Wydanie Specjalne
Sprawozdanie Wójta Gminy Magnuszew za lata 2006 - 2010.
Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Magnuszew
W związku z dobiegającą kadencją, w czasie, której sprawowałem funkcję Wójta Gminy
przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności.
Ponieważ kadencja rady rozpoczęła się po ukonstytuowaniu z końcem listopada pozwolę sobie przedstawić
realizację zadań w latach 2007 - 2010.
Zrealizowano następujące inwestycje w poszczególnych latach:
2007 rok
- wykonano studnię głębinową w miejscowości Mniszew
- opracowano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzebień
- wykonano dokumentację na budowę sieci wodno kanalizacyjnej Przydworzyce - Kłoda
- wybudowano drogę Grzybów - Kurki
- wybudowano odcinek drogi w miejscowości Mniszew
- wybudowano 2 odcinki drogi w miejscowości Trzebień
- wybudowano drogę Osiemborów - Żelazna
- wybudowano odcinek drogi w miejscowości Chmielew
- zmodernizowano drogę w miejscowości Rozniszew
- wybudowano odcinek drogi w miejscowości Anielin
- zmodernizowano odcinek drogi przy ul. Grzybowskiej w Magnuszewie
- zakupiono pług odśnieżny
- opracowano dokumentację na przebudowę drogi Magnuszew - Kruszyn i w Tyborowie
- wybudowano boisko sportowe przy szkole w Chmielewie
- wykonano dokumentację na rozbudowę ośrodka zdrowia w Magnuszewie
2008 rok
- wybudowano odcinek drogi w Mniszewie
- zmodernizowano drogę w Anielinie Kępa
- wybudowano drogę Basinów - Dębowola
- zmodernizowano drogę we wsi Chmielew
- dofinansowano modernizację drogi powiatowej Zagroby - Mniszew
- zmodernizowano drogę w Wólce Tarnowskiej
- odbudowano drogę gminną w Gruszczynie
- wykonano chodnik przy ul. Grzybowskiej w Magnuszewie
- wyremontowano salę konferencyjną Urzędu Gminy
- wykonano termomodernizację budynku szkoły w Rozniszewie i wyremontowano salę gimnastyczną
- zmodernizowano stadion sportowy w Magnuszewie
- wykonano pokrycie dachowe wraz z dociepleniem budynku ośrodka zdrowia w Mniszewie
- zakupiono samochód do zbierania odpadów komunalnych i pojemniki na odpady komunalne
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2009 rok
- wybudowano sieć kanalizacyjną przy ulicy Braterstwa Broni w Magnuszewie
- dofinansowano zadania powiatowe - modernizacja drogi Przewóz Tarnowski - Chmielew
- wykonano modernizację drogi we wsi Rękowice
- wykonano modernizację drogi gminnej w Osiemborowie w kierunku Wilczkowic
- wykonano modernizację drogi gminnej w Osiemborowie w kierunku Urszulina
- wykonano przebudowę drogi gminnej Gruszczyn - Chmielew
- wykonano budowę drogi Magnuszew - Kruszyn
- wykonano modernizację drogi gminnej do wsi Latków
- wybudowano parking w Magnuszewie przy Ulicy Saperów
- wykonano przebudowę części ul. Saperów w Magnuszewie
- zakupiono odśnieżacz
- wyremontowano garaż przy OSP w Chmielewie
- zakupiono zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Magnuszew
- zmodernizowano samochód OSP w Magnuszewie
- zakupiono samochód dla ratownictwa drogowego
- dofinansowano zakup samochodu na potrzeby policji
- wykonano dokumentację na budowę Sali gimnastycznej przy szkole w Magnuszewie
- urządzono miejsca zabaw dla dzieci przy wszystkich szkołach
- wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły w Chmielewie
- wykonano termomodernizację budynku szkoły w Mniszewie
- wykonano remont ośrodka zdrowia w Magnuszewie
- wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej
- wykonano inwestycję pn Rewitalizacja Centrum Magnuszewa
- nowa wiata przystankowa, oświetlenie parkowe, nasadzenie krzewów i kwiatów
- wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszków,
Rozniszew, Anielin i Zagroby i oczyszczalni ścieków.
