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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna realizacji Raportu 

Opracowanie Raportu o stanie gminy (zwanego dalej Raportem) stanowi wprost realizację 

art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. 

poz. 506 ) w brzmieniu: „wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o 

stanie gminy”. 

Obowiązek ten nałożony został na samorządy rozpoczynające swą kadencję w 2018 r. 

w związku z nowelizacją niektórych przepisów dotyczących samorządu terytorialnego1 

zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). Tym samym Raport obejmuje okres 

działania dwóch kadencji władz samorządowych: 2014 – 2018 oraz 2018 – 2023. 

Niniejszy Raport za 2018 r. jest więc pierwszym raportem tego typu, sporządzonym dla 

gminy Woźniki i ma charakter raportu zerowego. Zawiera elementy analityczne, a także 

statystyczne. Może więc stanowić punkt odniesienia dla porównawczych analiz i ocen 

w ramach kolejnego Raportu (za 2019 r.). Ponadto dotyczy on roku, w którym w związku z 

wyborami samorządowymi zakończyła się kadencja organów samorządowych 2014 – 

2018, a rozpoczęła się kadencja na lata 2018 - 2023. Dlatego też Raport w większości 

odnosi się do działalności Burmistrza z poprzedniej kadencji, która trwała do połowy 

listopada 2018 r. 

1.2. Cel i zakres Raportu 

Zgodnie z zapisami art. 28 aa ust 2 – 10 ustawy o samorządzie gminnym: 

 pod względem celu: Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza, jako 

organu władzy wykonawczej, w roku poprzednim i stanowi podstawę głosowania nad 

udzieleniem mu wotum zaufania; 

 pod względem przedmiotu analiz Raport odnosi się w szczególności do realizacji: 

 polityk, programów, strategii; 

 uchwał rady miejskiej; 

 

przy czym Rada Miejska może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 

Raportu (art. 28aa ust.3 cyt. ustawy). 

  

                                                      
1 Jednocześnie wprowadzone zostały inne istotne zmiany dotyczące władz samorządowych:  

 wydłużenie kadencji wójta/burmistrza/prezydenta miasta do 5 lat; 

 ograniczenie sprawowania urzędu wójta/burmistrza/prezydenta miasta do dwóch kadencji. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000130
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 pod względem proceduralnym Raport jest: 

 rozpatrywany przez radę miejską podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała rady miejskiej  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

burmistrzowi  (Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności); 

 omawiany, jako przedmiot debaty z udziałem mieszkańców (którzy mogą zabrać 

głos poparty zebraniem stosownej liczny podpisów), po której odbywa się 

głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania (uchwałę o udzieleniu 

wotum zaufania rada miejska podejmuje bezwzględną większością głosów swojego 

ustawowego składu); 

W przypadku nieudzielenia ww. wotum zaufania, w ciągu dwóch kolejnych lat rada 

miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania 

burmistrza. 

Obraz stanu gminy oraz przegląd działań samorządu lokalnego w danym roku, a zwłaszcza 

burmistrza to dwa komplementarne elementy tworzące Raport (Rys. 1). 

 

 
Rys. 1 Schemat struktury Raportu o stanie gminy 

Źródło: opracowanie własne 

Odnosząc się do stanowiska burmistrza zastosowanie mają także art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 

31 cyt. ustawy określające jego czynności i zadania, tj.: 

 wykonywanie uchwały rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa;  

 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;  

 opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

 określanie sposobu wykonywania uchwał; 

 gospodarowanie mieniem komunalnym;  

 wykonywanie budżetu; 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

 kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie ją na zewnątrz. 
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1.3. Metoda opracowania Raportu 

