła, która odbywa się w systemie miesięcznym. Właściciele nieruchomości 

zamieszkałych mieli możliwość pozbywania się, w ramach uiszczanej opłaty, każdej ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny lub zmieszany. 

Do podstawowych frakcji odpadów gromadzonych selektywnie, zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku należały: tworzywa sztuczne i metal, papier i tektura, szkło, bioodpady w tym 

odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, tekstylia i odzież oraz odpady wielomateriałowe.  

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 2842  mieszkańców prowadzi selekcje odpadów, pozostali 

mieszkańcy czyli 79 osób gromadzi odpady w sposób zmieszany. Liczba złożonych deklaracji wyniosła 

893 (stan na 31.12.2018r.) 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła: 
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➢ W okresie od 01.0.1.2019 do 31.08.2019, zgodnie z uchwałą nr 16/XXVII/2017 z dnia 7 lutego 

2017 roku, jeśli odpady były odbierane w sposób selektywny: 

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego -11,00 złotych, 

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 22,00 złotych, 

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 33,00 złotych, 

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego- 42,00 złotych, 

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 51,00 złotych, 

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 60,00 złotych, 

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego - 69,00 złotych, 

h) dla gospodarstwa domowego ośmioosobowego - 78,00 złotych, 

i) dla gospodarstwa domowego dziewięcioosobowego - 87,00 złotych, 

j) dla gospodarstwa domowego dziesięcioosobowego - 96,00 złotych, 

k) dla gospodarstwa domowego jedenastoosobowego - 105,00 złotych 

l) dla gospodarstwa domowego dwunastoosobowego i większego - 114,00 złotych 

Jeśli odpady nie były odbierane w sposób selektywny, stawki wynosiły odpowiednio: 

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego -20,00 złotych, 

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 40,00 złotych, 

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 60,00 złotych, 

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego- 80,00 złotych, 

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 100,00 złotych, 

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 120,00 złotych, 

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego - 140,00 złotych, 

h) dla gospodarstwa domowego ośmioosobowego - 160,00 złotych, 

i) dla gospodarstwa domowego dziewięcioosobowego - 180,00 złotych, 
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j) dla gospodarstwa domowego dziesięcioosobowego - 200,00 złotych, 

k) dla gospodarstwa domowego jedenastoosobowego - 220,00 złotych 

l) dla gospodarstwa domowego dwunastoosobowego i większego - 240,00 złotych 

➢ W okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019, zgodnie z uchwałą nr 46/IX/2019 z dnia 24 

czerwca  2019 roku, jeśli odpady były odbierane w sposób selektywny: 

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego -16,00 złotych, 

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 32,00 złotych, 

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 48,00 złotych, 

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego- 62,00 złotych, 

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 76,00 złotych, 

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 90,00 złotych, 

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego - 104,00 złotych, 

h) dla gospodarstwa domowego ośmioosobowego - 118,00 złotych, 

i) dla gospodarstwa domowego dziewięcioosobowego - 132,00 złotych, 

j) dla gospodarstwa domowego dziesięcioosobowego - 146,00 złotych, 

k) dla gospodarstwa domowego jedenastoosobowego - 160,00 złotych 

l) dla gospodarstwa domowego dwunastoosobowego i większego - 174,00 złotych 

Jeśli odpady nie były odbierane w sposób selektywny, stawki wynosiły odpowiednio: 

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego -32,00 złotych, 

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 64,00 złotych, 

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 96,00 złotych, 

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego- 124,00 złotych, 

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 152,00 złotych, 

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 180,00 złotych, 
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g) dla gospodarstwa domowego siedmioosbowego - 208,00 złotych, 

h) dla gospodarstwa domowego ośmioosobowego - 236,00 złotych, 

i) dla gospodarstwa domowego dziewięcioosobowego- 264,00 złotych, 

j) dla gospodarstwa domowego dziesięcioosobowego - 292,00 złotych, 

k) dla gospodarstwa domowego jedenastoosobowego - 320,00 złotych 

Usługę odbioru i zagospodarowywania odpadów wykonywała firma: Strach i Synowie Sp. z 

