WITAMY NA SPOTKANIU.
Tematem spotkania będzie realizacja
najważniejszych zadań inwestycyjnych
w bieżącym roku i w latach przyszłych.

Organy Gminy:
1.Rada gminy – organ stanowiący.
2.Wójt – organy wykonawczy.

Budżet Gminy:
Dochody Gminy
W tym:
bieżące -

15 452 501 pln
14 310 804 pln

Wydatki Gminy

17 458 925 pln

W tym:

bieżące 13 236 611 pln
majątkowe - 4 222 314 pln

Planowane inwestycje:
1. Kanalizacja Jacków – Baby 2 304 300 pln (dotacja 1 177
220 pln)
2. Dokumentacja kanalizacji w Kruszynie – 64 600 pln
3. Budowa sieci wodociągowej w Jackowie – 16 000 pln

4. Targowisko 867 000 pln (dotacja 381 515 pln )
Kwota po przetargu 560 000 pln
5. Dotacja do drogi powiatowej w Lgocie Małej – 40 000 pln

6. Remont i modernizacja dróg:
- ul. Polna i Rolnicza w Bogusławicach – 48 100 pln
- ul. Dworcowa w Jackowie – 30 000 pln

- ul. Krótka w Lgocie Małej – 21 200 pln

Planowane inwestycje:
7. E-region – 67 644 pln (połączenie internetowe placówek

jednostek samorządowych)
8. Termomodernizacja przedszkola w Kruszynie – 570 270 pln
(Dofinansowanie 410 285 pln)

9. Budowa oświetlenia w Wikłowie – 25 000 pln
10. Remont OSP w Kruszynie – 40 000 pln
(Dotacja 25 000 pln)
11. Plac zabaw przy szkole w Widzowie – 43 500 pln (dotacja
25 000 pln)
12. Montaż piłko chwytów na boisku w Kruszynie – 16 000 pln
13. Doposażenie placu zabaw w Babach – 4 000 pln
14. Różne zadania z funduszu sołeckiego - 59 700 pln

Zadłużenie Gminy Kruszyna na dzień 31.12.2013
Określenie / koniec spłaty

Pożyczka z WFOŚiGW „Rozbudowa
kanalizacji Widzów i cz. Teklinowa” /2020
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci
kanalizacji Jacków-Baby etap I”/2021
Poż. WFOŚiGW „Rozbudowa sieci
kanalizacji Jacków-Baby etap II”/2024
Kredyt z BOŚ „Budowa boiska
ORLIK”/2020
Kredyt z BOŚ „Remont drogi Łęg-KijówJankowice”/2020
Kredyt z BOŚ „Ukształtowanie centrum
wsi Bogusławice” /2020
Kredyt z BOŚ „ Przebudowa przychodni
lekarskiej w Kruszynie”/2020
Kredyt z BOŚ „Rozbudowa kanalizacji w
miejsc. Widzów Teklinów” /2020
Kredyt z BOŚ „Remont drogi dojazd. do
pól Widzów –Jacków Pustkowie/2020

Ogółem

Kwota
zaciągniętego
długu
2 467 922,00

Stan długu na
01.01.2014

Do spłaty w
2014r

Stan długu na
31 12.2014

1 919 961,00

274 400,00

1 645 561,00

1 286 000,00

1 142 800,00

142 800,00

1 000 000,00

1 060 000 ,00

137 789,00

190 000,00

133 000,00

19 000,00

114 000,00

213 000,00

149 100,00

21 300,00

127 800,00

154 000,00

107 800,00

15 400,00

92 400,00

205 000,00

143 500,00

20 500,00

123 000,00

132 000,00

92 400,00

13 200,00

79 200,00

171 000,00

149 624,00

21 376,00

128 248,00

527 976,00

4 370 209,00

5 878 922,00 3 975 974,00

1 060 000,00

Koszty kredytu w 2014 r.:
- Odsetki 133 000 pln w skali roku.
- Raty kredytów – 527 976 pln w
skali roku.

Propozycje nowych inwestycji w Gminie Kruszyna
na rok 2014.
1. Remont i modernizacja dróg.
2. Remont garażu OSP Kruszyna – koszt ogólny – ok. 336 000
pln.
3. Modernizacja drogi transportu rolnego w Jackowie lub
Babach.

Kolejne lata:
1. Budowa kanalizacji w Kruszynie.
Przewidywana dotacja 3 424 000 pln z RPO.