Do opracowania Raportu o stanie gminy przyjęto następującą metodę pracy: 

 opis stanu gminy według danych statystycznych na 2018 r. (lub na 31.12.2017 r. w 

przypadku braku aktualniejszych danych) wraz z kontekstem trzech wcześniejszych lat;  

 określenie przedmiotu analiz (materiały wejściowe): 

 lokalne dokumenty strategiczne i programowe (tj. strategie, polityki, programy, 

plany) oraz dokumenty planistyczne; 

 uchwały rady gminy (jako akty woli organu stanowiącego i kontrolnego gminy) 

i zarządzenia burmistrza (jako akty normatywne jednoosobowego organu 

wykonawczego), stanowiące aktywność regulacyjną warunkującą zarządzanie 

gminą, w tym realizacji zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym; 

 działania inwestycyjne: rozpoczęte lub zakończone w 2018 r.; 

 budżet gminy w latach 2015-2018 oraz projekcja zgodnie z Wieloletnią Prognozą 

Finansową. 

 identyfikacja kryteriów przyjętych do analizy ww. materiałów wejściowych: 

 wskaźniki monitorowania postępów w realizacji wybranych lokalnych dokumentów 

strategicznych i programowych (w miarę dostępności danych), przyjmując 

porównawczo rok uchwalenia dokumentu i rok sporządzania Raportu (lub rok 

poprzedni w przypadku braku danych); 

 inwestycje i inicjatywy stanowiące instrumenty wdrażania lokalnych dokumentów 

strategicznych i programowych (takich jak: projekty, przedsięwzięcia, konkursy, 

kampanie, itp.) oraz wymierny wyraz realizacji uchwał; 

 rok sporządzenia lokalnych dokumentów strategicznych, programowych i 

planistycznych oraz horyzonty czasowe ich obowiązywania obejmujące rok 

sporządzenia Raportu (z podziałem na dokumenty uchwalone w roku objętym 

Raportem oraz wieloletnie, obowiązujące w roku objętym Raportem). 

 budżet gminy w latach 2015 - 2018 oraz projekcja zgodnie z Wieloletnią Prognozą 

Finansową. 

 Wnioski z analizy wraz z podsumowaniem w zakresie zarządzania gminą i realizacji 

zadań własnych gminy w 2018 r.  

Zgodnie ze schematem (Rys. 2) metoda sporządzenia Raportu obejmuje zakres 

przedmiotowy, kryteria identyfikujące stan gminy oraz kierunki podejmowanych 

inicjatyw. Konfrontacja tych poziomów pozwala na sformułowanie wniosków. Sam Raport 

stanowi punkt wyjścia do debaty na sesji rady gminy, a jego pozytywna ocena jest 

podstawą uzyskania przez burmistrza wotum zaufania.  
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Rys. 2 Schemat metody i celu sporządzenia Raportu 

Źródło: opracowanie własne 

Z uwagi na fakt, że podstawowym obszarem działania burmistrza jest realizacja zadań 

własnych gminy, dla potrzeb Raportu dokonano ich zagregowania w następujące obszary 

tematyczne: 

1) edukacja publiczna; 

2) gospodarka nieruchomościami (mienie komunalne, gminne budownictwo 

mieszkaniowe, gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, itp.); 

3) kultura i zabytki (biblioteki gminne, instytucje kultury, ochrona zabytków, itp.); 

4) ład przestrzenny i rewitalizacja; 

5) ochrona przyrody (zieleń gminna, zadrzewienia, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 

itp.; 

6) ochrona zdrowia; 

7) pomoc społeczna (wspieranie rodziny, ośrodki i zakłady opiekuńcze, polityka 

prorodzinna, itp.); 

8) sport i turystyka (kultura fizyczna, rekreacja, itp.); 

9) środowisko i infrastruktura (gospodarka wodna, ochrona powietrza, wodociągi, 

kanalizacja, wysypiska, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w 

energię, gaz, itp.); 

10) transport zbiorowy i drogi (gminne drogi, ulice, place, mosty, organizacja ruchu 

drogowego, itp.); 

11) porządek i bezpieczeństwo (porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, 

przeciwpowodziowa, itp.); 

12) współpraca i promocja gminy (aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, idea 

samorządności, współpraca ze społecznościami innych państw, itp.); 

13) inne (targowiska, hale targowe, telekomunikacja, cmentarze, utrzymanie gminnych 

obiektów i obiektów administracji, itp.). 