2010 rok
- dofinansowano remont drogi powiatowej Magnuszew - Trzebień
- zmodernizowano drogę Trzebień - Wilczowola
- zmodernizowano drogę przez wieś Kępa Skórecka
- zmodernizowano drogę we wsi Aleksandrów
- zmodernizowano odcinek ul. IV Korpusu Gwardii w Magnuszewie
- zmodernizowano drogę we wsi Mniszew
- zmodernizowano drogę we wsi Trzebień
- przebudowano drogę w Przewozie Tarnowskim
- wykonano drogę we wsi Tyborów
- zbudowano 2 odcinki chodnika w Magnuszewie
- wyremontowano drogę przez wieś Urszulin, Anilin i Żelazna Nowa
- przeprowadzono remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym w każdej miejscowości
gminy po ok. 1 - 1,5 km
Zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie całej gminy poprzez wymianę lamp na energooszczędne koszt 800 tyś zł.
W trakcie tej kadencji wybudowano łącznie 62 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na asfaltowanie dróg gmina wydatkowała łącznie prawie 6 mln zł. Corocznie wykonywano remont
nawierzchni asfaltowych przy użyciu grysu i emulsji, remontowano drogi skruszonym betonem i tłuczniem
kamiennym.
Roczny koszt modernizacji dróg kształtował się na poziomie 1,5 mln zł, zaś koszt modernizacji dróg
tłuczniem kamiennym wyniósł 2 mln zł, na zakupy tłucznia do bieżącego remontu wydatkowano prawie 500
tyś zł. Na modernizację dróg gmina rokrocznie otrzymywała dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody,
Urzędu Marszałkowskiego.
Niemałym kosztem jest zimowe utrzymanie dróg, przede wszystkim odśnieżanie. Ubiegłoroczny koszt
- 100 tyś zł.
Na podkreślenie zasługuje również modernizacja drogi krajowej przez miejscowość Magnuszew
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wykonana przy wydatnym zaangażowaniu gminy, na co sąsiednie gminy patrzą z podziwem.
Rocznie zbieranych jest ok. 500 ton odpadów komunalnych, a koszty zbiórki i ich wywozu kształtują
się na poziomie 250 tyś zł.
Do końca bieżącego roku wybudowane zostanie boisko sportowe w Magnuszewie „Orlik”. Koszt ok.
800 tyś zł z dofinansowaniem z budżetu Ministerstwa Sportu do kwoty 500 tyś zł.
W zakresie spraw społecznych realizowano Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich,
którego realizacja na wartość ok. 600 tyś zł zakończyła się w bieżącym roku. Realizowany jest od trzech lat
projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, z którego to w bieżącym roku poza
szkoleniami zawodowymi, kursami doszkalającymi, wykonano nasadzenia krzewów przy parkingu i ul.
Saperów w Magnuszewie.
Corocznie doposażano szkoły w niezbędne meble i urządzenia, przeprowadzano niezbędne remonty
poprzez wymianę wykładzin podłogowych, malowanie sal lekcyjnych, malowanie dachów i ogrodzeń.
Koszty utrzymania szkół to kwota ok. 7 mln zł rocznie, a dowożenie uczniów do szkół kształtowało
się na poziomie 350 tys. zł rocznie.
Dożywianie uczniów oraz utrzymanie stołówki to koszt ok. 500 tys. zł rocznie.
W wyliczaniu zrealizowanych zadań nie można pominąć bardzo znaczącej inwestycji dla nas i
kolejnych pokoleń, jaką był remont kościoła w Magnuszewie prowadzony przez kilka lat przez ks. proboszcza
parafii przy moim osobistym wielkim zaangażowaniu i różnorakiej pomocy, zwłaszcza finansowej gminy.
Pomoc parafii w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, przygotowaniu wniosku o środki unijne, przetargu na
roboty i pomoc w zgromadzeniu środków finansowych na uregulowanie faktur, to sprawy, którymi żyła
gmina. Dzięki środkom finansowym z różnych źródeł tj. Unii Europejskiej (na które parafia jeszcze czeka),
budżetu gminy i parafii wyremontowana została elewacja zewnętrzna kościoła, dzwonnica, zmienione zostało
pokrycie dachowe, oraz częściowo odremontowane, a z frontowej strony wybudowane ogrodzenie kościoła.