o.o., ul. Bór 169, 42 – 202 Częstochowa,  

• w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019, za wynagrodzeniem   

9,80 zł/brutto/osobę/miesiąc,  zgodnie z umową nr 36/II/2017‐GKiZP z dnia 

08.02.2017, 

• w okresie od 01.02.2019 do 31.08.2019, za wynagrodzeniem   

12 zł/brutto/osobę/miesiąc, zgodnie z umową nr 2/I/2019‐GKiZP z dnia 02.01.2019 

• w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2019, za wynagrodzeniem  

13,80 zł/brutto/osobę/miesiąc, zgodnie z umową nr 199/VI/2019 GKiZP z dnia 

05.06.2019 

W roku 2019 odebrano i zagospodarowano następujące rodzaje odpadów: 

 

KOD 

ODPADU 
RODZAJ ODPADU 

Ilość w Mg 

I Półrocze 

2019 

II półrocze 

2019 

Razem w 2019 

20 03 01 

NIE SEGREGOWANE 

(ZMIESZANE) ODPADY 

KOMUNALNE 

203,020 198,140 401,160 

20 03 07 
ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 

- 4,540 4,540 

20 02 01 
ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI 

33,240 43,380 76,620 

20 01 39 TWORZYWA SZTUCZNE - 54,130 54,130 

20 01 39 TWORZYWA SZTUCZNE 
1,720 9,340 11,060 
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15 01 06 
ZMIESZANE ODADY 

OPAKOWANIOWE 

2,080 - 2,080 

15 01 07 SZKŁO 2,880 24,080 26,960 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE SZKŁA - 6,600 6,600 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE SZKŁA 3,385 1,300 4,685 

15 01 01 
OPAKOWANIA Z PAPIERU 

I TEKTURY 

7,662 0,940 8,602 

15 01 01 
OPAKOWANIA Z PAPIERU 

I TEKTURY 

- 5,600 5,600 

15 01 01 
OPAKOWANIA Z PAPIERU 

I TEKTURY 

- 1,600 1,600 

15 01 02 
OPAKOWANIA Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

31,519 - 31,519 

15 01 02 
OPAKOWANIA Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

- 1,400 1,400 

15 01 02 
OPAKOWANIA Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

7,080 - 7,080 

20 01 01 PAPIER I TEKTURA 2,820 - 2,820 

20 01 02 SZKŁO 20,10 5,180 25,280 

20 01 35* 

ZUŻYTE URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 21 

I 20 01 23 ZAWIERAJĄCE 

NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI 

- 1,476 1,476 

20 01 23* 
URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE 

FREONY 

- 0,534 0,534 

20 01 36 

ZUŻYTE URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 21 

I 20 01 23 I 20 01 35 

- 1,140 1,140 
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20 01 32 

LEKI INNE NIŻ WYMIENIONE 

W 20 01 31 

0,041 - 0,041 

20 01 23* 
URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE 

FREONY 

- 0,255 0,255 

20 01 35* 

ZUŻYTE URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 21 

I 20 01 23 ZAWIERAJĄCE 

NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI 

- 0,823 0,823 

20 01 36 

ZUŻYTE URZĄDZENIA 

ELEKTRYCZNE I 

ELEKTRONICZNE INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 21 

I 20 01 23 I 20 01 35 

- 0,776 0,776 

20 03 07 
ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE 

- 5,920 5,920 

 

Z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami osiągnięto następujące wpływy: 

Wpłaty za wywóz odpadów :            431 475,79 

Zaległości na dzień 1.01.2019 r.:                   21 248,06  

Naliczenia (przypisy)wg deklaracji:                                       436 786,00 

Odsetki od wpłat:               50,68 

Koszty upomnień:             1052,80 

Zaległości na dzień  31.12.2019 r.:               26 558,27 

Na obsługę systemu gospodarowania odpadami poniesiono następujące wydatki: 

koszty wynikający z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz z obsługi 

