
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY BORKOWICE 

ZA ROK 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borkowice, maj 2019 

  



Raport o stanie gminy Borkowice za rok 2018 

__________________________________________________________________________________ 

2 
 

SPIS TREŚCI 

I. WSTĘP .............................................................................................................................................. 3 

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY BORKOWICE ........................................................................................ 4 

III. FINANSE GMINY BORKOWICE ..................................................................................................... 8 

2.1. DOCHODY GMINY ......................................................................................................................... 8 

2.2. WYDATKI GMINY ........................................................................................................................ 11 

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ............................................................................ 12 

2.4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA..................................................................................... 17 

2.5. POMOC SPOŁECZNA ................................................................................................................... 18 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO .................................................................... 18 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII ................................................ 21 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY .......................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Borkowice za rok 2018 

__________________________________________________________________________________ 

3 
 

I. WSTĘP 

Z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 poz. 506) wynika 

obowiązek opracowania i rozpatrywania raportu o stanie gminy.   

Art. 28aa. 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.  

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o 

stanie gminy przeprowadza się debatę.  

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.  

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:  

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;  

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.  

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o 

zwiększeniu tej liczby.  

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z 

podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.  

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.  
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY BORKOWICE 

Gmina Borkowice to gmina wiejska, leżąca w południowej części województwa 

mazowieckiego, w powiecie przysuskim. Powierzchnia gminy wynosi 86 km2. Siedzibą władz 

gminy jest miejscowość Borkowice. Gmina składa się z 16 sołectw. Borkowice oddalone są 

ok. 6 km od miasta powiatowego Przysucha, ok. 20 km od Szydłowca i ok. 38 km od Radomia 

(województwo mazowieckie), ok. 27 km od Końskich w województwie świętokrzyskim i ok. 

34 km od Opoczna w województwie łódzkim.  

 

 

Zdecydowaną większość, bo ponad 56% powierzchni stanowią użytki rolne, z tego ok. 48% 

(2321ha) stanowią grunty orne. Lasy i grunty leśne to druga kategorii pod względem 

powierzchni użytkowania gruntów gminy (40,07% ).  

Obszary zabudowane i zurbanizowane stanowią 0,56% powierzchni gminy, przy czym 

zagospodarowanie mieszkaniowe to jedynie 0,26%. Obszar ten nie jest zasobny w wody 

powierzchniowe, które stanowią jedynie 0,21% powierzchni gminy. 

  

56,27% 

40,07% 

2,53% 
0,56% 0,36% 0,21% 

STRUKTURA OGÓLNA POWIERZCHNI GMINY BORKOWICE, 2018 ROK 
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DEMOGRAFIA 

Gmina Borkowice (wg stanu na koniec 2018 roku) liczy ogółem 4348 mieszkańców, w tym 

2172 kobiety i 2176 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 50 osób/km2   

Tabela 1. Demografia w gminie Borkowice w latach 2016-2018  

 2016 2017 2018 

Liczba ludności ogółem 4357 4346 4348 

Mężczyźni 2179 2173 2172 

Kobiety 2178 2173 2176 

Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku 

Wiek przedprodukcyjny 753 758 781 

Wiek produkcyjny 2742 2704 2679 

Wiek poprodukcyjny 862 884 888 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Borkowice  
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Tabela 2. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach na dzień 31.12.2018 rok 

Sołectwo Liczba ludności 

Bolęcin  48 

Borkowice  610 

Bryzgów  71 

Kochanów  129 

Ninków  575 

Niska Jabłonica  147 

Politów  207 

Radestów 179 

Rudno  134 

Rusinów  52 

Ruszkowice  716 

Rzuców  542 

Smagów  348 

Wola Kuraszowa  154 

Wymysłów  188 

Zdonków  248 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Borkowice  
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BEZROBOCIE 

Na koniec 2018 roku wskaźnik stopy bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu 

Pracy w Przysusze osiągnął 18,3% i był wyższy od stopy bezrobocia w województwie 

mazowieckim (4,9%) i w Polsce (5,8%).   

Pod koniec 2018 roku z terenu gminy bez pracy pozostawało 515 osób, w tym 238 kobiet 

(46,21%). Długotrwale bezrobotni to 311 osób (60,39% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych z terenu gminy. Udział osób bezrobotnych z terenu gminy Borkowice  

w liczbie bezrobotnych powiatu przysuskiego wynosił 14,65%.  

Tabela 3. Bezrobocie na terenie gminy w latach 2016-2018  

 2016 2017 2018 

Bezrobotni ogółem 583 473 515 

Kobiety 275 216 238 

Do 25 roku życia   63 53 

Powyżej 50 roku życia  127 140 

Długotrwale bezrobotni  307 311 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze (www.przysucha.praca.gov.pl ) 

INFRASTRUKTURA 

Na terenie gminy Borkowice połączenia ponadregionalne odbywają się za pośrednictwem 

drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów-Przysucha-Szydłowiec (dł. 13,148 km). Podstawę 

powiązań komunikacyjnych wewnątrzgminnych stanowią: 8 odcinków dróg powiatowych  

o łącznej długości 38,343 km (w tym o nawierzchni ulepszonej 33,55 km) oraz drogi gminne  

o łącznej dł. 55 km (w tym o nawierzchni ulepszonej 40 km). Sieć dróg publicznych 

uzupełniają pozostałe drogi wewnętrzne poszczególnych miejscowości.  

Podstawą systemu wodociągowania gminy są studnie głębinowe w miejscowościach 

Borkowice i Ninków oraz działające w oparciu o nie sieci wodociągowe. Uzupełnieniem sieci 

wodociągowej są studnie kopane. Długość sieci wodociągowej (na koniec 2018r.) w gminie 

wynosiła 67,81 km, do sieci przyłączonych było 1450 odbiorców..  

Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej o 

długości 23,6 km i liczbie przyłączy 218 szt., obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków 

komunalnych w Przysusze.   

  

http://www.przysucha.praca.gov.pl/
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Tabela 4. STAN SIEIC WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY BORKOWICE   

  2017 2018 

Długość sieci wodociągowej  66,5 km 67,81 km 

Liczba przyłączy wodociągowych  1430 szt. 1450 szt.  

Długość sieci kanalizacyjnej  23,6 km 23,6 km 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych   206 szt. 218 szt.  

Źródło: Urząd Gminy Borkowice  

III. FINANSE GMINY BORKOWICE 

Budżet gminy Borkowice w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 187 854,45 zł. 

Dochody i przychody ogółem wyniosły 19 995 268,32 zł, natomiast wydatki i rozchody 

19 205 281,68 zł. 

Tabela 5. WYKONANIE BUDŻETU GMINY BORKOWICE W ROKU 2018 (W ZŁ) 

I. Dochody 18 564 680,56  II. Wydatki 18 752 535,01 

III. Przychody 1 430 587,76 IV. Rozchody 452 746,67 

Ogółem (I+III) 19 995 268,32 Ogółem (II+IV) 19 205 281,68 

 

2.1. DOCHODY GMINY 

W 2018 roku dochody budżetu gminy wyniosły 18 564 680,56 zł, więcej w stosunku do 

roku poprzedniego o 1 237 785,10 zł. 

Dochody własne (czyli takie na które pozyskanie samorządy mają wpływ, m.in. podatki 

lokalne, opłaty, dochody z majątku gminy, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa) stanowią 19,16% dochodów budżetowych ogółem. Subwencje i dotacje, czyli 

transfery bezpośrednie z budżetu państwa, przyniosły budżetowi gminy ok. 76,6%, wpływy z 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 9,3%  .  

Tabela 6. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BORKOWICE W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ 
POWSTAWANIA (W ZŁ) 

 
Ogółem 

Wykonanie 
planu (w %) 

Udział w 
dochodach 

ogółem (w %) 

A. Dochody własne (podatki i opłaty) 1 827 820,96 107,48 9,85 

I. Podatki lokalne (od nieruchomości, od środków  

transportu, rolny i leśny) 

899 535,33 112,85 4,85 

II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (od czynności  118 047,52 127,58 0,64 
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cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karta 

podatkowa) 

III. Opłaty 41 199,04 90,55 0,22 

IV. Dochody z majątku 35 373,94 96,91 0,19 

V. Inne dochody 464 470,46 102,26 2,50 

VI. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 36 411,67 100,00 0,20 

VII. Opłata za wywóz śmieci 232 783,00 97,64 1,25 

B. Dochody własne (udziały w podatkach stanowiących  

dochód budżetu państwa) 

1 730 227,50 106,03 9,32 

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 718 226,00 106,35 9,26 

II. Podatek dochodowy od osób prawnych 12 001,50 73,95 0,06 

C. Subwencje i dotacje 14 225 296,10 99,79 76,62 

D. Środki ze źródeł zagranicznych 781 336,00 100 4,21 

DOCHODY OGÓŁEM 18 564 680,56 101,07 100,00 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borkowice 
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Tabela 7. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BORKOWICE W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW 
KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH (W ZŁ) 

 

Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

dochodach 

ogółem (w %) 

Rolnictwo i łowiectwo  471 463,42 101,81 2,54 

Transport i łączność 598 949,00 100,00 3,23 

Gospodarka mieszkaniowa 48 396,18 99,13 0,26 

Administracja publiczna 89 913,81 98,56 0,48 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

56 098,85 84,77 0,30 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa 

113 093,70 95,00 0,61 

Dochody osób prawnych, od osób publicznych i  

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

2 828 209,27 108,54 15,23 

Różne rozliczenia 8 093 754,00 100,00 43,60 

Oświata i wychowanie 257 691,13 102,36 1,39 

Pomoc społeczna 414 171,06 100,00 2,23 

Edukacyjna opieka wychowawcza 42 977,00 100,00 0,23 

Rodzina 5 027 047,20 99,68 27,08 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 857,35 97,29 1,32 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  160 996,59 100,00 0,87 

Kultura fizyczna 117 062,00 100,00 0,63 

DOCHODY OGÓŁEM 18 564 680,56 101,07 100,00 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borkowice 

 

Tabela 8. DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł 3 749 4 038 4 313 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borkowice, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018 
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2.2. WYDATKI GMINY 

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki na oświatę i wychowanie (33,22%), 

rodzinę (26,85%), administrację publiczną (10,87%) oraz transport i łączność (8,66%). 