RAPORT O STANIE GMINY 

Strategie, polityki, 
programy 

Uchwały,  
 zarządzenia 

Budżet gminy, 
WPF 

PRZEDMIOT 

VOT
UM 
ZAU
FANI

A 

KRYTERIA 

WNIOSKI DEBATA NA SESJI RADY MIEJSKIEJ 

cele, 
wskaźniki 

działania i 
zadania własne 

wykonanie 

projekcja  

Opis stanu gminy 

dane GUS 

trendy 



 
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 r. 

 

9 

1.4. Cele i zadania gminy 

Ustawowym zadaniem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. 

Obejmują one grupę zadań własnych, chociaż gmina ma prawo realizować też inne 

zadania publiczne o charakterze lokalnym, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

Samodzielność samorządu i lokalnej społeczności pozwala na formułowanie w granicach 

prawa własnych celów. Wynika to z faktu, że gmina posiada osobowość prawną, a 

zarazem wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

Działania gminy, wyrażone poprzez decyzje organu stanowiącego jak i wykonawczego, 

można podzielić na kilka grup, które są wewnętrznie ze sobą powiązane: 

 działania związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem gminy oraz zasobami ludzkimi; 

regulują one kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem poszczególnych 

jednostek organizacyjnych gminy i mają charakter unormowań wewnętrznych; 

 decyzje związane z realizacją zadań własnych gminy i nastawione na świadczenie 

obligatoryjnych usług komunalnych na rzecz lokalnej społeczności; 

 decyzje i działania związane z osiąganiem celów strategicznych, kreujących przyszłość 

wspólnoty lokalnej; to głównie zadania inwestycyjne, mające na celu poprawę 

konkurencyjności lokalnej gospodarki, a także wpływające na podnoszenie jakości 

życia mieszkańców. 

Na stan gminy wpływa wiele składowych, które zwykle identyfikuje diagnoza, stanowiąca 

stały element takich dokumentów jak: strategia rozwoju, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny czy lokalny program rewitalizacji. 

Generuje ona następujące kluczowe informacje związane ze stanem gminy, dotyczące: 

 procesów demograficznych, potencjału ludzkiego i społecznego gminy; 

 stanu lokalnej gospodarki; 

 wymiaru przestrzenno-środowiskowego; 

 potencjału lokalnych finansów publicznych. 

2. Informacja o stanie gminy Woźniki 

Poniżej przedstawiono syntetyczny stan gminy na 2018 r. wraz z odniesieniami 

porównawczymi do trzech poprzednich lat. Tworzy to statystyczny obraz ukazujący 

główne trendy w niej zachodzące. W celu lepszego zobrazowaniu stanu gminy, jako punkt 

odniesienia, posłużyły dane porównawcze dla: powiatu lublinieckiego, województwa 

śląskiego i Polski. 

Wyróżnikiem gminy Woźniki jest jej miejsko-wiejski typ. W konsekwencji jej 

charakterystyka jest wypadkową proporcji pomiędzy miastem a wsią. W województwie 

śląskim występują 22 gminy miejsko-wiejskie, przy czym w powiecie lublinieckim ten typ 
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reprezentowany jest tylko przez Woźniki. Gmina obejmuje 10 sołectw: Babienica, 

Kamienica, Piasek, Psary, Czarny Las, Lubsza, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Dyrdy, 

Drogobycza. 

Zestawienie podstawowych danych o gminie (stan na 31.12.2017 r.) przedstawia poniższa 

tabela (Tab. 1). 

Tab. 1 Zestawienie podstawowych danych o gminie Woźniki na tle jednostek wyższego rzędu (stan na 

2017 r.) 