PSZOKU i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane 

i worki do selektywnej zbiórki odpadów -   425 305,21 zł 

koszty administracyjne (1/2 etatu -  pobór opłat, 1/2 etatu - obsługa systemu deklaracji, 

księgowanie i windykacja należności, 1/16 etatu – nadzór nad usługą)     - 61 605,67 zł 
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4. Kultura i sport, infrastruktura sportowa 

W gminie działają 2 kluby sportowe: Ludowy Klub Sportowy Jedność Boronów oraz Klub  

Rekreacyjno-Sportowy  TKKF  Boronovia. W zajęciach LKS Jedność Boronów bierze udział 

nawet 150 uczestników, w przypadku drugiego klubu 40-60 osób. Mieszkańcy mogą korzystać  

z  obiektu  sportowego  w  Boronowie  przy  ul.  Koszęcińskiej,  gdzie  mają  do dyspozycji boisko 

do piłki nożnej (oświetlone, z trybuną na 450 miejsc siedzących) 

Ponadto  przy  ul. Poznańskiej zlokalizowany  jest  kompleks  sportowy  typu ORLIK, obejmujący 

dwa boiska ze sztuczną  nawierzchnią: 

- trawiaste do gry w piłkę nożną 

- poliuretanowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. 

 W Zespole Placówek Oświatowych można korzystać z dwóch sal gimnastycznych. 

Również w Gminie Boronów znajdują się inne obiekty sportowe:  

- siłownia i magazyn sprzętu sportowego przy ul. Koszęcińskiej, 

- siłownie zewnętrzne na terenie Parku Gminnego oraz sołectw  

- siłownia przy ulicy 3 Maja 

 

 

1

wysokości opłaty wg. złożonych
deklaracji

436 786,00 zł

koszty funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami

486 910,88 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

200 000,00 zł

300 000,00 zł

400 000,00 zł

500 000,00 zł

600 000,00 zł

Bilans kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów
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5. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia: 

➢  6 stycznia   –  Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego "Boronowianie"  
▪ dla mieszkańców gminy. 

➢ 11 i 12  stycznia przesłuchania do 29  Regionalnego Konkurs Kolęd – Boronów -2019-  
▪ 20 stycznia Koncert Galowy Laureatów  – do konkursu   przystąpiło 65  
▪ solistów. 

➢ 12 stycznia  - wieczorek SMZB 
➢  25 stycznia   - Jasełka - Prywatne Przedszkole "Krzyś" w Boronowie 
➢ 10 luty - Czerwony Kapturek - spektakl teatralny na rozpoczęcie ferii 
➢ 13 luty - bal karnawałowy 
➢ 18 luty - wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie 
➢ 20 luty - wyjazd do kina 
➢ 16 luty    -  III Wojewódzki Konkurs Modelarski 
➢ 1 marca -  -   Inauguracja  I semestru UTW 
➢ 10 marca -  "Sen o Kobiecie" koncert   z okazji Dnia Kobiet 
➢ 13 marca -   koncert zespołu Boronowianie w Ośrodku Rehabilitacyjnym  

▪ w Rusinowicach                
➢ 27  marca - XXIV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
➢ 29 marca - Noc z Andersenem połączona z pokazem iluzji          
➢ 31 marca - spektakl teatralny "Igraszki z diabłem" 
➢ 10 kwietnia - Pasja - wyjazd na  spektakl teatralny do  Cieszyna 
➢ 28 kwietnia - Bajkowo oczarowani -  koncert zespołu AGAT   
➢ 11- 12  maja      - Wycieczka mieszkańców do Sandomierza i Kaziemierza - GOK i   

• SMZB 
➢ 13 maja -    koncert zespołu Boronowianie w Ośrodku Rehabilitacyjnym  

▪ w Rusinowicach                
➢ 23 maja -  33 Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków - 30 maja  
➢ Koncert Galowy Laureatów- do konkursu przystąpiło 56 solistów 
➢ 25 maja - "Twoje Tak ma znaczenie" - udział zespołu Boronowianie w kampanii  