W 2018 roku wydatki budżetu gminy wyniosły 18 752 535,01 zł, więcej od ubiegłorocznych 

o 6,53% (1 150 085,69 zł). 

Tabela 9. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BORKOWICE ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW 
KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (W ZŁ) 

 

Ogółem 
Wykonanie 

planu (w %) 

Udział w 

wydatkach 

ogółem (w %) 

Rolnictwo i łowiectwo  605 126,79 95,45 3,23 

Transport i łączność 1 624 570,18 98,92 8,66 

Gospodarka mieszkaniowa 83 696,84 76,09 0,45 

Działalność usługowa  32 971,22 84,33 0,18 

Administracja publiczna 2 038 714,67 86,44 10,87 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  

60 034,85 83,18 0,30 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

przeciwpożarowa 

342 983,56 93,74 1,83 

Obsługa długu publicznego 16 163,73 43,57 0,09 

Oświata i wychowanie 6 228 944,68 99,79 33,22 

Ochrona zdrowia 31 671,49 86,98 0,17 

Pomoc społeczna 723 924,77 85,40 3,86 

Edukacyjna opieka wychowawcza 119 643,29 100,00 0,64 

Rodzina 5 034 598,50 99,47 26,85 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 546 739,73 95,75 2,92 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  888 719,13 99,76 4,74 

Kultura fizyczna 374 031,58 96,09 1,99 

WYDATKI OGÓŁEM 18 752 535,01 96,09 100,00 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borkowic 

Tabela 10. WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł 3629 4 102 4 313 

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borkowice, , Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018 
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W 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15 967 301,48zł (95,53% planu 

rocznego ), a majątkowych 2 785 233,53zł (99,42% planu rocznego). Największy udział w 

wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 33,22% oraz szeroko 

rozumianą pomoc społeczną 29,54%. 

Wydatki majątkowe w 2018 roku zrealizowano niemal w 100% z niewielkimi odchyleniami, 

zatem można uznać, że zamierzone zadania przewidziane na 2018 rok zostały zrealizowane. 

Wynik budżetu  

Planowany wynik budżetu zakłada deficyt w kwocie – 1 146 638,00zł., (jest to różnica między 

wykonanymi dochodami i wydatkami), który miał zostać sfinansowany kredytem w kwocie 

850 000,00zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 296 638,00zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina uzyskała deficyt budżetowy na kwotę – 187 854,45zł., 

który został pokryty kredytem w kwocie 187 854,45zł.  

 

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

W 2018 roku planowano iż na zadania inwestycyjne Gmina przeznaczy kwotę 2 801 372,00 zł, 

plan został wykonany w 99,42% tj. wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę 

2 785 233,53 zł.     

33,22% 

29,54% 

10,87% 

8,66% 

4,74% 

3,23% 

2,92% 

Udział wybranych działów klasyfikacji w wydatkach budżetu gminy Borkowice 
w roku 2018 (w %) 

Gospodartka komunlana i pochrona
środowiska

Rolnictwo i łowiectwo

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Transport i łączność

Administacja publiczna

Pomoc społeczna, edukacyjna opieka
społeczna i rodzina

Oswiata i wychowanie
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Wydatki majątkowe za 2018 rok zrealizowano prawie w 100% z niewielkimi odchyleniami, 

zatem można uznać iż zrealizowano zamierzone zadania przewidziane na rok 2018. Niektóre 

zadania udało się zrealizować taniej niż zakładał plan.   

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w roku 2018: 

W dziale – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

1) Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica – 162 133,82 zł. 

2) Modernizacja instalacji wodnej na hydroforni w Ninkowie – 17 434,92 zł. 

3) Modernizacja sterowani w przepompowni kanalizacyjnej P3 w Ruszkowicach - 10 904,40 zł 

4) Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Borkowice przy ulicy Stawowej - 12 313,49zł 

W dziale – TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ 

1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów-Zdonków I etap -  

202 910,16 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem  

z produkcji gruntów rolnych zgodnie z umową nr. 213/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-172  

z dnia 08 czerwca 2018r., w kwocie 95 000,00 zł. 

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzucowie ul. Polna – 219 093,10 zł. 

3) Prace geodezyjne oraz modernizacja i przywrócenie przejezdności drogi gminnej Smagów 

Kolonia - 55 500,00 zł. 

4) Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów – 2 odcinki lokalne oraz Wola 

Kuraszowa - Ostrówek – 24 000,00 zł.  

5) Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach – 636 675,27 zł.  

6) Zakup ciągnika rolniczego – 180 810,00 zł. 

7) Zakup pługa odśnieżającego o powierzchni roboczej min 3 m – 15 990,00 zł. 

8) Zakup przyczepy skorupowej o ładowności do 14t – 62 115,00 zł. 

9) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków –Ryków na odcinku od km 

0+003 do km 3+450 – 20 000,00 zł (dofinansowanie zadania powiatu przysuskiego) 

W dziale – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci ,,Ogrodzenia działek 

gminnych nr 878/5 w Politowie i Ruszkowicach nr 926’’ – 25 000,00 zł., 

W dziale – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na dofinansowanie zakupu 
samochodu pożarniczego w kwocie 20 000,00 zł., zgodnie z umową Nr 2/2018 z dnia 20 
czerwca 2018 roku. 
zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na 
wyposażenie OSP Borkowice – 119 064,00 zł., Zakup nowego samochodu jest wydatkiem  
z dofinansowaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 69 230,00 zł., 
zgodnie z umową Nr 21/OR/BP-I/D/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku. 
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W dziale – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJCNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

1) Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzucowie –

193 620,00 zł. W ramach tego zadania została wykonana wymiana okien, parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych w Zespole Szkół w Borkowicach w kwocie 150 000,00 zł. oraz 

ułożenie opaski wokół szkoły z kostki brukowej i odwodnienie placu w Zespole Szkół  

w Rzucowie w kwocie 43 620,00 zł. 

2) Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach - 28 000,00 zł. 

W dziale - KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO 

1) Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie 285 339,12 zł. Realizacja zadania nastąpiła  

z dofinansowaniem z środków UE w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego 

PROW na lata 2014-2020 w kwocie 124 074,00 zł., zgodnie z umową o przyznaniu pomocy  

Nr 00502-6935-UM1310786/17 z dnia 12.12.2017r.  

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy - 24 500,00 zł. Na realizację w/w 

zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w postaci dotacji 

celowej w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018’’ 

MIAS w kwocie 10 000,00 zł., zgodnie z umową  Nr 116/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS 

z dnia 21.06.2018r.   

3) Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie – 12 000,00 zł.  

4) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja elewacji 

budynku 50 000,00 zł. Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie  

z Województwa Mazowieckiego w postaci dotacji celowej w ramach ,,Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018’’ MIAS w kwocie 10 000,00 zł., zgodnie z 

umową  Nr 117/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 21.06.2018r.  

W dziale – KULTURA FIZYCZNA  

1) Budowa siłowni plenerowej w m. Ninków – 25 000,00 zł.  

2) Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica, Radestów, Rzuców -  

94 000,00 zł. 

3) Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków – 158 553,64 zł. Zadanie było 

współfinansowane w związku z udzieleniem przez Województwo Mazowieckie pomocy 

finansowej na realizację zadania w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Nr 88/18 z dnia 22 maja 2018r. w kwocie 117 062,00 zł.  

4) Budowa otwartych stref aktywności Radestów, Rzuców - projekt – 10 000,00 zł. 
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POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH – WNIOSKI ZŁOŻONE W 2018 ROK 

Złożony w ramach 
projektu 

Tytuł projektu Data złożenia Wyniki 

MIAS – Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji Sołectw  
Urząd Marszałkowski  

Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
Niskiej Jabłonicy  
Dotacja 10 000,00 zł  

10.01.2018 r. Złożono sprawozdanie  

MIAS – Mazowiecki 
Instrument 
Aktywizacji Sołectw 
Urząd Marszałkowski  

Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w 
Ruszkowicach, renowacja elewacji 
budynku  
Dotacja 10 000,00  

10.01.2018r. Złożono sprawozdanie 

Współorganizacja 
przez Samorząd 
Województwa 
Mazowieckiego 
przedsięwzięć 
społeczno-
kulturalnych w 2018r.  