Cecha Gmina 
Miasto Powiat 

lubliniecki 
Woj. śląskie Polska 

Wieś 

Powierzchnia [km2] 127,6 
71,0 

822 12333 312679 
56,6 

Liczba ludności [osoby] 9655 
4376 

76768 4548180 38433558 
5264 

Współczynnik feminizacji  
[liczba kobiet na 100 mężczyzn] 

101 103 107 107 

Gęstość zaludnienia [os./km2] 76  
62 

93 369 123 
93 

Udział korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej w liczbie ludności 
ogółem [%] 

3,7 4,3 3,8 5,7 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 
[ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym] 

59,2 
59,5 

58,9 63,8 63,4 
59,0 

Wskaźnik starości 
[odsetek osób w wieku 65 lat i więcej] 

16,2 
16,9 

15,9 18,0 17,0 
15,6 

Trend demograficzny 
[liczba mieszkańców w 1997 roku/ 
zmiana % liczby mieszkańców  
w okresie 1997-2017] 

9491  
+1,7% 

80194 
-4,3% 

4894230 
-7,1% 

38659979 
-0,6% 

Prognoza demograficzna do 2025 r.  
[liczba mieszkańców/  
zmiana % do liczby mieszkańców z 2017 roku] 

9354 
-3,1% 

74904 
-2,4% 

4402951 
-3,2% 

38053930 
-1,0% 

Prognoza demograficzna do 2030 r.  
[liczba mieszkańców/  
zmiana % do liczby mieszkańców z 2017 roku] 

9121 osób 
-5,5% 

73259 
-4,6% 

4290172 
-5,6% 

37619916 
-2,1% 

Odsetek lasów w powierzchni ogółem [%] 37,8 
45,0 

50,7 33,5 30,9 
28,7 

Źródło: www.stat.gov.pl 

2.1. Kapitał ludzki i społeczny 

Zasoby ludzkie stanowią podstawowy czynnik rozwoju. Mieszkańcy i ich działania są 

zarówno siłą sprawczą jak i beneficjentem wszelkich zmian (pozytywnych i negatywnych). 

Kapitał ludzki dotyczy ilościowej charakterystyki tego zasobu, włącznie z informacją na 

temat struktur demograficznych. Natomiast kapitał społeczny identyfikuje potencjał 

związany ze współdziałaniem, umiejętnością współpracy. Jest on podstawą tworzenia 

nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 
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2.1.1. Kapitał ludzki 

Gmina Woźniki liczy przeszło 9,6 tys. mieszkańców, przy czym na miasto przypada 4376 

osób. Udział ludności miejskiej w gminie wynosi zatem 45,4% (Tab. 2). W ostatnich trzech 

latach odnotowano nieznacznie spadkową tendencję w liczbie mieszkańców. Dotyczyła 

ona wyłącznie miasta, gdyż liczba mieszkańców obszaru wiejskiego zachowała 

dotychczasowy poziom, a nawet uległa niewielkiemu wzrostowi. 

Tab. 2 Liczba ludności z podziałem na płeć w latach 2015-2018 w gminie Woźniki 

Jednostka 
ogółem Mężczyźni Kobiety 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Woźniki  9 668 9 644 9 655 9640 4 817 4 789 4 806 4795 4 851 4 855 4 849 4845 

Woźniki - miasto  4 408 4 393 4 393 4376 2 189 2 174 2 187 2180 2 219 2 219 2 206 2196 

Woźniki - obszar wiejski  5 260 5 251 5 262 5264 2 628 2 615 2 619 2615 2 632 2 636 2 643 2649 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl (dane za 2018 r. dotyczą stanu na 

30 czerwca) 

Gmina Woźniki, szczególnie w 2017 r., odnotowała zwiększenie korzystnego napływu 

mieszkańców, głównie do miasta. Ostatecznie saldo migracji wyniosło 2,7‰, podczas gdy 

rok wcześniej było znacznie mniej korzystne i zamknęło się wartością -1,7‰. Korzystnie 

zamknął się także bilans ludności w zagranicznym ruchu migracyjnym w 2017 r. (Tab. 3). 