▪ prozdrowotnej na Bulawarze  F. Grotowskiego w Lublińcu 
➢ 31 maja    -  spektakl teatralny dla dzieci  "Śpiąca królewna" -  w wykonaniu Studia  

Teatralnego "Pod  reflektorami"  działającego przy GOK 
➢ - 2 czerwca -  - udział zespołu Boronowianie w koncercie charytatywnym "Kilometry  

▪ dobra " w Bytomiu 

                             

- Dzień Boronowa -impreza plenerowa dla mieszkańców  

                                     6 lipca-  sobota-występ zespołu Dejw  i dyskoteka  

                                    7 lipca -niedziela - część artystyczna w wykonaniu zespołów działających 
przy GOK-  grupy taneczne – „Iskierki” i ”Krzyk”, studio piosenki, zespół AGAT , zespół ludowy 
"BORONOWIANIE", boronowska orkiestra dęta pod batutą p. Tomasza Dulskiego , promocja 
maskotki "Boronusia" przez SMZB, koncert Pawła Gołeckiego, zabawa taneczna  
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➢ 11 lipca - wakacyjny wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie  
➢ 25  lipca - widowisko akrobatyczne i mobilne miasteczko rowerowe połączone z  
➢ warsztatami ruchu drogowego ( 5 godzin) 

 

➢ 1  sierpnia - konno przez jurę wakacyjny wyjazd do Zaczarowanego Lasu w Janowie  
zamku w Olsztynie 

➢ 16 sierpnia - koncert w wykonaniu pielgrzymów z Gliwic 
➢ 18  sierpnia-DOŻYNKI POWIATU LUBLINIECKIEGO- w Lubińcu występ  

zespołu "BORONOWIANIE"    

➢ 7 września – akcja Prezydenta RP „ Narodowe Czytanie” – członkowie Studia  
➢ teatralnego „Pod Reflektorami”, harcerze oraz  mieszkańcy Boronowa wspólnie 
➢ czytali  "Katarynkę" i "Sachem"  w holu dolnym  GOK-u 

 

    -  8  września- DOŻYNKI GMINY BORONÓW  

      

 msza dożynkowa,  przemarsz korowodu z   boronowską orkiestrą dętą   pokazy Klubu Karate 
Kyokushinkan oraz klubu Fitness Boronów koncert Jacka Kieroka ,  zespółu "BORONOWIANIE"  
koncert zespołu B.A.R.  pokaz laserowy, zabawa taneczna 

➢ 2 października -  koncert zespołu Boronowianie w MDK w Chorzowie                
➢ 12  października -II  Biesiada Śląska - Stowarzyszenie "Dla Boronowa" 
➢ 18 października -Inauguracja II semestru UTW 
➢ 30 października - Szachowe Zawody  Rejonu Tarnogórsko- Lublinieckiego" 
➢  8 i 10  listopada  -spektakl  teatralny "Dzieci z Wrześni" w wykonaniu 

               uczniów  ZPO w Boronowie  

➢ 16 listopad - Andrzejki - Prywatne Przedszkole "Krzyś" 
➢ 19 listopada - wyjazd na spektakl teatralny do Cieszyna - Czas oczekiwania 
➢ 23  listopada -  podsumowanie sezonu lotowego Hodowców Gołębi Pocztowych 
➢ 21 i  22  listopada - przesłuchania do 32  Przeglądu "INTERPRETACJE"-  

w których wzięło udział  50 wykonawców 
➢ 8 grudnia - Uroczysta Gala 32 Przeglądu  "INTERPRETACJE" 
➢ 4 grudnia - Święto Regionu w wykonaniu przedszkolaków 
➢ 20  grudnia  Jasełka w wykonaniu uczniów klas III ZPO w Boronowie 