2. Przebudowa dróg powiatowych – współfinansowanie.
- Mykanów – Borowno – Kruszyna – Baby- Jacków-Widzów –
DK91
- Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK91
- DK – 1 Wikłów – Lgota Mała – Widzów

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

Wyjaśnienia do prezentacji
Rada Gminy podejmuje różne uchwały, między innymi uchwala budżet gminy. Budżet gminy
na 2014 rok uchwalony został w dniu 27 grudnia 2013 roku. Dla mieszkańców ważną pozycję w
budżecie stanowią wydatki inwestycyjne. Wyjaśnić należy, że w przedstawionym wykazie
kolorem czerwonym oznaczono zadania, na które nie jest w pełni zabezpieczone finansowanie. I
tak na remont i modernizację wymienionych trzech dróg potrzebna jest kwota 296.000,- zł
(według kosztorysu inwestorskiego), a w budżecie Gminy zapisana jest kwota 99.300,- zł . Zatem
różnicę należy uzupełnić – pytanie gdzie znaleźć brakującą kwotę? Brakuje również na kolejne
zadanie zakup i montaż piłko chwytów na boisku sportowym w Kruszynie - jest to kwota
30.000,- zł. W budżecie Gminy znajduje się zadanie termomodernizacja przedszkola w
Kruszynie z planowaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Niestety dotacji w bieżącym roku nie udało się pozyskać z uwagi na
uchybienia dokumentacyjne zakwestionowane przez Fundusz i ograniczone możliwości
finansowe Funduszu. Zatem planowane prace będą wykonane dwuetapowo – w bieżącym roku
będą wykonane prace remontowe na pierwszym piętrze, natomiast w przyszłym roku prace na
parterze, wraz z wymianą pieca c.o. i okładziną ścian zewnętrznych wraz z elewacją. O dotację
będziemy aplikować ponownie we wrześniu tego roku.
W budżecie znajduje pozycja budowa targowiska z przypisaną kwotą 867.000,- zł, w tym
dotacja 381.515,- zł. Po raz pierwszy temat targowiska pojawił się w miesiącu czerwcu 2013
roku, po tym jak stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłosiło nabór wniosków w zakresie
dodatkowych zadań Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji
„budowa i rozbudowa
targowisk”. Nabór wniosków o dofinansowanie był w terminie: 27 maja – 20 czerwca 2013
roku. Targowisko funkcjonujące w Kruszynie nie spełnia żadnych wymogów, jest to tylko plac
na którym odbywa się handel i w każdym momencie może być dokonany zakaz handlu w miejscu
do tego nie przystosowanym, zwłaszcza że są programy wspomagające stworzenie targowiska z
zachowaniem minimalnych standardów jak ogólnodostępny sanitariat, w części zadaszone stoiska
handlowe, utwardzony teren. Wystąpiłam więc do radnych, pierwszy raz na posiedzeniu
wszystkich komisji Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2013 r. z wnioskiem o wyasygnowanie w
budżecie gminy kwoty 26.100,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
targowiska w Kruszynie. Przytoczę zapis z protokołu z posiedzenia tychże komisji „w ramach
dofinansowania budowy targowiska otrzymamy kwotę 450.000,- zł. Planuje się budowę
straganów, sanitariatów oraz nowej nawierzchni.” – głosów do dyskusji nie zgłoszono”. Następnie
w dniu 19 czerwca odbyła się sesja rady gminy, na której to jednogłośnie przy udziale 14 radnych
podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie pod kątem opracowania dokumentacji budowy
targowiska. Wniosek o dotację został złożony. Dofinansowanie określone jest na kwotę 381.515,zł. Umowa o dotacje została podpisana w dniu 26 listopada 2013 roku. Ostatecznie jak
wspomniałam zadanie pod nazwą budowa targowiska znalazło się w budżecie gminy na 2014 rok.
Następnie w dniu 25 lutego 2014 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 12 marca. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma
Szymbud na kwotę 548.653,28 zł netto i o tej kwocie powinniśmy mówić, gdyż podatek VAT
będzie przez gminę odzyskany podobnie jak to się dzieje w przypadku działalności wodno –
kanalizacyjnej. Jak zatem przedstawia się finansowanie zadania :
Koszt robót:

548.653,28 zł + koszty nadzoru

Dotacja:

381.515,00 zł

Budżet gminy: 167.138,28 zł + koszty nadzoru

Trzeba pamiętać, że dotacje unijne są w określonym czasie i na określone cele. Można z nich
korzystać bądź też nie. Są odważni korzystający z tego „dobrodziejstwa” i gminy te znacznie
wyprzedziły w rozwoju naszą gminę.
Powszechnie wiadomo że lata 2014 – 2020 to ostatni okres wsparcia unijnego dla naszego kraju i
zupełnie inny niż okres 2007 – 2013. Lata 2007 – 2013 to kolejny okres programowania, w
ramach którego Polsce zostało przyznane wsparcie na rozwój poszczególnych regionów i całego
kraju, rozwój zasobów ludzkich oraz na zbliżenie poziomu życia ludności w Polsce do
standardów europejskich. Lata 2014 – 2020 to czas w którym zastrzyk środków z unii ma stać
się kołem zamachowym naszej gospodarki – pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność. Będzie
więc wspierana innowacyjność gospodarki, konkurencyjność poszczególnych branż i sektorów,
promowana będzie efektywność energetyczna, wzmacniana aktywność zawodowa społeczeństwa,
w celu zapewnienia rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Ale nam nadal daleko do osiągnięcia standardów europejskich. Lista zadań
koniecznych do wykonania nadal jest długa. Stąd też stałe poszukiwanie pieniędzy i
wnioskowanie do różnych programów unijnych by zasilić nasz skromny budżet i zapewnić rozwój
Gminy na różnych płaszczyznach, by po czasie nie zazdrościć, że ościenne Gminy tak dużo
osiągnęły, a my pozostaliśmy w tyle. Jak wspomniałam wcześniej środki funduszy unijnych
można wykorzystać w określonym czasie i na określony cel, ale nikt nas przecież nie zmusza do
korzystania , lecz pozostaje pytanie czy rezygnować z już przyznanych dotacji? Walka o dotacje
jest zawsze duża, wymaga dużo pracy. Jestem mieszkańcem Gminy Kruszyna i rozwój tej Gminy
jest dla mnie dobrem nadrzędnym. Dlatego też staram się pozyskiwać fundusze na różnych
płaszczyznach. Informowałam już wcześniej opinię publiczną, że od 1 marca 2011 roku gmina
odzyskuje VAT od zadań, których sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT, a są to
sprzedaż wody, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych, wynajem mienia
komunalnego. I tak w 2011 roku zaoszczędziłam 500.000,- zł na inwestycji budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Jacków i Baby etap I, gdyż ten wydatek planowany był w kwocie
brutto, czyli z podatkiem VAT. Mój poprzednik tego nie czynił. Odprowadzał podatek VAT
od wspomnianych zadań do urzędu skarbowego zasilając w ten sposób budżet państwa, a
uszczuplając w znaczący sposób budżet Gminy, zwłaszcza, że najczęściej trzeba było
wspomagać się kredytami, aby sprostać wydatkom w danym czasie. Kredyty spłacamy do tej pory
wraz z odsetkami. Obecnie jest budowana kanalizacja sanitarna w Jackowie i Babach II etap, ale
jest o 23 % tańsza niż miało to miejsce w poprzedniej kadencji, bo właśnie podatek VAT gmina
odzyskuje. Nie dawało mi to spokoju, że tak dużo pieniędzy straciliśmy, tak naprawdę nie
wiadomo dlaczego. Czyniłam starania, aby ten stan rzeczy zmienić i udało się. W ostatnich
dniach lutego tego roku na konto Gminy wpłynęła kwota 196.000,- zł tytułem zwrotu
podatku VAT z 2009 roku. Na tym nie spocznę, zrobię wszystko aby nastąpił również zwrot
tego podatku za 2010 rok. Mam nadzieję, że radni przyjmą pozytywnie moje działania i
podejmą uchwałę o zmianie budżetu na 2014r., bo jeśli uda się do końca przeprowadzić proces
odzyskiwania VAT -u możliwe będzie do wykonania w bieżącym roku wiele zadań korzystnych
dla naszych mieszkańców – propozycje pokazane w prezentacji.
Bardzo ważną sprawą są dobre drogi – potrzeby w tym zakresie są tak duże, że każde pieniądze
będą zbyt małe, by sprostać oczekiwaniom. O drogi gminne musimy zadbać sami, a co z drogami
powiatowymi. Od wielu już lat praktykowany jest udział finansowy gmin przy realizacji

remontów i modernizacji dróg powiatowych. Powiat w swoim zamierzeniach na lata 2014 – 2020
przewidział przebudowę odcinków dróg w ciągu:
- Mykanów – Borowno – Kruszyna – Baby – Jacków – Widzów – DK-91
- Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK-91.
Gminna winna więc przewidzieć swój udział finansowy zarówno w kosztach opracowania
dokumentacji jak i w kosztach prowadzonych prac. Ponadto do pilnej przebudowy jest ciąg:
- DK-1 – Wikłów – Lgota Mała – Widzów, o który gmina mocno zabiega w Starostwie
Powiatowym w Częstochowie.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że Powiat pozyska fundusze na realizacje tych zadań, a wtedy
gmina będzie szukać pieniędzy aby wywiązać się ze współfinansowania. Oprócz dróg drugim
bardzo ważnym zadaniem do wykonania przez gminę jest budowa kanalizacji sanitarnej.
Wszystko wskazuje na to, że w 2015 roku powinniśmy rozpocząć budowę kanalizacji w
Kruszynie i mamy na ten cel zapewnioną kwotę 3.424.039,- zł w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Budowę kanalizacji dla Kruszyny szacujemy na 10 mln zł, zatem musimy szukać jeszcze
funduszy w innych programach. Ale przecież na tym nie koniec – na kanalizację czekają
Bogusławice, Teklinów, Lgota Mała, Jacków – Pustkowie. Kanalizacja i drogi to kluczowe
zadania, ale przecież w każdej miejscowości znajdą się jeszcze inne nie mniej ważne akurat dla tej
społeczności. Trudno więc sprostać wszystkiemu ale trzeba naszym skromnym budżetem
obdzielać sprawiedliwie wszystkich.
Mając więc do dyspozycji skromny budżet gmina oprócz różnych dotacji wspomaga się
kredytami. Przedstawiony wykaz kredytów obciążających gminę obrazuje zadłużenie Gminy.
Kolorem zielonym zaznaczono kredyty zaciągnięte w obecnej kadencji, pozostałe kredyty były
zaciągnięte w minionej kadencji, a liczby przy każdej nazwie kredytu obrazują rok zakończenia
spłaty.