Festiwal piosenki patriotycznej w 
100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości  

23.01.2018r. Dofinansowanie 
6.500.00 zł 

Wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej ze 
środków 
województwa 
mazowieckiego OSP 
2018  

Zakup samochodu lekkiego dla 
strażaków OSP w Borkowicach  
 

11.01.2018r. Dofinansowanie  
69 000,00 zł 

 

W ramach PROW  Budowa świetlicy wiejskiej w 
Zdonkowie  

30.06.201r. Dofinansowanie  
124 074,00 zł 

W ramach PROW 
(LGD Razem na 
Piaskowcu)  

Przegląd twórczości artystycznej 
mieszkańców Gminy Borkowice  
 

01.02.2018r. Dofinansowanie 
15 300,00 zł 

Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury 
Sportowej 
MAZOWSZE 2018 

Modernizacja obiektu 
sportowego w  miejscowego 
Zdonków (możliwa dotacja w 
kwocie 117 tys. zł ) 

Wniosek 
złożony 

27.03.18r. 

Dofinansowanie 

Lokalny Animator 
Sportu  

Dofinansowanie pracy lokalnego 
Animatora Sportu  

W miesiącu 
lutym 2018r. 

został złożony 
wniosek 

W marcu podpisana 
umowa 

Urząd Marszałkowski  Remont OSP w Borkowicach  Złożono 
wniosek 

27.03.2018r. 

Dofinansowanie 
23 700,00 zł 

WFOŚiGW Likwidacja pokryć dachowych 
zawierających azbest na terenie 
Gminy Borkowice  

W marcu 
został złożony 

wniosek 
nabór od 

28.03.2018r. 

Realizacja zadania w 
sierpniu 

Urząd Marszałkowski  Modernizacja drogi  dojazdowej 
do gruntów rolnych Politów-
Zdonków I etap  

 Dofinansowanie 
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PROW na lata 2014-
2020 

Przebudowa drogi gminnej 
Smagów Kolonia I  

Wniosek 
wysłany 

16.10.2018r. 

Miejsce poniżej progu 

PROW na lata 2014-
2020 

Budowa świetlicy wiejskiej w 
Politowie  

Wniosek 
wysłany 

21.08.2018r. 

Miejsce poniżej progu 

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

,,RAZEM NA PIASKOWCU’’ PRZEZ ,,STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI 

GMINY BORKOWICE” 

1. Organizacja warsztatów szkoleniowych związanych z agroturystyką 

Całkowite koszty grantu    13 158,00 zł  

Dotacja                                 12 500,00 zł 

Wkład własny                         658,00 zł 

Zaliczka                                 3 750,00 zł  

 

2. Organizacja koncertu kolęd i pastorałek w Borkowicach  

Całkowite koszty grantu    13 158,00 zł  

Dotacja                                 12 500,00 zł 

Wkład własny                           658,00 zł 

Zaliczka                                 3 750,00 zł  

 

3. Zakup instrumentów i strojów ludowych dla dziecięcej kapeli ludowej przy Szkole 

Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach  

Całkowite koszty grantu      13 158,00 zł  

Dotacja                                   12 500,00 zł 

Wkład własny                             658,00 zł 

Zaliczka                                 3 750,00 zł  

 

4. Zakup strojów ludowych dla dziecięcego zespołu ludowego działającego przy Szkole 

Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach  

Całkowite koszty grantu      13 158,00 zł  

Dotacja                                   12 500,00 zł 

Wkład własny                             658,00 zł 

Zaliczka                                     3 750,00 zł  

 

5. Budowa małej architektury turystycznej oraz remont istniejącej wiaty w Borkowicach 

Całkowite koszty grantu     26  650,32 zł  

Dotacja                                   25 000,00 zł 

Wkład własny                         1 650,32 zł 

Zaliczka                                    7 500,00  zł 
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6. Wydanie materiałów promocyjnych Gminy Borkowice 

Całkowite koszty grantu     26  400,00 zł  

Dotacja                                   25 000,00 zł 

Wkład własny                         1 400,00 zł 

Zaliczka                                    7 500,00  zł 

 

7. Kultura łączy pokolenia zadanie pn.: ,,Muzyczna majówka ‘’ 

dotacja 10 000,00 zł  

8. Kultura łączy pokolenia zadanie pn.: ,, Upamiętnienie mieszkańców Gminy Borkowice 

walczących o wolną  i niepodległą Polskę” 

dotacja 14 160 ,00 zł  

2.4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Na koniec 2018 roku poziom zadłużenia gminy według tytułów dłużnych wyniósł 

750 400,00zł. i stanowi 4,04% wykonanych w tym okresie dochodów. Na powyższą kwotę 

składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 750 400,00zł. Obciążenie 

budżetu spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2018 roku kształtowało się na 

poziomie 2,22% planu dochodów. 

 Prognozowany 

indywidualny wskaźnik 

spłat zadłużenia (w %) 

Dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zadłużenia wyliczony 

wg art.243 (w %) 

Rok 2018 2,22 7,99 

Rok 2019 1,36 7,75 

Rok 2020 2,14 6,60 

Rok 2021 2,08 6,35 

Rok 2022 1,51 8,20 

Powyższe dane wskazują, ze prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 

2018-2022 kształtuje się na poziomie nie zagrażającym naruszenia obowiązujących limitów. 

FUNDUSZ SOŁECKI 

Rada Gminy Borkowice Uchwałą Nr XXIV/151/2017 dnia 15 lutego 2017 roku nie wyraziła 

zgody na tworzenie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borkowice na 2018 rok - na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu 

sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301 ze zm.). 
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2.5. POMOC SPOŁECZNA 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach udzielił różnych form 

pomocy 286 osobom z 211 rodzin. Pomoc otrzymało 37 osób uprawnionych do pobierania 

zasiłku stałego, 35 osobom opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, 14 osób 

otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, 85 osób otrzymało zasiłki celowe, 1 rodzina 

objęta była refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach w ramach programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” udzielił pomocy 165 uczniom w 

formie dożywiania. Ponadto 11 osób objętych było pomocą w formie usług opiekuńczych, 

a 2 osobom opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.   

Na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny  

i Grupa Robocza w 2018 roku podejmowali działania wobec 11 rodzin, w których 

uruchomiono procedurę „Niebieskiej Karty”.  

W 2018 roku łączna kwota przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, 

zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, składek na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 1 871 183,88 zł. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, poza pomocą materialną, udzielili 7 rodzinom 

pomocy w postaci pracy socjalnej tj. udzielanie informacji, porad, pisanie podań, pomoc  

w załatwianiu spraw urzędowych. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

pracownicy ośrodka aktywnie współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policją i organizacjami pozarządowymi. 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO  

Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych 

osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Borkowice:  

- powierzchnia gruntów – 31,195 ha, wartość gruntów – 509 502,10 zł.,  

- wartość netto środków trwałych – 20 814 969,51 zł., w tym: Urząd Gminy –  

18 394 956,90 zł. i Gminny Zespół Oświatowy –2 420 012,61 zł. 

Stan mienia gminy Borkowice na dzień 31.12.2018 przedstawia się następująco: 

 powierzchnia gruntów 31,195 ha 

 1 lokal mieszkalny i 1 lokal socjalny 

 4 obiekty oświatowe, 7 świetlic wiejskich, 9 obiektów sportowych 

 4 lokale użytkowe: budynek Urzędu Gminy, budynek po byłym Urzędzie Gminy, 

budynek po siedzibie GOPS oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Rzucowie, 

 obiekty wodociągowe i kanalizacyjne: 2 szt. ujęcia wody w Borkowicach i Ninkowie, 2 

szt. przepompowni wody w Rudnie i Kochankowie oraz 11 szt. przepompowni 

ścieków 
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W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku powierzchnia gruntów nie uległa zmianie, 

natomiast wystąpiły zmiany wartości środków trwałych w wyniku modernizacji, otrzymania, 

zakupu oraz budowy nowych obiektów jak również zmiany wartości wyposażenia. 

 

Zmiana na wartości środków trwałych w wyniku modernizacji, otrzymania, zakupu 

oraz budowy nowych obiektów 

Kwota w zł 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja 

elewacji budynku 

50.000,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy 24.500,00 

Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie 304.361,47 

Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Borkowice przy ulicy Stawowej 12.313,49 

Modernizacja instalacji wodnej na hydroforni w Ninkowie 17.434,92 

Modernizacja sterowania w przepompowni kanalizacyjnej P3 w Ruszkowicach 10.904,40 

Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Zdonków 158.553,64 

Ogrodzenie działki gminnej nr 878/5 w Politowie 13.300,00 

Ogrodzenie działki gminnej nr 926 w Ruszkowicach 11.700,00 

Modernizacja drogi gminnej Smagów Kolonia 55.500,00 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Ninków 25.000,00 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Rudno 23.500,00 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Niska Jabłonica 23.500,00 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Rzuców 28.500,00 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Radestów 28.500,00 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów-Zdonków 220.722,16 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzucowie 230.093,10 

Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica 168.637,89 

Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach 651.675,27 

Zakup systemu do głosowania elektronicznego na potrzeby rady gminy 15.988,77 

Zakup pługu do odśnieżania 15.990,00 

Otrzymanie od starostwa przysuskiego system ostrzegania i alarmowania ludności o 
zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego 

24.200,43 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Opel Vivaro 119.064,00 

Zakup ciągnika rolniczego New Holland 180.810,00 

Zakup przyczepy Pronar 62.115,00 

Wymiana okna, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w ZSO w Borkowicach  150.000,00 

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku ZSO w Rzucowie 43.620,00 

Zmiana wartości wyposażenia  

Zakup pompy do przepompowni ścieków 4.269,60 

Zakup wiat przystankowych 7.872,00 

Zakup kosiarki spalinowej 1.399,00 

Zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla jednostek OSP 35.495,74 
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Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy 8.546,76 