 
5.1 Sprawozdanie z działalności UTW 

 
1. Inauguracja działalności UTW - 1 marca -  koncert Martina Jacoby 
2.  Prelekcja o zasadach zdrowego odżywiania - 15 marca 
3.  Nasza historia -  spotkanie z  historykiem Damianem Gołąbkiem- 15 marca 
4. Nie dajmy się oszukać - spotkanie z przedstawicielami Policji - 5 kwietnia 
5. Nasze prawa - spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta -  26 kwietnia 
6. Zakończenie I semestru UTW - 14 czerwca 
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7.  Inauguracja II semestru UTW - 18 października 
8. Spotkanie historyczne z Panem Damianem Gołąbkiem - 15 listopada 
9. Chleb i miód - 29 listopad - spotkanie z pszczelarzem i właścicielem firmy Niro 
10. Finanse seniora - spotkanie z prawnikiem - 18 grudnia 
 
Członkowie UTW aktywnie uczestniczą w zajęciach fakultatywnych: gimnastyka 
korekcyjna, wyjazd na basen, nauka j. angielskiego, warsztatach rękodzieła, zajęciach 
z informatyki, Nordic walking oraz pozostałych formach , które oferuje placówka. 
  
 

5.2 Działalność  Biblioteki Gminnej. 
 
W  2019  przybyło 367 woluminów  na kwotę   8.158,53 zł  w tym środki pozyskane: 

  2.140,00 -   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   MKiDN 

  5.000,00-   środki własne 
   573,06   - książki oddane w zamian za zagubione 
   445,47    - wygrane w konkursie Nova Edita i Kinder.pl  
Stan księgozbioru na dzień 31.XII 2019  wynosi : 17.049  woluminów oraz 21 CD-Rom 
Wartość księgozbioru  na dzień 31.XII 2019  wynosi:176.886,53 zł 
595   czytelników w tym : 
do lat 5 -   38 czytelników wzrost o 23 osoby  
6-12 lat   - 84   ( spadło o 10 osób) 
13-15 lat – 70  ( wzrosło o 6 osób) 
16-19 lat – 70  ( spadło o 6osób ) 
20-24 lat – 32 ( spadło o 8 osób) 
25-44 lat - 166 ( spadło o 9 osób) 
45-60 lat  - 78  ( spadek o 1 osobę) 
Pow. 60 lat - 57 - ( wzrosło o 2 osoby) 
 
Biblioteka brała udział w ogólnopolskich projektach 
1. Mała książka wielki człowiek - kontynuacja edycji dla 3-  latków i rozpoczęcie edycji dla dzieci 
w wieku przedszkolnym 3-6 lat  organizator Instytut Książki  
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ZAŁĄCZNIK 

 

 

do Raportu o stanie Gminy Boronów za 2019 rok 

 

Wykaz uchwał Rady Gminy w Boronowie 
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Nr uchwały 

Data 

podjęcia 

uchwały 

 

W sprawie 

 

Termin 

wykonania 

 

 

 

Uwagi 

1 2 3 4 6 

 

1/IV/2019 23.01.2019 r. Przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2022 

Z dniem 

podjęcia z 

mocą 

obowiązującą 

od 1.01.2019 

 

2/IV/2019 23.01.2019 r. Uchwalenia budżetu Gminy 

Boronów na 2019 rok 

Z dniem 

podjęcia z 

mocą 

obowiązującą 

od 1.01.2019 

 

3/IV/2019 23.01.2019 r. Przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Boronów na rok 

2019” 

Z dniem 

podjęcia 

 

4/IV/2019 23.01.2019 Przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Boronów na rok 

2019” 

Z dniem 

podjęcia 

 

5/IV/2019 23.01.2019 Ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023. 

Z dniem 

podjęcia 

Traci moc 

uchw.  

Nr 

15/XXXIX/

2014 

6/IV/2019 23.01.2019 Określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw. 

14/XXXIX/

2014 
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„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

7/IV/2019 23.01.2019 

Wyrażenia opinii w sprawie wejścia 

Gminy Boronów w skład Związku 

Metropolitalnego Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii 

Z dniem 

podjęcia 
 

8/V/2019 26.02.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

9/V/2019 26.02.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2022 

Z dniem 

podjęcia 
 

10/V/2019 26.02.2019 

Przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Boronów na rok 

2019” 

Z dniem 

podjęcia 

Traci moc 

uchw. 