Pozytywne wewnętrzne saldo migracji może wskazywać na nasilenie procesów 

suburbanizacji związanej z aglomeracją częstochowską, ewentualnie z realizacją ważnej 

inwestycji drogowej – budową autostrady A1. 

Tab. 3 Saldo migracji wewnętrznych, zagranicznych oraz ich natężenie na 1000 mieszkańców w gminie 

Woźniki 

Jednostka 

saldo migracji 

wewnętrznych 

saldo migracji 

zagranicznych 

saldo migracji  

na 1000 ludności 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Woźniki 19 -11 22 x -5 4 x -1,7 2,7 

Woźniki - miasto  0 -11 13 x -3 3 x -3,2 3,6 

Woźniki - obszar wiejski 19 0 9 x -2 1 x -0,4 1,9 

X – brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Dynamika liczby ludności związana z elementami ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) 

była bardzo niewielka. Ostatecznie w 2017 r. gmina odnotowała ubytek naturalny, przy 

czym przewaga zgonów nad urodzeniami dominowała w mieście, podczas gdy na wsi 

bilans ten zamyka i się na plusie (Tab. 4). 
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Tab. 4 Elementy ruchu naturalnego w gminie Woźniki w latach 2015-2017  

Jednostka 

Urodzenia żywe Zgony ogółem Przyrost naturalny 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Osób Osób Osób 

Woźniki 91 80 99 92 93 105 -1 -13 -6 

Woźniki – miasto 39 31 49 47 45 57 -8 -14 -8 

Woźniki - obszar wiejski 52 49 50 45 48 48 7 1 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Struktura wieku wykazuje znaczne zaawansowanie procesów starzenia się ludności. 

Udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym regularnie spada: w 2017 r. wyniósł 

17,7%. Odwrotna tendencja dotyczy grupy ludności w wieku poprodukcyjnym, która 

w 2017 r. objęła 19,5% populacji gminy Woźniki. Zdecydowanie korzystniej sytuacja 

demograficzna kształtuje się na obszarze wiejskim gminy, gdzie odpowiednio udział dzieci 

i młodzieży jest o ok. 2 p.p.2 wyższy aniżeli w mieście (Tab. 5).  

Tab. 5 Struktura wieku mieszkańców gminy Woźniki w latach 2015-2017 

Jednostka 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

[%] [%] [%] 

Woźniki 18,3 17,9 17,7 63,0 63,0 62,8 18,7 19,2 19,5 

Woźniki – miasto 17,3 16,8 16,8 63,0 63,1 62,7 19,7 20,1 20,5 

Woźniki - obszar wiejski 19,1 18,7 18,4 63,0 62,9 62,9 17,9 18,4 18,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Struktura wieku mieszkańców gminy reprezentuje poziom zbieżny z wynikami powiatu 

lublinieckiego. W stosunku do Polski i województwa śląskiego, cechuje się 

korzystniejszymi właściwościami, mniejszym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym 

oraz większym udziałem osób w wieku produkcyjnym (Tab. 6). Proporcje te są 

korzystniejsze dla rynku pracy, a także pozytywnie mogą wpływać na poziom dochodów 

mieszkańców. 

Tab. 6 Struktura wieku mieszkańców gminy Woźniki na tle powiatu lublinieckiego, województwa 

śląskiego i Polski w 2017 r. 

Jednostka 

w wieku  
przedprodukcyjnym 

w wieku produkcyjnym 
w wieku 

poprodukcyjnym 

[%] 

POLSKA 18,0 61,2 20,8 

ŚLĄSKIE 16,9 61,1 22,0 

Powiat lubliniecki 17,8 62,9 19,3 

Woźniki 17,7 62,8 19,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Wartość przyrostu naturalnego w gminie Woźniki wypada gorzej niż średnio w Polsce, ale 

na poziomie porównywalnym z powiatem lublinieckim i lepiej niż w województwie 

                                                      
2 p.p. – punkt procentowy 
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śląskim. Na tym tle Woźniki pozytywnie wypadły w 2017 r. w zakresie salda migracji, 

pomimo że w 2016 r. wynik ten był bardzo niekorzystny (Tab. 7). 