Zakup wyposażenia do GOPS 1.600,00 

Zakup wyposażenia do GZO i placówek szkolnych 23.921,99 

 

 

Tabela 11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPDOARKĄ I MIENIEM KOMUNALNYM ZA ROK 2018 

 Dochody w zł 

Dochody z najmu lokali i dzierżawy  33.381,94 

Dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali 

mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie  

14.006,24 

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu  1.008,00 

SUMA 48.396,18 

 Wydatki w zł 

Zakup opału, węgiel do Ośrodka Zdrowia w Rzucowie    6.495,85 

Materiały do prac konserwacyjnych i naprawczych w budynkach i 

obiektach mienia gminnego   

2.695,29 

Zakup rękawic ochronnych do prac bieżących na obiektach gminnych 364,40 

Zakup drzewa do naprawy urządzeń na Krakowej Górze 142,72 

Zakup ławki bez oparcia na obiekty gminne 1.359,99 

Zakup ziemi 2.583,00 

Wydatki za energię elektryczną w budynkach gminnego mienia 14.477,75 

Zapłata za wyposażenie maszyny do demontażu placu zabaw w 
Zdonkowie   

50,00 

Zapłata za usługę przeniesienia istniejącego placu zabaw w Politowie  2.950,00 

Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w Borkowicach i Ruszkowicach 1.200,00 

Wykonanie wycinki drzew na placu gminnym w Zdonkowie - usługa 4.500,00 

Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budynków 
użyteczności publicznej 

7.900,00 

Zapłata polisy za ubezpieczenie mienia gminnego 3.866,82 

Wypis z rejestru gruntów i mapa zasadnicza   197,10 

Zapłata polisy za ubezpieczenie budynku GKS RuszCovia 359,92 

Decyzja o dopuszczeniu świetlicy wiejskiej w Zdonkowie do użytkowania 348,00 

Przekazanie podatku VAT należny do US 9.206,00 

Ogrodzenia działek gminnych nr 878/5 w Politowie i Ruszkowicach nr 
926’ 

25.000,00 

SUMA 83.696,84 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I 

STRATEGII 

Samorząd gminny zobowiązany jest do opracowania i wdrażania różnych programów i 

strategii. Niektóre dokumenty strategiczne wykonywane są na podstawie zapisów w 

ustawach, inne są wymagane przy korzystaniu ze środków unijnych. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2018 poz. 

1307 ze zm.) określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę 

oraz tryb współpracy między nimi. W oparciu o powyższą ustawę gmina opracowuje 

dokumenty strategiczne, niezbędne do aplikowania o środki unijne m.in. w ramach RPO – 

Strategia Rozwoju Gminy, Lokalny Program Rewitalizacji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Ponadto samorząd gminny powinien opracować i wdrożyć programy i strategie, wynikające  

z ustaw: prawo energetyczne, ustawa o ochronie zabytków, prawo ochrony środowiska, 

ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie praw lokatorów i inne. 

Poniżej przedstawiono stan realizacji uchwalonych przez Radę Gminy w Borkowicach 

programów i strategii 
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Tytuł dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Borkowice na lata 2016-2026  

Podstawa prawna   

Aktualność dokumentu „Strategia Rozwoju …” została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Borkowice dnia 21 września 2016r.  

Planowana aktualizacja  

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

Zadania dla celu operacyjnego ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO STANDARDU USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW  

1 Świadczenie profesjonalnych usług na rzecz ludności w gminie przez 

wszystkie instytucje społeczne (instytucje gminne, opieki zdrowotnej, 

placówki oświatowe, kulturalne, itp.) 

realizowane 

2 Dostosowanie pracy instytucji społecznych do potrzeb mieszkańców 

(godziny pracy, szeroka informacja, obieg dokumentów) 

realizowane 

3 Doskonalenie pracy pracowników instytucji społecznych poprzez 

system szkoleń 

realizowane 

4 Zakup autobusu szkolnego zrealizowana 

5 Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych  

6 Zakup kosiarki bijakowej zrealizowana 

7 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Urzędu Gminy  

8 Kontynuacja działań pomocowych dla osób potrzebujących (ubogich 

i bezrobotnych) oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(niepełnosprawnych, chorych) przez GOPS i podmioty wspierające 

realizowane 

9 Kontynuowanie działalności informacyjnej i pomocowej dla osób z 

rodzin dysfunkcyjnych (w tym zagrożonych przemocą domową, 

alkoholizmem, bezradnością itp.) 

realizowane 

10 Wyrównywanie szans rozwojowych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 

realizowane 

11 Modernizacja i przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w  
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Ninkowie  

12 Doposażenie w pojazdy pożarnicze oraz sprzęt operacyjny Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 

Zakup samochodu lekkiego dla strażaków OSP w 

Borkowicach 

119.064,00 

Zadania dla celu operacyjnego POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

1 Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego (dawny Zespół Szkół 
Rolniczych w Borkowicach) na potrzeby Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego  

 

Zrealizowano (Powiat Przysuski) 

2 Rozbudowa zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury technicznej 
Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach 

Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szko9ły 
Muzycznej w Ruszkowicach 

28.000,00 

3 Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie  285.339,12 

4 

Budowa, modernizacja i remont świetlic wiejskich w: Politowie, Niskiej 
Jabłonicy, Ruszkowicach, Smagowie i Radestowie 

Modernizacja świetlicy w Niskiej Jabłonicy 24.500,00 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ruszkowicach, 
renowacja elewacji budynku 

50.000,00 
 

Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie  12.000,00 

5 Zagospodarowanie budynku po Urzędzie Gminy w Borkowicach (ul. 
Ogrodowa 9) 

W trakcie realizacji 

6 Tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych  

7 Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy w sprzęt sportowy, 
komputery i meble 

W trakcie realizacji 

8 Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego: plac zabaw i siłownia 
plenerowa w Borkowicach 

W trakcie realizacji 

9 

Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych: siłownie plenerowe, place 
zabaw, skatpark na terenie gminy 

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Ninków 25.000,00 

Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Rudno, 
Niska Jabłonica, Radestów i Rzuców  

94.000,00 

Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości 
Zdonków 

158.553,64 

Budowa otwartych stref aktywności Radestów, Rzuców – 
projekt  

10,000,00 

10 Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych:  
- plac zabaw i siłownia plenerowa w Ruszkowicach 
- siłownia i boisko sportowe w Politowie 

 
zrealizowano 

11 Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego: boisko sportowe i siłownia  
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w Wymysłowie zrealizowano 

12 Budowa i remonty budynków przeznaczonych na cele socjalne W trakcie realizacji  

13 Rozwój elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu 
elektronicznego, wymiana sprzętu IT w Urzędzie Gminy 

W trakcie realizacji 

14 Rozbudowa szerokopasmowej sieci Internetowej „Internet dla 
Mazowsza” na terenie gminy 

Zrealizowano Urząd Marszałkowski  

15 Stałe uatrakcyjnianie oferty spędzania czasu wolnego na terenie 
gminy dla wszystkich grup społecznych 

realizowane 

16 Aktywizacja mieszkańców do zdrowego, aktywnego spędzania czasu 
poza pracą, nauką 

realizowane 

17 Wspieranie działalności instytucji kulturalnych, sportowych oraz kół 
zainteresowań, klubów itp. 

realizowane 

18 Wzbogacanie kalendarza imprez (kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowych, rekreacyjnych, religijnych, itp.)sprzyjających integracji 
społeczności lokalnej oraz przyciągnięciu turystów 

realizowane 

19 Propagowanie idei sportu i aktywnego zagospodarowania czasu 
wolnego 

realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego DBAŁOŚĆ O DZIEDZICTWO KULTUROWE I WZMOCNIENIE TOŻSAMOŚCI 

1 Dbałość o obiekty dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza obiekty i tereny 
zabytkowe - opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu ich 
ochrony 

W trakcie realizacji 

2 Utworzenie placówki muzealnej w Borkowicach oraz izb pamięci na 
terenie gminy 

W trakcie realizacji 

3 Wspieranie lokalnego folkloru i podtrzymywanie tradycji 
(propagowanie działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów 
ludowych, itp.) 

realizowane 

4 Umacnianie więzi, tożsamości mieszkańców z miejscowością, gminą i 
regionem 

realizowane 

5 Renowacja spichlerza w Borkowicach i przystosowanie do pełnienia 
funkcji turystycznych  

Podmiot odpowiedzialny Powiat Przysuski 

6 Utworzenie Centrum Hotelowo-Szkoleniowe Pałac Dembińskich 
w Borkowicach 

Podmiot odpowiedzialny własność prywatna  

7 Utworzenie Pensjonatu Dwór Mokiejewskich w Rzucowie Podmiot odpowiedzialny własność prywatna 
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8 Renowacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w 
Borkowicach 

zrealizowano 

9 Wspieranie lokalnych i ponadlokalnych organizacji pozarządowych - 
współpraca w inicjatywach społecznych i gospodarczych, 
przekazywanie zadań organizacjom 

realizowane 

10 Współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (np. 
współpraca z innymi samorządami, z podmiotami gospodarczymi, 
tworzenie partnerstwa publiczno-obywatelskiego) 

realizowane 

11 Aktywizacja mieszkańców gminy, promowanie idei wolontariatu, 
samopomocy, pomocy sąsiedzkiej oraz innej działalności 
samoorganizującej życie 

realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego DYNAMIZACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1 Analiza możliwości wprowadzenie systemu zachęt inwestycyjnych dla 
przedsiębiorców i inwestorów 

realizowane 

2 Wprowadzenie ułatwień administracyjno-organizacyjnych dla 
obecnych i potencjalnych przedsiębiorców, wspieranie tworzenia 
małych  
i średnich podmiotów gospodarczych 

realizowane 

3 Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych realizowane 

4 Wspieranie przedsięwzięć opartych na racjonalnym wykorzystaniu 
zasobów środowiska naturalnego, przedsięwzięć innowacyjnych, 
stosujących technologie przyjazne środowisku 

realizowane 

5 Wsparcie organizacyjne dla tworzenia przedsiębiorczości 
okołorolniczej, grup producenckich oraz przemysłu rolno- 
spożywczego na terenie gminy 

realizowane 

6 Rozwój wydobycia i przetwórstwa kopalin i surowców naturalnych – 
iły ogniotrwałe i ceramiczne, piaskowce, torfy i inne 