3/IV/2019 

11/V/2019 26.02.2019 

Przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Boronów na rok 

2019” 

Z dniem 

podjęcia 

Traci moc 

uchw. Nr 

4/IV/2019 

12/V/2019 26.02.2019 

Upoważnienia dyrektora Zespołu 

Placówek Oświatowych im. Unii 

Europejskiej w Boronowie 

prowadzonego przez Gminę 

Boronów do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

13/V/2019 26.02.2019 

Ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schroniskach udzielających 

schronienia osobom bezdomnym 

14 dni od 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw. Nr 

21/III/201

8 

14/VI/2019 26.03.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

15/VI/2019 26.03.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

16/VI/2019 26.03.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2022 

Z dniem 

podjęcia 
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17/VI/2019 26.03.2019 

Przyjęcia „Oceny aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Boronów 

Z dniem 

podjęcia 
 

18/VI/2019 26.03.2019 

Przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Boronów 

Z dniem 

podjęcia 
 

19/VI/2019 26.03.2019 

Powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji 

mienia podlegającego komunalizacji 

Z dniem 

podjęcia 
 

20/VI/2019 26.03.2019 

Przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości gruntowych, 

niezabudowanych, położonych w 

Boronowie, przy ulicy Koszęcińskiej, 

stanowiących własność Gminy 

Boronów 

Z dniem 

podjęcia 
 

21/VI/2019 26.03.2019 

Przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Boronów  w 2019 

r. 

Z dniem 

podjęcia 
 

22/VII/2019 24.04.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

23/VII/2019 24.04.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

24/VII/2019 24.04.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2022 

Z dniem 

podjęcia 
 

25/VII/2019 24.04.2019 

Dopuszczenia zapłaty podatków, 

stanowiących dochody budżetu 

Gminy Boronów, instrumentem 

płatniczym 

Z dniem 

podjęcia 
 

26/VII/2019 24.04.2019 

Ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Boronów oraz 

określenia granic obwodów 

Z dniem 1 

września 

2019 
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publicznych szkół podstawowych, od 

dnia 1 września 2019 roku 

27/VII/2019 24.04.2019 Nadania nazwy ulicy w Boronowie 
14 dni od 

ogłoszenia 
 

28/VII/2019 24.04.2019 

Przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru Zabytków, nie 

stanowiącym własności Gminy 

Z dniem 

podjęcia 
 

29/VIII/2019 27.05.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

30/VIII/2019 27.05.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

31/VIII/2019 27.05.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2022 

Z dniem 

podjęcia 
 

32/VIII/2019 27.05.2019 

Zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach 

na realizację zadania inwestycyjnego 

pn. „Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji na terenie Gminy Boronów 

Etap I- montaż paneli 

fotowoltaicznych” 

Z dniem 

podjęcia 
 

33/VIII/2019 27.05.2019 

Przekazania środków finansowych 

na Fundusz Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej w Katowicach z 

przeznaczeniem na remont i 

wyposażenie stanowiska kierowania 

Komendanta Państwowego 

Państwowej Straży Pożarnej w 

Lublińcu 

Z dniem 

podjęcia 
 

34/VIII/2019 27.05.2019 

Poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku od nieruchomości, 

podatku leśnego od osób fizycznych 

i opłaty targowej oraz ustalenia 

wynagrodzenia za inkaso. 

14 dni od 

ogłoszenia 
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35/VIII/2019 27.05.2019 

Określenia tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

innych placówek przedszkolnych 

prowadzonych przez gminę 

Boronów pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci 

młodsze 

Z dniem 

1 września 

2019 r. 

