Urząd Gminy Włoszczowa

Kadencja 2014-2018. Podsumowanie
Jaka była mijająca kadencja samorządu? Czasem trudnych wyzwań, pracy i rozliczeń z obietnic wyborczych
składanych cztery lata temu. W ciągu mijającej kadencji łączny koszt wydatków z udziałem środków UE to 52
miliony złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 28 mln zł. Te środki zostały dobrze wykorzystane na rozwój miasta i
gminy, nie tylko na projekty inwestycyjne, ale też edukacyjne i społeczne dla mieszkańców. Po prostu Włoszczowa
nie zaprzepaściła żadnej szansy rozwojowej. Budujemy drogi, wodociągi i kanalizację. Dla przykładu - drogi gminne z
nakładką asfaltową - 12,4519 km, drogi utwardzone - 6,452 km.

Grzegorz Dziubek, burmistrz Gminy Włoszczowa
Szanowni Państwo
- Mijające cztery lata to realizacja ważnych i ambitnych zadań inwestycyjnych. Drogi to jedne z najbardziej
strategicznych, które rozwiążą problemy komunikacyjne. Dzięki pomocy Unii Europejskiej oraz Samorządu
Województwa i Powiatu, a także rządowych programów zostały wyremontowane największe arterie komunikacyjne w
mieście i gminie: ul. Młynarska, Przedborska, 1 Maja, Koniecpolska, Głowackiego, trwa remont ulicy Jędrzejowskiej,
kierowcy podróżują przebudowaną drogą wojewódzką z Włoszczowy do Maluszyna. Remontujemy ulicę Kolejową,
przejętą w tej kadencji od PKP. Przybywa parkingów, choćby przy ul. Konopnickiej. Zmieniają się osiedlowe uliczki. Są
też wielkie i skomplikowane zadania, dlatego zostały zaplanowane na kilka lat i realizowane etapami, tak jak
obwodnica miasta, która przetnie ulicę Jędrzejowską czy rewitalizacja. Lista wszystkich inwestycji w kadencji
2014-2018 jest wyjątkowo długa. Realizujemy je dzięki zaufaniu i wsparciu Mieszkańców, za które bardzo dziękuję.
Gmina pięknieje i zmienia się na naszych oczach. Wspólnie z Mieszkańcami wiele osiągnęliśmy. To nasz wspólny
sukces!
Należy kontynuować dotychczasową wizję rozwoju Gminy Włoszczowa. Rozpoczęte zadania chciałbym zakończyć tak,
aby wszyscy Mieszkańcy odnieśli z nich korzyści.
W ciągu czterech lat wiele się wydarzyło. Cieszyliśmy się wspólnie z dokonań i stawialiśmy czoło wyzwaniom
współczesności. Mam wielką nadzieję, że zmieniająca się wciąż gmina jest miejscem, w którym mieszkańcy chętnie
uczą się, pracują, spędzają wolny czas, są aktywni i bezpieczni, zawsze mogą liczyć na wsparcie lokalnego samorządu.
Z myślą o młodym pokoleniu modernizujemy szkoły, zbudowaliśmy przedszkole z pierwszym w naszej gminie
żłobkiem. Przybyła nam świetlica w Nieznanowicach. Mamy dwa nowe wielofunkcyjne szkolne boiska sportowe.
Korzystamy z nowoczesnej Biblioteki Publicznej. Dla Seniorów przygotowaliśmy pierwszą w regionie Kartę Seniora
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60+, Działa Klub Seniora i Gminna Rada Seniorów. Szczycimy się wielkim zaangażowaniem i pracą 12 Kół Gospodyń
Wiejskich i Stowarzyszeń. Strażacy z Kurzelowa, Woli Wiśniowej i Czarncy mają nowe samochody pożarnicze, wkrótce
lekki samochód pożarniczy będzie miał Łachów.
Wszystkie przedłożone przeze mnie strategiczne dla miasta projekty uchwał zostały przez większość Rady
zaakceptowane. Mam poczucie, że ta kadencja minęła w dobrej atmosferze, bez niepotrzebnych kłótni i przepychanek
politycznych, na które w samorządzie lokalnym nie powinno być miejsca. Specjalne podziękowanie kieruję do moich
współpracowników z Urzędu Gminy - za inicjatywę, dyspozycyjność, chęć stawiania czoła nowym wyzwaniom i pomoc
mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów. Gdyby nie sztab profesjonalistów, nigdy nie udałoby nam się osiągnąć
tego, co osiągnęliśmy. Mam wielką nadzieję, że również Państwo - Mieszkańcy Gminy - kończącą się już kadencję
postrzegacie jako czas, w którym rozwój naszej lokalnej ojczyzny zaczął zmierzać we właściwym kierunku. Dla mnie
praca dla Państwa była wielkim zaszczytem.
Dziękuję wszystkim, którzy przekazywali swoje pomysły, propozycje i uwagi. Mamy nowe, dalsze plany na przyszłość,
a kolejne zamierzenia inwestycyjne są już przygotowywane. Z wyrazami szacunku

Wartość pozyskanych środków przez Gminę Włoszczowa w kadencji 2014 - 2018 wyniosła blisko 29 mln zł

BUDŻET 2014 i 2018

2014r.
Dochody ogółem

- 53.656.137,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2014

- 33,49%

2018r.
Dochody ogółem

- 84.070.341,80 zł.