Tab. 7 Przyrost naturalny oraz saldo migracji na 1000 mieszkańców w gminie Woźniki na tle powiatu 

lublinieckiego, województwa śląskiego i Polski w latach 2015-2017 

Jednostka 
przyrost naturalny na 1000 ludności saldo migracji na 1000 osób 

2015 2016 2017 2016 2017 

POLSKA -0,67 -0,15 -0,02 0,0 0,0 

ŚLĄSKIE -1,92 -1,36 -1,41 -1,0 -0,9 

Powiat lubliniecki -1,12 -1,08 -0,61 -0,6 0,1 

Woźniki  -0,10 -1,35 -0,62 -1,7 2,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

2.1.2. Kapitał społeczny 

Kapitał społeczny jest wartością opartą na zaufaniu, współpracy i więzi społecznej. 

Ułatwia wspólne działania i prowadzi do obniżenia kosztów funkcjonowania. Stymuluje 

inicjatywy oddolne, których realizacja ma większe szanse powodzenia. Kapitał ten jest 

swoistym dobrem publicznym. Przyrost kapitału społecznego wpływa korzystnie na 

sprawność organizacyjną społeczeństwa. 

Wskaźnikami identyfikującymi poziom kapitału społecznego jest liczba fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych (tzw. NGO) na 10 tys. mieszkańców oraz 

frekwencja w wyborach różnego typu. 

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych w gminie wynosi 24 podmioty na 

10 tys. mieszkańców. W latach 2015 - 2017 odnotowano bardzo nieznaczny przyrost 

takich organizacji, pomimo to wartość ta jest znacznie niższa od wyników jakie osiąga 

powiat lubliniecki, województwo śląskie i Polska. Liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. 

mieszkańców wyższa jest na obszarze wiejskim gminy (Tab. 8).  

Tab. 8 Liczba organizacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców w gminie Woźniki na tle powiatu 

lublinieckiego, województwa śląskiego i Polski w latach 2015-2017 

Jednostka 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 
10 tys. mieszkańców 

2015 2016 2017 

POLSKA 35 37 38 

POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 30 32 33 

POLSKA – MIASTO 39 41 43 

POLSKA – WIEŚ 29 30 31 

ŚLĄSKIE 26 27 29 

ŚLĄSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 25 26 27 

ŚLĄSKIE – MIASTO 27 28 29 

ŚLĄSKIE – WIEŚ 24 25 26 

Powiat lubliniecki 27 29 30 

Powiat lubliniecki – MIASTO 26 28 30 

Powiat lubliniecki – WIEŚ 27 29 29 

Woźniki 23 24 24 
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Jednostka 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 
10 tys. mieszkańców 

2015 2016 2017 

Woźniki – miasto 23 20 20 

Woźniki - obszar wiejski 23 27 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Wyrazem kapitału społecznego jest także zainteresowanie mieszkańców udziałem 

w wyborach. Dla zobiektywizowania przedstawiono wyniki 4 różnych typów wyborów: 

samorządowych, prezydenckich, do sejmu i senatu RP i parlamentu europejskiego.  

Udział w wyborach mieszkańców gminy Woźniki kształtuje się na poziomie wyższym niż 

średnia w powiecie lublinieckim. W stosunku do frekwencji notowanej w województwie 

śląskim oraz w Polsce, gmina wypada gorzej. Wyjątek stanową wybory samorządowe, 

gdzie frekwencja jest wyższa aniżeli w pozostałych poziomach odniesienia (Tab. 9). 