 

36//VIII/2019 27.05.2019 

Przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości gruntowej, 

niezabudowanej, położonej w 

Boronowie, przy ulicy Wolności, 

stanowiącej własność Gminy 

Boronów 

Z dniem 

podjęcia 
 

37/IX/2019 24.06.2019 
Udzielenia Wójtowi Gminy Boronów 

wotum zaufania 

Z dniem 

podjęcia 
 

38/IX/2019 24.06.2019 

Rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Boronów za 2018 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

39/IX/2019 24.06.2019 

Rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Boronów za 2018 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

40/IX/2019 24.06.2019 
Udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Boronów za 2018 rok 
  

41/IX/2019 24.06.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

42/IX/2019 24.06.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

43/IX/2019 24.06.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2026 

Z dniem 

podjęcia 
 

44/IX/2019 24.06.2019 
Udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Lublinieckiemu 

Z dniem 

podjęcia 
 

45/IX/2019 24.06.2019 
Udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Ciasna 

Z dniem 

podjęcia 
 

46/IX/2019 24.06.2019 

Wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty 

Z dniem 

1.09.2019 

Traci moc 

uchw.16/

XXVII/201

7 
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47/IX/2019 24.06.2019 
Aktualizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Boronów” 

Z dniem 

podjęcia 
 

48/IX/2019 24.06.2019 

Powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na 

ławników do sądów powszechnych 

Z dniem 

podjęcia 
 

49/IX/2019 24.06.2019 

Określenia zasad i trybu 

przyznawania oraz rodzajów i 

wysokości nagród sportowych 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

50/IX/2019 24.06.2019 
Zniesienia form ochrony z drzewa 

uznanego za pomnik przyrody 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

51/IX/2019 24.06.2019 
Wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej 

Z dniem 

podjęcia 
 

52/X/2019 5.08.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

53/X/2019 5.08.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2026 

Z dniem 

podjęcia 
 

54/X/2019 5.08.2019 
Wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej 

Z dniem 

podjęcia 
 

55/X/2019 5.08.2019 
Wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej 

Z dniem 

podjęcia 
 

56/X/2019 5.08.2019 

Ustalenia zasad dotacji na 

dofinansowanie kosztów montażu 

ogniw fotowoltaicznych w ramach 

Programu ograniczenia niskiej emisji 

dla Gminy Boronów 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

57/XI/2019 23.09.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

58/X/2019 23.09.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

59/X/2019 23.09.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2026 

Z dniem 

podjęcia 
 

60/XI/2019 23.09.2019 

Środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw.56/

XLII/2018 
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tej pomocy oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania 

61/XI/2019 23.09.2019 

Zmiany uchwały nr 56/X/2019 z dnia 

5 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji na 

dofinansowanie kosztów montażu 

ogniw fotowoltaicznych w ramach 

Programu ograniczenia niskiej emisji 

dla Gminy Boronów 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

62/XII/2019 28.10.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

63/XII/2019 28.10.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

64/XII/2019 28.10.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2026 

Z dniem 

podjęcia 
 

65/XII/2019 28.10.2019 

Ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i 

szkołach prowadzonych przez 

Gminę Boronów 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw. 

77/XXVI/2

012 

66/XII/2019 28.10.2019 

Określenia zasad i trybu 

przyznawania oraz rodzajów i 

wysokości nagród sportowych 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw. 

49/IX/201

9 

67/XII/2019 28.10.2019 

Przyjęcia Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Boronów na 

lata 2019-2032 

Z dniem 

podjęcia 

Traci moc 

uchw. 

7/XXXIX/2

014 

68/XII/2019 28.10.2019 
Wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego 

Z dniem 

podjęcia 
 

69/XII/2019 28.10.2019 

Uchylenia uchwały o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Boronów w korytarzu 

lokalizacji rurociągu paliwowego 

Boronów-Trzebinia 

Z dniem 

podjęcia 

Uchyla się 

uchw. 