Zadłużenie na 31.12.2018

- 27,57%

W kadencji 2014-2018 na terenie Gminy Włoszczowa z nową nawierzchnią asfaltową ponad 50 km dróg
Ponad 22 km dróg gminnych, wewnętrznych
i osiedlowych
Ponad 13 km dróg powiatowych na terenie Gminy Włoszczowa
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Blisko 17 km dróg wojewódzkich przebiegających przez Gminę Włoszczowa
Drogi gminne, wewnętrzne i osiedlowe:
Włoszczowa: ul. Ks. Kazimierza Biernackiego , ul. Strażacka, ul. Żeromskiego, drogi wewnętrzne od ul. Góral, droga
osiedlowa na Os. Brożka (przy bloku nr 1 i nr 2) ul. Robotnicza , os. Tartak (bloki), ul. Słoneczna, ul. Konopnicka, drogi
wewnętrzne. Os. Brożka droga przy bloku nr 8 na os. Broniewskiego, chodnik i droga dojazdowa prowadząca do
cmentarza komunalnego, chodnik i droga osiedlowa przy bloku nr 19 os. Broniewskiego, droga osiedlowa przy SM
„LOKATOR” , ul. Kolejowa.
Kurzelów ul. Młynarska, Kurzelów, ul. Kręta , Kurzelów, ul. Kolonie, Kurzelów ul. Brożka, Kurzelów, ul. ks. Henryka
Witczyka, Wymysłów - Kurzelów, Przygradów - droga przez wieś, Przygradów - Folwark, Przygradów - Dołowatka,
Mchowie k/ Międzylesia, Konieczno - Nieznanowice, Wola Wiśniowa (nad torami), Wymysłów-Michałów, Nieznanowice Prządzów , Jamskie - Motyczno, Bebelno Kolonia, Kuzki (dwie drogi wewnętrzne), Łachów (3 drogi wewnętrzne),
Rząbiec (2 drogi wewnętrzne), Czarnca ul. Zastawie, Danków Mały, Silpia Mała - Gościencin (droga wewnętrzna).
Drogi powiatowe których modernizacja wykonana została przy współfinansowaniu przez Gminę
Włoszczowa:
Włoszczowa, ul. Przedborska - Oleszno , Włoszczowa, ul. 1-go Maja , Włoszczowa, ul. Koniecpolska, Włoszczowa, ul.
Głowackiego, Konieczno, Rogienice - Boczkowice- Dąbie, Kąty - Ludwinów, Kurzelów- Komparzów . Łachów (ścieżka
rowerowa).
Drogi wojewódzkie przebiegające przez Gminę Włoszczowa kompleksowo przebudowane:
Włoszczowa: ul Młynarska , Włoszczowa - Danków Duży - Kurzelów- Gościencin , Maluszyn, Włoszczowa: ul.
Jędrzejowska (w trakcie remontu), Włoszczowa: ul. Sienkiewicza opracowana dokumentacja na remont drogi, budowę
chodnika i odwodnienia oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Młynarska - Sienkiewicza -Głowackiego.
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje inwestycje warte 31,5 mln zł, z czego wsparcie
UE to 13 mln zł.
W kadencji 2014-2018 Gmina Włoszczowa zainwestowała w bazę oświatową ponad 17 mln zł
Na to składają się remonty i modernizacja szkół i przedszkoli (jak np. wymiana stropów w Szkole nr 1 we Włoszczowie
i w Czarncy), termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 we Włoszczowie, Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie,
Szkoły Podstawowej w Czarncy, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kurzelowie (remont elewacji, montaż paneli
fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na LED), wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie
ekologiczno-przyrodnicze. Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 we Włoszczowie wyposażone zostały w nowoczesne
kompleksy sportowe, a obecnie powstaje kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Bebelnie. Sztandarową
inwestycją jest wybudowane nowoczesne przedszkola z oddziałami integracyjnymi i pierwszym w mieście żłobkiem.

Środki finansowe na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Włoszczowa

ROK

Bieżące utrzymanie
OSP (ekwiwalent,
ubezpieczenie,
paliwo itp.)

Zakupy sprzętu ppoż. i
umundurowania

Zakupy inwestycyjne (
w tym zakup
samochodów)

Budowa
i remonty strażnic

Środki
z innych
źródeł

Ogółem

2015

76 015

20 929

241 840

46 450

380 235

765 469

2016

79 192

10 664

5 904

29 900

69 360

195 020
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2017

98 618

12 024

193 813

45 964

659 604

1 010 023

2018 (plan)

91 762

18 800

70 000

20 000

92 768

293 330

RAZEM:

345 587

62 417

511 557

142 314

1 201 967

2 263 842

W ciągu czterech lat do CEIDG wpłynęło 615 wniosków mieszkańców, 315 dotyczyło wykreślenia z tej ewidencji.
Dotacje przyznane NGO
Rok przyznania dotacji:

kwota dotacji przyznana
(przekazana)

kwota dotacji wykorzystana
i rozliczona

2018

323.798,72 zł.

-

2017

322.400,00 zł.

304.703,90 zł.

2016

325.750,00 zł.

321.082,00 zł.

2015

314.075,00 zł.

296.312,73 zł.

Sprzedaż gruntów i działek- 15 nieruchomości (w tym jedna zabudowana) za łączna kwotę 902.310,00 zł,
Dochody z dzierżawy składników majątkowych – 2.389.800,00 zł.
Sprzedaż lokali – 24 lokale za łączną kwotę 104.270,00 zł (z 95% bonifikatą).
Uregulowano stan prawny 146 działek drogowych o łącznej pow. 38,2919 ha oraz 4 działek leśnych o łącznej pow.
6,9972 ha.
Gmina przyznała 14 mieszkań socjalnych.
Podsumowanie przygotoane przez TV Włoszczowa
http://www.tvwloszczowa.pl/film/podsumowanie-kadencji-20142018-rady-miasta-i-burmistrza-gminy-wloszczowa-grze
gorza-dziubka,787
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