Tab. 9 Frekwencja w różnego typu wyborach w gminie Woźniki, powiecie lubliniecki, woj. śląskim i Polsce 

Jednostka 

Wybory do 
samorządu 

terytorialnego 
[2018] 

Wybory do 
Parlamentu 

Europejskiego 
[2014] 

Wybory 
Prezydenta RP 

[2015] 

Wybory do 
Parlamentu RP 

[2015] 

POLSKA 54,90 23,82 55,34 50,90 

ŚLĄSKIE  52,29 23,75 55,13 52,25 

Powiat lubliniecki 50,25 19,46 51,21 46,04 

Woźniki 57,79 20,02 54,13 48,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej; www.pkw.gov.pl. 

2.2. Gospodarka 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w Woźnikach funkcjonowało 830 podmiotów, z czego 

na miasto przypadały 373 firmy, tj. 44,9% (Tab. 10). Łącznie najwięcej podmiotów 

zarejestrowanych jest przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których 

było 679. Liczba spółek kapitałowych, mających swoją siedzibę w gminie, obejmowała 37 

podmiotów, i była reprezentowana wyłącznie przez spółki z o.o. W stosunku do stanu z 

31.12.2017 r.: 

 liczba podmiotów wzrosła o 21, przy czym jest to efekt rejestracji podmiotów przez 

osoby fizyczne; 

 równocześnie zmalała liczba spółek handlowych, zlikwidowano 5 spółek z o.o. i jedną 

spółkę akcyjną. 

Tab. 10 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie gminy Woźniki 

    w tym    

Jednostka Rok Ogółem Razem 
handlowe 

Akcyjne z o.o. Spółki 
cywil-

ne 

Spółdziel-
nie 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gosp. 

Woźniki 
2017 809 54 1 42 40 4 657 

2018 830 48 0 37 40 2 679 

Woźniki – miasto  2017 355 30 1 24 15 3 279 
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2018 373 23 0 18 15 2 302 

Woźniki - obszar wiejski  
2017 454 24 0 18 25 1 378 

2018 457 25 0 19 25 0 377 

Liczba podmiotów nie obejmuje osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – baza REGON stan na 31 grudnia 

Stopień przedsiębiorczości w gminie wyraża liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na 10 tys. mieszkańców. Średnia wartość tej miary w gminie regularnie 

wzrasta i wyniosła w 2017 r. 846 firmy na 10 tys. mieszkańców.  

Znamiennym jest fakt, że poziom nasycania podmiotami gospodarczymi wyższy jest o 

ok. 7,5% na terenie wiejskim, co jest sprzeczne z układem tego zjawiska zarówno 

w województwie śląskim jak i w Polsce. 

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszańców zarejestrowanych w Woźnikach 

jest na poziomie średnim w powiecie lublinieckim, natomiast wyraźnie jest niższa niż 

odpowiedni wskaźnik w województwie śląskim i Polsce. W konsekwencji można 

stwierdzić, iż pomimo wzrostu wartości tego wskaźnika w ostatnich trzech latach, jego 

poziom wciąż in minus odbiega od referencyjnych poziomów dla województwa i Polski 

(Tab. 11). 

Tab. 11 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w bazie REGON na 10 tys. mieszkańców w 

gminie Woźniki, w powiecie lublinieckim, województwie śląskim i Polsce 

Jednostki 

podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 

2015 2016 2017 

POLSKA 1 089 1 103 1 121 

POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 924 929 945 

POLSKA – MIASTO 1 318 1 334 1 355 

POLSKA – WIEŚ 740 752 769 

ŚLĄSKIE 1 019 1 025 1 033 

ŚLĄSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 932 934 939 

Powiat lubliniecki 818 826 844 

Powiat lubliniecki – MIASTO 953 956 966 

Powiat lubliniecki – WIEŚ 738 750 773 

Woźniki  814 839 846 

Woźniki - miasto  787 806 813 

Woźniki - obszar wiejski 837 867 874 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Sytuacja na rynku pracy w gminy, jak i w skali powiatu i województwa, regularnie ulega 

poprawie. Mimo to na tym tle gmina wypada gorzej. Na koniec 2018 r. zarejestrowanych 

było 211 bezrobotnych, podczas gdy dwa lata wcześniej grupa ta obejmowała 296 osób.  
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Aktualnie zjawisko bezrobocia w Polsce z racji dynamiki rozwoju, a przede wszystkim 

malejących zasobów siły roboczej, odgrywa coraz mniejsze znacznie. Interpretowane do 

tej pory jako bariera rozwoju, może przekształcić się w niedobór rąk do pracy. 