49/XXXII/

2017 
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70/XII/2019 28.10.2019 
Wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej 

Z dniem 

podjęcia 
 

71/XII/2019 28.10.2019 

Przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości gruntowej, 

niezabudowanej, położonej w 

Boronowie, przy ulicy 

Częstochowskiej, stanowiącej 

własność Gminy Boronów 

Z dniem 

podjęcia 
 

72/XII/2019 28.10.2019 

Przeznaczenia do sprzedaży 

nieruchomości gruntowej, 

niezabudowanej, położonej w 

Boronowie, przy ulicy Wolności, 

stanowiącej własność Gminy 

Boronów 

Z dniem 

podjęcia 
 

73/XII/2019 28.10.2019 

Zmiany uchwały nr 56/X/2019 Rady 

Gminy Boronów z dnia 5 sierpnia 

2019 r. w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji na 

dofinansowanie kosztów montażu 

ogniw fotowoltaicznych w ramach 

Programu ograniczenia niskiej emisji 

dla Gminy Boronów 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

74/XIII/2019 25.11.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

75/XIII/2019 25.11.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2026 

Z dniem 

podjęcia 
 

76/XIII/2019 25.11.2019 
Wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Z dniem 

1.01.2020 
 

77/XIII/2019 25.11.2019 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjętej jako podstawę obliczenia 

podatku rolnego na obszarze Gminy 

Boronów na rok 2020 

Z dniem 

1.01.2020 
 

78/XIII/2019 25.11.2019 

Dopłaty dla taryfowych odbiorców 

usług z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

Z dniem 

podjęcia 
 

79/XIII/2019 25.11.2019 
Przystąpienia do scalenia i podziału 

nieruchomości 

Z dniem 

podjęcia 
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80/XIII/2019 25.11.2019 

Przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Boronów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020” 

Z dniem 

podjęcia 
 

81/XIII/2019 25.11.2019 

Zmiany uchwały nr 23/III/2018 Rady 

Gminy Boronów z dnia 27 grudnia 

2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet radnych Gminy 

Boronów oraz diety 

Przewodniczącego Rady Gminy i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Boronów 

Z dniem 

1.01.2020 
 

82/XIII/2019 25.11.2019 

Określenia kryteriów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę 

Boronów oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

14 dni od 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw. 

74/XIII/20

15 

83/XIII/2019 25.11.2019 

Stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum w 

Boronowie w Zespole Placówek 

Oświatowych im. Unii Europejskiej 

w Boronowie 

Z dniem 

podjęcia 
 

84/XIV/2019 30.12.2019 
Zmian budżetu gminy Boronów na 

2019 rok 

Z dniem 

podjęcia 
 

85/XIV/2019 30.12.2019 
Zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2026 

Z dniem 

podjęcia 
 

86/XIV/2019 30.12.2019 
Przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2020-2026 

Z dniem 

1.01.2020 
 

87/XIV/2019 30.12.2019 
Uchwalenia budżetu gminy 

Boronów na 2020 rok 

Z dniem 

1.01.2020 
 

88/XIV/2019 30.12.2019 
Przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

Z dniem 

1.01.2020 
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terenie Gminy Boronów na rok 

2020” 

89/XIV/2019 30.12.2019 

Przyjęcia „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Boronów na rok 

2020” 

Z dniem 

1.01.2020 
 

90/XIV/2019 30.12.2019 

Ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla 

niepublicznych placówek 

wychowania przedszkolnego i szkół 

prowadzonych przez osoby fizyczne 

lub prawne na terenie Gminy 

Boronów oraz trybu 

przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

Traci moc 

uchw. Nr 

21/XXXVII

I/2018 

91/XIV/2019 30.12.2019 

Określenia średnich cen jednostek 

paliwa w Gminie Boronów na rok 

szkolny 2019/2020 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

92/XIV/2019 30.12.2019 
Uchwalenia Regulaminu czystości i 

porządku na terenie gminy Boronów 

14 dni od 

dnia 

ogłoszenia 

 

93/XIV/2019 30.12.2019 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy 

na rok 2020 

Z dniem 

podjęcia 
 

94/XIV/2019 30.12.2019 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Bezpieczeństwa, Infrastruktury, 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa na rok 2020 

Z dniem 

podjęcia 
 

95/XIV/2019 30.12.2019 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

na rok 2020 

Z dniem 

podjęcia 
 

96/XIV/2019 30.12.2019 
Zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2020 

Z dniem 

podjęcia 
 

97/XIV/2019 30.12.2019 

Zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 

2020 

Z dniem 

podjęcia 
 

 