Szanowni Państwo
W środkach z Unii Europejskiej zarówno Rada Gminy, jak i ja pokładaliśmy od początku tej kadencji nadzieję
na szybka realizację najbardziej potrzebnych dla mieszkańców zadań z zakresu budowy wodociągów,
kanalizacji, dróg, oświetlenia… To dzięki tym środkom mieliśmy szybko dogonić Europę i zniwelować braki
w infrastrukturze technicznej. Dodatkowo informacje przekazywane prze media o ograniczonej ilości
środków, ich ciągłym niewykorzystaniu podsycały oczekiwania mieszkańców również naszej gminy na
realizację wyczekiwanych inwestycji. Niestety obiecywane przez kolejne rządy środki jakoś nie chciały ujrzeć
światła dziennego. Zasadą udzielania środków unijnych jest najpierw ogłoszenie konkursu, potem złożenie
przez gminę wniosku wraz z niezbędną dokumentacją techniczną (i po to te projekty), zabezpieczenie
środków w budżecie, bo przecież najpierw wydajemy własne środki, a później zwracamy się o ich refundację
z Unii Europejskiej. Następnie jednostka wdrażająca środki unijne ocenia wniosek, sprawdza dokumentacje
na różnych szczeblach i w konsekwencji ogłaszana jest lista gmin z punktacją, jaką wnioski otrzymały i
ilością środków. Dofinansowanie dostają wnioski z najwyższą punktacją, dla których starczyło pieniędzy na
realizację danego programu. Procedura niby prosta i przejrzysta, ale w czasie przedłużająca się niemalże w
nieskończoność. Składając wnioski, do których zawsze byliśmy uprzednio przygotowani, z góry musieliśmy
założyć, że dopóki niezostanie rozstrzygnięta procedura, właściwie nie możemy realizować zadania, bo
dofinansowanie z reguły wynosi 75% - 80% wartości zadania. Biurokratyzacja niesamowita, utrudniająca
małym, wiejskim gminom ubieganie o środki unijne. I ta ciągła niepewność - jak wniosek ocenią eksperci. O
co chodzi? Wie tylko zarząd województwa. Nasz wniosek o dofinansowanie zadania - Budowa sieci wodno kanalizacyjnej Przydworzyce - Kłoda, bo o nim myślę pisząc ten fragment tekstu uzyskał bardzo dobrą
punktację i znalazł się na liście rankingowej z dofinansowaniem ponad 4 mln zł. Jednakże po kilku dniach na
skutek (jak się mówiło) skarg gmin niezadowolonych z rozstrzygnięcia zarząd województwa postanowił o
weryfikacji oceny ekspertów. Tym razem nasz wniosek znalazł się na jeszcze wyższej pozycji i niby lepiej,
ale zmniejszono alokację środków na realizację programu i niestety dofinansowania nie otrzymaliśmy.
Miało być bardziej przejrzyście, większa dostępność do środków, a jak jest oceńcie Państwo sami.
Podkreślam jednak, że gmina zawsze aplikowała o środki unijne, korzystała ze wszystkich możliwości, wiele
zadań zrealizowanych zostało przy udziale środków zewnętrznych z różnych źródeł, w tym unijnych.
W roku następnym ogłoszony będzie nabór wniosków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i
wniosek na budowę wodociągu i kanalizacji w Przydworzycach i Kłodzie ponownie zostanie złożony.
Gmina złoży również, bo do tego jest przygotowana, wniosek na sieć wodociągowo - kanalizacyjną w
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Trzebieniu i oczyszczalnię ścieków w Rozniszewie.
Bieżący rok był bardzo trudny z uwagi na zagrożenie powodziowe, jednakże wysiłek wielu osób i
służb przyniósł spokój mieszkańcom - domostwa ocalały. Poszkodowani z racji podtopień otrzymali pomoc
finansową wg. ustaleń rządowych. Potencjalne zagrożenie jednak ciągle istnieje, dlatego też po skutecznych
naszych interwencjach budowane są tzw. ławki przywałowe w Ostrowie, Gruszczynie i Rękowicach. Po ich
wykonaniu służby melioracyjne dokończą modernizację wałów. Pozostanie tylko sprawa bobrów, z którymi
na ten czas boryka się resort ochrony środowiska.