W trakcie realizacji 

7 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działania gospodarcze   

8 Odbudowa i zagospodarowanie stawów rybnych w gminie   

9 Inicjowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania inwestorów 
zewnętrznych terenami inwestycyjnymi w gminie 

realizowane 

10 Stworzenie warunków i wspieranie aktywizacji zawodowej 
i przedsiębiorczości mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem 

realizowane 
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młodzieży, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

11 Kreowanie i wyłonienie liderów lokalnych realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH 

1 Przeprowadzenie melioracji gruntów rolnych  

2 Rekultywacja zdegradowanych terenów rolniczych i nieużytków na 
terenie gminy 

 

3 Remonty dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie gminy W trakcie realizacji 

4 Promocja terenów rolniczych w gminie - wykorzystanie lokalnych 
preferencji tradycji rolniczej gminy 

realizowane 

5 Zwiększenie efektywności, innowacyjności i specjalizacji produkcji 
rolnej poprzez system szkoleń i informacji dla rolników - współpraca w 
organizacji szkoleń dla rolników z zakresu nowoczesnych technologii, 
rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, energetycznego wykorzystania 
biomasy i innych odnawialnych źródeł energii 

realizowane 

6 Upowszechnianie i wdrażanie zasad Kodeksu Zwykłej Dobrej Praktyki 
Rolniczej, rolnictwa ekologicznego oraz programów 
rolnośrodowiskowych 

realizowane 

7 Propagowanie upraw roślin energetycznych na słabych glebach lub 
nieużytkach rolnych 

realizowane 

8 Propagowanie produkcji zdrowej żywności i promocja rolnictwa 
ekologicznego 

realizowane 

9 Budowa i organizacja gospodarstw agroturystycznych na terenie 
gminy 

 

11 Wspieranie kampanii informacyjnych skierowanych do rolników na 
temat możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój 
gospodarstw agroturystycznych oraz na zróżnicowanie działalności 

realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego WZMOCNIENIE FUNKCJI TURYSTYCZNYCH 

1 Budowa i remonty zbiorników retencyjnych na terenie gminy  

2 Budowa wieży widokowej z zapleczem edukacyjno-turystycznym na 
Krakowej Górze 

 

3 Wyznaczenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz szlaków 
konnych wraz z budową małej infrastruktury dla turystów (miejsca 

zrealizowano 
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postoju) oraz instalowaniem tablic informacyjno-edukacyjnych 

4 Modernizacja istniejących budynków i infrastruktury ośrodka ZHP 
Chorągwi Mazowieckiej z siedzibą w Płocku w miejscowości 
Ruszkowice 

 

5 Renowacje stawu koło św. Jana oraz zagospodarowanie przyległego 
terenu w Borkowicach 

 

6 Nawiązanie współpracy z podmiotami branży turystycznej, sąsiednimi 
gminami, wojewódzkimi punktami informacji turystycznej w celu 
efektywnej dystrybucji oferty turystyczno-rekreacyjnej gminy i regionu 

W tracie realizacji  

7 Współpraca z gminami sąsiednimi w celu opracowania 
kompleksowego systemu usług i atrakcji turystycznych, rekreacyjnych 
i wypoczynkowych w regionie  

W tracie realizacji 

8 Wspieranie aktywności mieszkańców, rolników, inwestorów i 
stowarzyszeń w celu poszerzania lokalnej oferty oraz promocji 
walorów i możliwości turystycznych  

realizowane 

9 Uczestnictwo w regionalnym systemie turystyki „weekendowej” 
województwa  

realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego APLIKOWANIE O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE I PROMOCJA 

1 Przygotowanie długookresowego planu zadań inwestycyjnych dla 
gminy 

realizowane 

2 Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (środki krajowe, 
europejskie) na potrzeby inwestycyjne gminy oraz działania 
organizacyjne, a także na potrzeby inwestorów, przedsiębiorców, 
stowarzyszeń, mieszkańców 

realizowane 

3 Koordynacja informacji na temat możliwości pozyskania źródeł 
dofinansowania działań i inwestycji różnorodnych beneficjentów 

realizowane 

4 Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy w środkach masowego 
przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 

realizowane 

5 Promowanie terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą 
oraz terenów pod budownictwo indywidualne (mieszkaniowe i 
letniskowe). 

realizowane 

6 Promowanie we współpracy z gminami sąsiednimi, powiatem, 
stowarzyszeniami, itp. walorów turystycznych gminy 

realizowane 
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7 Wprowadzenie turystycznej marki Gminy Borkowice realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1 Współpraca z zarządcami dróg w celu poprawy stanu technicznego 
dróg i otoczenia drogowego (chodniki, oświetlenie uliczne, przystanki) 

W trakcie realizacji  

2 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy: 
- 3301W Skrzynno – Borkowice –Bryzgów od km 1+830 do km 11+227 
dł. 9,397 
- 3303W Ruszkowice – Zdonków – Ryków od km 0+000 do km 6+267 
dł.6,267 
- 3304W Sokolniki Mokre – Politów – Radestów od km 0+000 do km 
8+694 dł. 8,694 
- 3338W Jabłonica – Smagów – Pawłów od km 1+062 do km 6+045, od 
km 7+600 do km 9+140, od km 10+097 do km 10+787 dł. 7,213 
- 3339W Kochanów – Smagów – Krzcięcin od km 4+485 do km 5+704 
dł. 1,219 
-3340W Długa Brzezina – Bryzgów – Stefanków od km 0+000 do km 
6+866 dł. 6,866 
Przebudowa obiektu mostowego JNI 01016074 w ciągu drogi 
powiatowej Nr 3339W w m. Rzuców 
Remonty dróg powiatowych na terenie gminy 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-
Zdonków –Ryków na odcinku od km 0+003 do km 3+450 

(dofinansowanie zadania powiatu przysuskiego) 

20.000,00 

3 Modernizacja, przebudowa i remonty dróg gminnych:  
- ul. Górna w Borkowicach nr 330117W 
- ul. Cicha w Borkowicach 
- Janów- Bolęcin nr 330104W 
- ul. Wiśniowa w Borkowicach nr 330117W 
- ul. Polna w Rzucowie 
- Ninków- Politów nr 330107W 
- Politów- Zdonków nr 330106W 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Politów-Zdonków I etap  

202.910,16 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Rzucowie ul. Polna  

219.093,10 
 

Modernizacja i przywrócenie przejezdności drogi gminnej 
Smagów Kolonia  

55.500,00 

Projekt techniczny – przebudowa dróg we wsi 
Kochanków oraz Wola Kuraszowa-Ostrówek  

24.000,00 
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- ul Leśna w Ruszkowicach nr 330116W 
- Ninków –Goworek nr330111W, 
- Rzuców: ul. Piaskowa, Wandów nr 330119W, Rzeczna, 
- Smagów – Kolonia nr 330123W,  
- Borkowice: ul. Dolna, Leśna, Polna 
- Wola Kuraszowa – Ninków nr 330101W 
- Wola Kuraszowa – Kochanów 
- Kochanów – Nowinki 
- Rusinów- obok MOW 
- Zdonków – (obok posesji P.Tarki) 
- Ruszkowice - Wydrzyn 

Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w 
Ruszkowicach 

636.675,27 

4 Remonty dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej na terenie gminy W trakcie realizacji  

5 Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bolęcin, 
Ninków, Niska Jabłonica, Rudno, Rusinów, Wola Kuraszowa, 
Wymysłów, Zdunków 

Zrealizowano  

6 Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borkowice, 
Radestów, Politów, Ruszkowice, Bryzgów, Rzuców, Kochanów, 
Smagów 

Zrealizowano 

7 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy W trakcie realizacji 

8 Budowa ciągów pieszych - chodników na terenie gminy W trakcie realizacji 

9 Budowa chodników i rowów odwadniających przy drogach 
powiatowych  

W trakcie realizacji 

10 

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy  

Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska 
Jabłonica 

162.133,82 

Modernizacja instalacji wodnej na hydroforni w Ninkowie 17.434,92 

Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Borkowice 
przy ul. Stawowej 

12.313,49 

11 Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie Jabłonicy   

12 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w 
miejscowościach: Ninków, Politów Smagów, Radestów, Rzuców, Niska 
Jabłonica, Wola Kuraszowa 

 

13 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rudno, Wymysłów 
Zdonków 
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14 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Borkowicach i Ruszkowicach na 
terenach nowej zabudowy 

Modernizacja sterowni w przepompowni kanalizacyjnej 
P3 w Ruszkowicach 

10.904,40 

15 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: 
Bolęcin, Bryzgów, Kochanów, Rusinów 

 

16 
Realizacja działań organizacyjnych i inwestycyjnych na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy:  
-  opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji  
- termomodernizacje budynków gminy 

Modernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Borkowicach i Rzucowie: 

- wymiana okien, parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych w Zespole Szkół w Borkowicach  

- ułożenie opaski wokół szkoły z kostki brukowej i 
odwodnienie placu w Zespole Szkół w Rzucowie  

193.620,00 
 

150.000,00 
 
 

43.320,00 

17 Modernizacja i rozwój sieci elektroenergetycznej oraz GPZ według 
potrzeb 

 

18 Budowa sieci gazowej dla odbiorców indywidualnych według potrzeb i 
zasadności ekonomicznej 

 

19 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 
publicznej i gospodarstwach domowych  

realizowane 

20 Promocja instalacji solarnych, wykorzystania biomasy rolniczej oraz 
innych źródeł czystej energii możliwej do wykorzystania w 
gospodarstwach domowych 

realizowane 

21 Realizacja programu "Odnawialne Źródła Energii w Powiecie 
Przysuskim" - dotacje do budowy instalacji odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach indywidualnych (pompy ciepła, ogniwa 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) 

realizowane 

22 Propagowanie upraw roślin energetycznych na słabych glebach lub 
nieużytkach rolnych 

realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH 

1 Rozwój infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku naturalnemu 
(rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej, sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
termomodernizacja itp.) 

realizowane 

2 Propagowanie termomodernizacji budynków indywidualnych realizowane 

3 Promocja wykorzystania bardziej ekologicznych niż tradycyjne źródeł 
energii do ogrzewania budynków (wymiana źródeł ciepła, 

realizowane 
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wprowadzenie ogrzewania olejowego, biomasy, itp. oraz instalacje 
odnawialnych źródeł energii ) 

4 Wspomaganie urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień 
i zakrzewień w miejscowościach 

realizowane 

5 Dbałość o cenne przyrodniczo tereny i obiekty (w tym: tereny pod 
ochroną) oraz zabytkowe parki w miejscowościach 

realizowane 

6 Zagwarantowanie odbioru wszelkich rodzajów odpadów od 
mieszkańców - respektowanie zasad gospodarki odpadami zgodnych 
w nowymi przepisami i osiągnięcie wskazanych poziomów odzysku i 
recyklingu 

realizowane 

7 Przestrzeganie regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie realizowane 

8 Usuwanie wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych z 
terenu gminy 

W trakcie realizacji 

9 Likwidacja dzikich wysypisk zrealizowano 

10 Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez 
prowadzenie edukacji w zakresie m.in.: konieczności selektywnej 
zbiórki opadów, zmniejszenie emisji spalin z ogrzewania, oszczędności 
energetycznej, itp. 

realizowane 

11 Wspieranie ośrodków tworzących i realizujących programy 
ekologiczne dla dzieci i młodzieży 

realizowane 

Zadania dla celu operacyjnego WZROST ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1 Uaktualnienie dokumentów dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego gminy Borkowice, np. miejscowych planów - według 
potrzeb 

zrealizowano 

2 Stworzenie programu rewitalizacji dla wartościowych lub wartych 
zagospodarowania obszarów gminy  

zrealizowano 

3 Wprowadzanie nowej zabudowy (mieszkaniowej, usługowej, 
letniskowej, produkcyjnej, itp.) zgodnie z dokumentami 
planistycznymi gminy oraz zasadami ładu przestrzennego 

W trakcie realizacji 

4 Dbałość o centra miejscowości, zwiększenie ich estetyki 
i dostosowanie do potrzeb mieszkańców 

W trakcie realizacji 

5 Wpieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju sołectw  W trakcie realizacji 

6 Wyznaczenie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe  
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indywidualne oraz budownictwo letniskowe  

7 Pozyskanie działek na rzecz gminy  W trakcie realizacji 

8 Budowa pomnika mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Rudnie  zrealizowano 

9 Budowa pomnika (ławeczki) z ks. Janem Wiśniewskim w Borkowicach  

 

Tytuł dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borkowice 

Podstawa prawna Art. 32  Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r poz. 1945) 

Aktualność dokumentu Uchwała nr VIII/58/99 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 października 1999r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borkowice 

Planowana aktualizacja  

 

Tytuł dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice  

– ETAP I 

Podstawa prawna Art. 32 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r poz. 1945) 

Aktualność dokumentu Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia  

Planowana aktualizacja -  

 Ustalenia planu:  

1 Określenie przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2 Określenie zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3 Określenie zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4 Określenie zasady kształtowania krajobrazu; 
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5 Określenie zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu; 

6 Określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 

7 Określenie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów; 

8 Określenie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9 Określenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

10 Określenie stawki procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Tytuł dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Borkowice na lata 2016-2026 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2018 poz. 1398) 

Aktualność dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji…” został przyjęty Uchwałą Nr XXV/153/2017 Rady Gminy Borkowice dnia 22 marca 

2017r.  

Planowana aktualizacja Aktualizacja wg potrzeb w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań 

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

1 Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  

Własność Powiatu Przysuskiego  

2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Borkowicach  Własność prywatna  

3 Rewitalizacja zabudowań gospodarskich wraz z obiektem stawów 
rybnych przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w Borkowicach  

Własność Powiatu Przysuskiego 

4 Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Borkowicach  Własność prywatna 

5 Rewitalizacja zabytkowego kompleksu parkowo-pałacowego – Dwór 
Modrzewiowy oraz park w Rzucowie  

Własność prywatna 
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6 Rewitalizacja i modernizacja ZMR i Odlewni Żeliwa sp. j. w Rzucowie  Własność prywatna 

7 Rewitalizacja obiektów stawowych, regulacja koryta rzeki Jabłonicy w 

Rzucowie  

Własność prywatna 

8 Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy  Realizowana  

9 Zwiększenie dostępu do edukacji, kultury, sportu, rekreacji oraz 
wspieranie działań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci, 
młodzieży i całych rodzin 

Realizowana 

10 Działania na rzecz tworzenia społeczeństwa informacyjnego  Realizowana 

11 Wzmocnienie partnerstwa instytucji rynku pracy, instytucji pomocy 
i integracji społecznej 

Realizowana 

12 Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami 
pozarządowymi i mieszkańcami 

Realizowana 

13 Umocnienie kulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej 
i regionalnej 

Realizowana 

14 Zwiększenie efektywności, innowacyjności i specjalizacji produkcji 
rolnej poprzez system szkoleń i informacji dla rolników  

Realizowana 

15 Stymulowanie rozwoju specjalistycznych usług dla różnych grup 
odbiorców (w tym: w turystyce)  

Realizowana 

16 Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i wypoczynkową (baza 
noclegowa, atrakcje turystyczne, trasy, itp.)  

Realizowana 

17 Wspieranie inicjatyw ponadgminnych w celu tworzenia spójnych 
projektów turystycznych opartych o walory danego regionu 

Realizowana 

18 Wzrost estetyki przestrzeni publicznych: dbałość o centra 
miejscowości i tereny/obiekty cenne historycznie i przyrodniczo oraz 
dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców lub pełnienia funkcji 
społecznych  

Realizowana 

19 Rozwój infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku 
naturalnemu (rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej, sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
termomodernizacja itp.) 

Realizowana 
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20 Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej, przedsiębiorstw i budynków prywatnych 
(termomodernizacje i modernizacje źródeł ciepła) oraz wspieranie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  

Realizowana 

 

Tytuł dokumentu Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym  

Podstawa prawna Art. 21 Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronnie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego  

Aktualność dokumentu Brak programu   

Tytuł dokumentu Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Borkowice na lata 2010-2013 

Podstawa prawna ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 87 ust. 1 , ust. 3-4 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 

2067 ze zm.) 

Aktualność dokumentu Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Borkowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XIII/67/2011 z dnia 22 

grudnia 2011r. . 

Planowana aktualizacja Dokument nieaktualny – planowana aktualizacja brak terminu 

 Priorytety zawarte w Programie: 

1 Realizowanie przez samorząd zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

2 Powstrzymanie procesów degradacji obiektów zabytkowych i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania 

3 Zwiększenie walorów turystycznych gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz wartości krajobrazowe i przyrodnicze 

4 Edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego 

5 Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego 

6 Wzrost wartości środków finansowych przeznaczonych na ochronę dziedzictwa kulturowego gminy 
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Tytuł dokumentu  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Borkowice na lata 

Podstawa prawna ustawa „Prawo energetyczne” (tj. Dz. U. 2019 poz. 755); zawartość dokumentu: art. 19 ust. 3;  

aktualizacja – co 3 lata: art. 19 ust 2 

Aktualność dokumentu Brak dokumentu  

Planowane opracowanie Brak terminu 

 

Tytuł dokumentu Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borkowice  

Podstawa prawna Plan gospodarki niskoemisyjnej, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki krajowej na gospodarkę niskoemisyjną 
(zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej);  
Obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej t. j. Dz. U. 2015, poz. 2167 
ze. zm.)  

Aktualność dokumentu „Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borkowice” został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/150/2017 Rady Gminy 

Borkowice dnia 15 lutego 2017r.  