Zgodnie z projektem budżetu na rok 2011 rozpoczęta budowa świetlicy gromadzkiej w Trzebieniu
winna być dokończona przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej z tzw. Odnowy Wsi. Planowane jest
również odremontowanie świetlicy w Kłodzie, Wilczkowicach (budynek OSP), i w Przewozie Tarnowskim
(budynek byłej szkoły). Na rok następny planowane jest również odrestaurowanie Skansenu Bojowego w
Mniszewie z Odnowy Wsi. Z tego programu chce także skorzystać parafia w Rozniszewie. Składany jest
wniosek przez ks. proboszcza na wymianę okien w kościele przy założonym dofinansowaniu z budżetu
gminy. W zakresie drogownictwa planowane jest położenie dywanika asfaltowego na drogach w Tyborowie,
Wola Magnuszewska - Grzybów, Anielinie, Urszulinie, Chmielewie i Mniszewie. Zakłada się również
dokończenie modernizacji dróg polnych tłuczniem kamiennym po ok. 1,5 km w każdej miejscowości.
Szanowni Państwo
Gmina Magnuszew należy do niewielu gmin w Polsce, nie tylko w regionie, które nie posiadają zadłużenia.
Sytuacja taka daje ogromne możliwości w realizacji dużych projektów inwestycyjnych w następnej kadencji.
Ten dobry wynik finansowy to efekt racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej. Na potwierdzenie tego
wniosku wystarczy wspomnieć o niskich cenach dostarczania wody, odbioru ścieków, i bardzo niskiej opłacie
za zbiórkę odpadów komunalnych. Jest to możliwe dzięki stosunkowo niewielkiemu kosztowi obsługi, bo
utworzenie i utrzymanie zakładu gospodarki komunalnej poza sprawnością w działaniu, co jest pozytywne,
może tylko powiększać koszty, które winny znaleźć odzwierciedlenie w opłatach.
Z każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego można przytoczyć wiele dobrych przykładów
działania gminy. Skupiłem się jednak na sferze gospodarczej, chociaż rozwój gminy w bardzo dużej mierze
zależy od inwestowania w człowieka, a więc szeroko pojętą oświatę, kulturę, kulturę fizyczną i sport oraz
ochronę zdrowia.
Prowadzimy przedszkole, oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum
ogólnokształcące, na istnieniu, którego bardzo nam zależy, bo przecież zdawalność matury 100%, policealną
szkołę ogrodniczą.
Dobrze działa i z każdym rokiem poszerza swą działalność Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum
Kultury, która ma dobrą ofertę dla wszystkich grup wiekowych. Ciągle jednak czeka na ożywienie
zainteresowania ze strony młodzieży i współudział w tworzeniu oferty.
Sport to dziedzina, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też jest ciągła
dbałość o bazę i klub sportowy w Magnuszewie.
W ramach ochrony zdrowia samorząd gminny był bardzo zaangażowany w utworzenie podstacji
pogotowia ratunkowego w Magnuszewie. Zabiegi poczynione jeszcze w poprzedniej kadencji zwieńczone
zostały w bieżącej. Gmina nadal uczestniczy w finansowym utrzymaniu pogotowia. Może również we
współdziałaniu z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej realizować programy profilaktyczne i otwarta jest
na współpracę ze środowiskiem medycznym.
Powyższy zarys rozwoju naszej gminy w mijającej kadencji stanowi niewątpliwy dowód do tego, aby
mieszkańcy czuli się zadowoleni, że należą do wspólnoty samorządowej Gminy Magnuszew.
Szanowni mieszkańcy
Dziękuję raz jeszcze za obdarowanie mnie zaufaniem. Myślę, że nie zawiodłem oczekiwań. Starałem się
pełnić funkcję Wójta Gminy należycie, zgodnie z prawem, szanując wszystkich i dbając o interes ogółu
mieszkańców. Bez Państwa życzliwości oraz wsparcia wielu osób i instytucji trudno byłoby osiągnąć to
wszystko, co szczęśliwie stało się naszym udziałem.

Z poważaniem
Henryk Plak - Wójt Gminy Magnuszew
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