Planowana aktualizacja Aktualizacja wg potrzeb w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań 

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

1 Usprawnienia termomodernizacyjne przegród budowlanych oraz 
modernizacja w systemie ogrzewania w budynkach mieszkalnych 

realizowane 

2 Odnawialne źródła energii w powiecie przysuskim” etap I  

3 Realizacja projektu: „Odnawialne źródła energii w powiecie 
przysuskim etap II” – instalacje pomp ciepła i kolektorów słonecznych 
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dla budynków mieszkalnych 

4 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej  realizowane 

5 Wymiana niskowydajnych opraw (głównie rtęciowych) oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne oprawy LED 

zrealizowano 

6 Budowa/modernizacja dróg powiatowych: 3301W Skrzynno- 
Borkowice- Bryzgów od km 1+830 do km 11+227 dł. 9,397 km; 3303W 
Ruszkowice- Zdonków- Ryków od km 0+000 do km 6+267 dł.6,267 km; 
3304W Sokolniki Mokre –Politów- Radestów od km 0+000 do km 
8+694 dł. 8,694 km; 3338W Jabłonica- Smagów- Pawłów od km 1+062 
do km 6+045, od km 7+600 do km 9+140, od km 10+097 do km 
10+787 dł. 7,213 km; 3339W Kochanów –Smagów- Krzcięcin od km 
4+485 do km 5+704 dł. 1,219 km; 3340W Długa Brzezina- Bryzgów- 
Stefanków od km 0+000 do km 6+866 dł. 6,866 km 

W tracie realizacji 

7 Modernizacja, przebudowa i remonty dróg gminnych:  
ul. Górna w Borkowicach nr 330117W – długość 600mb 
ul. Cicha w Borkowicach – długość 570 mb 
Janów- Bolęcin nr 330104W – długość 2200 mb 
ul. Wiśniowa w Borkowicach nr 330117W – długość 400mb 
ul. Polna w Rzucowie – długość 500 mb 
Ninków- Politów nr 330107W – długość 200mb 

Zrealizowano 

Zrealizowano 

Zrealizowano 

Zrealizowano 

 

W trakcie realizacji 

8 Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez 
zamówienia publiczne (zielone zamówienia publiczne) 

 

9 Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Borkowice, 
Radestów, Politów, Ruszkowice, Bryzgów, Rzuców, Kochanów, 
Smagów 

 

10 Termomodernizacja budynków gminnych (Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Borkowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzucowie) 

 

11 Wymiana przestarzałych źródeł ciepła  

12 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności  
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publicznej 

13 Kontynuacja przebudowy sieci dróg powiatowych prowadzących przez 
teren gminy Borkowice. 

realizowana 

14 Modernizacja, przebudowa i remonty dróg gminnych: 
ul Leśna w Ruszkowicach nr 330116W; Ninków –Goworek 
nr330111W; Rzuców: ul. Piaskowa, Wandów nr 330119W, Rzeczna; 
Smagów – Kolonia nr 330123W; Borkowice: ul. Dolna, Leśna, Polna; 
Wola Kuraszowa – Ninków nr 330101W; Wola Kuraszowa – 
Kochanów; Kochanów – Nowinki; Rusinów- obok MOW; Zdonków – 
(obok posesji P.Tarki); Ruszkowice – Wydrzyn; Przebudowa drogi 
gminnej Politów – Zdonków nr 330106W  

realizowana 

 

Tytuł dokumentu Program Ochrony Środowiska dla gminy Borkowice na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 aktualizacja   

Podstawa prawna art. 17 Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.)  

Aktualność dokumentu „Program ochrony środowiska dla gminy Borkowice na lata 2018-2021” został przyjęty Uchwałą Nr XL/228/2018 Rady 

Gminy Borkowice dnia 29 sierpnia 2018r. 

Planowana aktualizacja Aktualizacja 2021 rok 

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

1 Rozbudowa oczyszczani ścieków   

2 Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy  

3 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie gminy 

ok. 25 km 

 

4 Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora 
publicznego  
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5 Modernizacja dróg gminnych: Politów 0,25km, Rzuców 0,37km, 
Ruszkowice 0,6km, Smagów 0,5km 

 

6 Budowa ścieżek rowerowych   

7 Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne  Realizowana  

8 Popularyzacja odnawialnych źródeł energii Realizowana 

9 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Realizowana 

10 Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów Realizowana 

11 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie, w tym ulegających 
biodegradacji 

Realizowana 

12 Usuwanie wyrobów azbestowych (aktualizacja programu usuwania 
wyrobów azbestowych) 

Realizowana 

13 Przedłużenie/modernizacja sieci wodociągowej  Realizowana 

14 Budowa przyłączy do sieci wodociągowej Realizowana 

15 Rozbudowa ujęć wody  

16 Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu 
(rokroczna organizacja konkursów wiedzy pożarniczej w szkołach) 

Realizowana 

17 Rokroczne doposażenie jednostek OSP w sprzęt w miarę potrzeb i 
możliwości 

Realizowana 

18 Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej prowadzone na 
zebraniach organizowanych przez MODR oraz w szkołach na terenie 
gminy 

Realizowana 
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Tytuł dokumentu Strategia rozwiązywania problemów społecznych   

Podstawa prawna Art. 16a i 17 ustawy o pomocy społecznej  

Aktualność dokumentu Brak dokumentu 

Planowane opracowanie - 

 

Tytuł dokumentu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok  

Podstawa prawna at. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018 poz. 2137 ze zm.) 

Aktualność dokumentu Gminny Program Profilaktyki...” został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/182/2017 Rady Gminy Borkowice dnia 29 listopada 

2017r. 

Planowana aktualizacja Dokument opracowywany na dany rok  

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Kontynuacja pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych 

Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl 
życia realizowanego dla dzieci i młodzieży ze Smagowa  

501,88 

Dofinansowanie programu profilaktycznego-warsztaty 
muzyczne dotyczącego przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

600,00 

2 Działania na rzecz rodzin, w których istnieje problem alkoholizmu Sfinansowanie Programu profilaktycznego – profilaktyka 

antyuzależnieniowa RAPPEDAGOGIA w ZSO w 

Borkowicach i ZSO w Rzucowie 

1 800,00 

 

Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia 
zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi w miejscowości 
Rudno w dniu 11.05.2018r.  

400,00 

 3 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia 3 000,00 
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4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych, kościelnych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi ,,Festyn 
Uwielbienia i Dziękczynienia Bogu’’ zorganizowanego 
dla mieszkańców gminy Borkowice w dniu 20 maja 
2018r. 

 

 

5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów 

określonych w art. 13 i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w 

charakterze oskarżyciela publicznego 

Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia 
Muzyczna Majówka na Krakowej Górze zorganizowanej 
w dniu 27 maja 2018r.  

1 634,20 

Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z ZSO w 
Borkowicach oraz Niepublicznego Przedszkola   

2 712,00 

Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia 
,,Moja Niepodległa ‘’ w dniu 10.06.2018r.  

1 195,00 

Sfinansowanie seminarium szkoleniowego profilaktyka 
– zdrowy  tryb życia  

861,00 

Sfinansowanie udziału w imprezie antyalkoholowej 
młodzieży z ZSO w Rzucowie  

2 160,00 

Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia 
zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi realizowanego 
przez GOK w Borkowicach  

1 410,86 

 

Dofinansowanie imprez promującej zdrowy styl życia 
zapobiegającej zjawisku alkoholizmowi realizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Borkowicach   

1 080,00 

 

 

Dofinansowanie imprez promującej zdrowy styl życia 
,,festiwal piosenki harcerskiej i patriotycznej im. Janusza 
Łąckiego 

 

499,89 

Sfinansowanie wyjazdu do kina, oraz  po światełko 
betlejemskie harcerzy z ZSO w Rzucowie i ZSO w 
Borkowicach  

1 986,00 

 

Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia 
zapobiegającej uzależnieniom skierowanych do dzieci i 
młodzieży 

608,00 
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Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy i są realizowane przez Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policji przy współpracy szkół, świetlic, organizacji 

kościelnych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. Źródłem finansowania zadań są środki finansowe budżetu gminy z opłat za 

korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Tytuł dokumentu Gminny Pogram Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borkowice na 2018 toku 

Podstawa prawna art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. u. 2018 poz. 1030 ze zm.) 

Aktualność dokumentu „Gminny Program Przeciwdziałania...” został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Borkowice dnia 29 

listopada 2017r.  

Planowana aktualizacja Dokument opracowywany na dany rok  

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 

Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia 
przeciwdziałającemu zjawisk narkomanii Muzyczna 
Majówka na Krakowej Górze w dniu 27 maja 2018r.  

2 200,00 

2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjne, edukacyjnej i 

wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży Dofinansowanie programu promującego zdrowy styl życia 
„Narkomanom Mówimy Nie” realizowaną przez Gminna 
Bibliotekę Publiczną, ZSO w Rzucowie dla dzieci i 
młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu gminy  

2 353,16 

 

 

 

Zakup materiałów profilaktycznych (filmy, prezentacje) 399,00 

3 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 

Zakup ulotek profilaktycznych 290,00 
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4 Podejmowanie skutecznych działań na rzecz zmniejszania 

przypadków sięgania po narkotyki i inne substancje psychoaktywne 

zmieniające świadomość, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii należą do zadań własnych gminy i są realizowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Borkowicach – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach przy współpracy szkół, policji, kościoła, 

stowarzyszeń, domu kultury oraz organizacji pozarządowych. Źródłem finansowania zadań są środki finansowe budżetu gminy z opłat za 

korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych środków uzyskanych na rzecz realizacji programu.   

 

Tytuł dokumentu Program współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok 

Podstawa prawna art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 688) 

Aktualność dokumentu „Program współpracy gminy Borkowice...” został przyjęty Uchwałą Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 

października 2017r.  

Planowana aktualizacja Dokument opracowywany na dany rok 

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Koszty 

1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez 

promocje zdrowego stylu życia 

Organizacja treningów i rozgrywek piłki nożnej dla 
mieszkańców gminy 

40.000,00 

Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w 
zapasach 

22.000,00 

2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców gminy: organizacja imprez sportowych, wspieranie 

udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach 

sportowych o zasięgu ponad gminnym  
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3 Podtrzymywanie tradycji narodowej 

4 Wypoczynek dzieci i młodzieży: wspieranie aktywnych form letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej połączonych z działalnością 

wychowawczą (kolonie, obozy) 

5 Wspieranie rozwoju turystyki na obszarze gminy: organizacja imprez 

turystycznych i krajoznawczych oraz wspieranie działań na rzecz 

podnoszenia atrakcyjności turystycznej  

 

Tytuł dokumentu Program zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok  

Podstawa prawna art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2017 poz. 1840) 

Aktualność dokumentu „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borkowice” został przyjęty Uchwałą Nr 

XXXVI/213/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 kwietnia 2018r.  

Planowana aktualizacja Dokument opracowywany na dany rok. 

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji Środki finansowe 

1 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w 

schronisku dla zwierząt 

Odławianie bezdomnych zwierząt (zapewnia schronisko 
w Przysusze) 

9.000,00 

2 Opieka nad wolno żyjącymi kotami Opieka nad odłowionymi zwierzętami (zapewnia 
schronisko w Przysusze) 

6.000,00 

3 Odławianie bezdomnych zwierząt domowych Usypianie ślepych miotów 800,00 

4 Obligatoryjna sterylizacja bezdomnych zwierząt 

5 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt domowych i Sterylizacja, kastracja (zapewnia lekarz weterynarii) 2.000,00 
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gospodarskich Dokarmianie kotów (zarejestrowani wolontariusze) 200,00 

6 Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno 
żyjących kotów 

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach 
zdarzeń losowych (zapewnia schronisko w Przysusze lub 
lekarz weterynarii) 

1.000,00 

 7 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi 
(zapewnia wskazane gospodarstwo oraz lekarz 
weterynarii) 

1.000,00 

 

Tytuł dokumentu Program usuwania azbestu 

Podstawa prawna Krajowy Program Usuwania Azbestu i wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terytorium Polski przyjęty 

przez Rade Ministrów dnia 14 maja 2002r. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

Aktualność dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Borkowice” został przyjęty 

Uchwałą Nr XXV/136/2009 Rady Gminy Borkowice z dnia 24 września 2009r.  

Planowana aktualizacja  

 Zadania gminy Borkowice planowane na rok 2018 

Lp. Nazwa zadania Stan realizacji 

1 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest określająca: ilość, 
miejsce występowania i stan techniczny wyrobów zawierających 
azbest 

zrealizowane 

2 Coroczne zgłoszenia przez gminę w terminie do 31 maja w latach 
2009-2012 harmonogramu planowanych prac usuwania i 
unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w celu 
opracowania przez gminę planu wydatków z GFOŚiGW 

realizowane 
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3 Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dotyczącej postępowania z 
azbestem i wyrobami zawierającymi azbest m.in. sposobu jego 
usuwania oraz szkodliwości na zdrowie ludzi 

realizowane 

4 Wykonywanie prac polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów 
zawierających azbest przez uprawnione podmioty gospodarcze 
posiadające decyzje zatwierdzające „Program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi” 

realizowane 

5 Monitoring procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest 

realizowane 
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W roku 2018 Rada Gminy Borkowice przyjęła 67 uchwał, których wykonanie powierzono 

Wójtowi Gminy Borkowice. Uchwały te można podzielić na kategorie: 

 

Uchwały formalno-porządkowe: 

- Uchwała Nr XXXIV/201/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie 

planu pracy Rady Gminy w Borkowicach na 2018 rok 

- Uchwała Nr XXXV/207/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 

podziału Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

wybieranych radnych w każdym okręgu  

- Uchwała Nr XXXV/208/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 

- Uchwała Nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w 

sprawie podziału Gminy Borkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

- Uchwała Nr XXXIX/226/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie 

powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr XL/227/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie 

desygnowania przedstawiciela Gminy Borkowice do Rady Społecznej SP ZOZ w Chlewiskach  

- Uchwała Nr XL/234/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do uchwały o podziale Gminy Borkowice na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym 

okręgu  

- Uchwała Nr XLI/235/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie 

Statutu Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr XLI/236/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie 

zmiany Załącznika do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu  

- Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu glosowania w wyborach przewodniczącego i dwóch 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Borkowice  

- Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

określenia stanu liczbowego stałych komisji Rady Gminy Borkowice 
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- Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

określenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 

 

Uchwały dotyczące realizacji budżetu 

Nowelizację uchwały budżetowej w 2018 roku dokonano na podstawie 10 uchwał Rady 

Gminy Borkowice w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok:  

• uchwała Nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2018r., 

• uchwała Nr XXXV/206/2018 Rady Gminy z dnia 21 marca 2018r., 

• uchwała Nr XXXVI/215/2018 Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2018r., 

• uchwała Nr XXXVII/219/2018 Rady Gminy z dnia 23 maja 2018r., 

• uchwała Nr XXXVIII/223/2018 Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2018r. 

• uchwała Nr XXXIX/225/2018 Rady Gminy z dnia 04 lipca 2018r. 

• uchwała Nr XL/233/2018 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2018r. 

• uchwała Nr XLI/238/2018 Rady Gminy z dnia 26 września 2018r. 

• uchwała Nr XLII/244/2018 Rady Gminy z dnia 18 października 2018r. 

• uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018r. 

W roku 2018 zostało wydanych 13 zarządzeń Wójta Gminy Borkowice w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: 

• zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2018r., 

• zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2018r., 

• zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2018r., 

• zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy z dnia 27 kwietnia 2018r., 

• zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2018r., 

• zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2018r. 

• zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2018r. 

• zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2018r. 

• zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2018r. 

• zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy z dnia 28 września 2018r. 

• zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy z dnia 31 października 2018r. 

• zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2018r. 

• zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2018r. 
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-Uchwała Nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 luty 2018 w sprawie zmian w 

uchwale dotyczącej trybu udzielania dotacji 

- Uchwała Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2017 i 

sprawozdania finansowego 

- Uchwała Nr XXXVII/217/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 

- Uchwała Nr XL/230/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie 

zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego 

- Uchwała Nr XL/231/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie 

udzielania dotacji z budżetu gminy Borkowice w 2018 roku na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

- Uchwała budżetowa Gminy Borkowice na rok 2019 Nr II/8/2018 Rady Gminy Borkowice z 

dnia 19 grudnia 2018 roku  

 

Uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr XXXV/205/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr XXXVI/214/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr XXXVII/218/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr XL/232/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr XLI/237/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

- Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022 

 

Uchwały mające charakter prawa miejscowego 

- Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji 

złóż gliny w obrębie Borkowice – ETAP I 
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Uchwały dotyczące przyjęcia planów, programów i dokumentów strategicznych gminy 

- Uchwała Nr XXXVI/213/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie 

przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice 

- Uchwała Nr XXXVII/220/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 23 maja 2018r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Borkowice na lata 

2018-2020 

- Uchwała Nr XL/228/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie 

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Borkowice na lata 2018-2021 z 

perspektywą do roku 2025 

- Uchwała Nr XLII/243/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 października 2018r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy 

- Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok  

- Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borkowice na  

2019 rok  

- Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023  

- Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

- Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczowa w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

 

Pozostałe uchwały 

- Uchwała Nr XXXIII/199/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a 

także trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji 

- Uchwała Nr XXXIII/200/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na ternie 

Gminy Borkowice  

- Uchwała Nr XXXIV/104/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie 

zmiany w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice 
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osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania 

i wykorzystywania dotacji 

- Uchwała Nr XXXV/209/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej 

- Uchwała Nr XXXV/210/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny udziału w prawie własności 

nieruchomości gruntowej zabudowanej 

- Uchwała Nr XXXV/211/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie 

zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich 

wyposażenia, stanowiącego własność gminy Borkowice 

- Uchwała Nr XXXVIII/221/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie 

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Borkowice 

- Uchwała Nr XXXIX/224/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

- Uchwała Nr XL/229/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Borkowice 

- Uchwała Nr XLI/239/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie 

niekorzystania z przysługującego Gminie Borkowice prawa pierwokupu 

- Uchwała Nr XLI/240/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 26 września 2018r. w sprawie 

niekorzystania z przysługującego Gminie Borkowice prawa pierwokupu 

- Uchwała Nr XLII/241/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 października 2018r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Borkowice  

- Uchwała Nr XLII/242/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 października 2018r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok  

- Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 

- Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

wskazania wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności dotyczących zlecenia 

podróży służbowej przewodniczącemu Rady 

- Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2019 roku 

- Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
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- Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Borkowice z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

niekorzystania z przysługującego Gminie Borkowice prawa pierwokupu 

Uchwały formalno-porządkowe zostały wykonane przez właściwe organy tzn. Radę Gminy 

Borkowice lub Wójta Gminy Borkowice w zależności od kompetencji. Uchwały dotyczące 

realizacji budżetu zostały zrealizowane przez Urząd Gminy w Borkowicach. Uchwały 

dotyczące przyjęcia planów, programów i dokumentów strategicznych gminy realizowane są 

przez Urząd Gminy lub jednostki organizacyjne i pomocnicze podległe Urzędowi Gminy.  

 

 

 