Stosunek procentowy liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności w wieku 

produkcyjnym wyraża wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. Dobrze obrazuje on skalę 

deficytu miejsc pracy. W Wożnikach na koniec 2018 r. wyniósł 3,5 i był na analogicznym 

poziomie jak w powiecie lublinieckim. 

Wskaźnik obciążenia bezrobociem wyraża liczbę bezrobotnych na 100 osób pracujących. 

W Woźnikach wyniósł on 19 w 2018 r. i był wyższy od danych dla powiatu i województwa 

śląskiego, pomimo że poziom względem poprzednich lat radykalnie się obniżył (Tab. 12).  

Tab. 12 Liczba bezrobotnych i wskaźniki wyrażające natężenie bezrobocia w gminie Woźniki w latach 

2016-2018 

Jednostki 
Liczba bezrobotnych 

Wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego 

Wskaźnik obciążenia 

bezrobociem 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Województwo śląskie 119981 94687 80079 4,2 3,4 2,9 10 8 7 

Powiat lubliniecki  2307 1830 1686 4,7 3,8 3,5 16 12 11 

Woźniki 296 234 211 4,9 3,9 3,5 31 22 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP www.wupkatowice.praca.gov.pl (dane według 

stanu na 31 grudnia danego roku) 

2.3. Wymiar przestrzenno-środowiskowy 

Gmina Woźniki wykazuje niski poziom pokrycia planami zagospodarowania 

przestrzennego. Obejmują one 11,9% powierzchni gminy, co jest wielkością znacznie 

poniżej wartości dla powiatu lublinieckiego (Tab. 13). Wynik ten znacząco odbiega także 

od wartości dla województwa śląskiego, które należy do jednostek o najwyższym w kraju 

zaawansowaniu procesów planowania przestrzennego. 

Tab. 13 Pokrycie powierzchni aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 

gminie Woźniki 

Jednostka 

udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem 

2015 2016 2017 

[%] 

POLSKA 29,7 30,1 30,5 

ŚLĄSKIE 66,4 68,5 69,4 

Powiat lubliniecki 33,0 33,0 33,3 

Woźniki 11,9 11,9 11,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Wymiar inwestycyjny ujawnia skala budownictwa mieszkaniowego. Dynamika liczby 

oddanych mieszkań, liczona jako średnia za okres trzech lat, wyniosła w Wożnikach 3,1 
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mieszkania na 1000 mieszkańców. Jest to wynik lepszy niż uzyskuje województwo czy 

powiat, ale gorszy od średniej krajowej. Skala budownictwa mieszkaniowego lepiej 

wypada na obszarach wiejskich gminy Woźniki (Tab. 14). 
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Tab. 14 Przeciętna dynamika liczby oddanych mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Woźniki 

Jednostka 

Średnia trzyletnia liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania na 1000 ludności 

2015 2016 2017 

POLSKA 3,8 3,9 4,2 

POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3,1 3,2 3,3 

POLSKA – MIASTO 3,9 4,1 4,6 

POLSKA – WIEŚ 3,6 3,6 3,8 

ŚLĄSKIE 2,2 2,3 2,4 

ŚLĄSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 2,4 2,4 2,5 

ŚLĄSKIE – MIASTO 1,9 2,0 2,2 

ŚLĄSKIE – WIEŚ 3,3 3,1 3,3 

Powiat lubliniecki 2,8 2,7 2,9 

Powiat lubliniecki – MIASTO 3,2 3,2 3,4 

Powiat lubliniecki – WIEŚ 2,6 2,3 2,7 

Woźniki 2,2 2,5 3,1 

Woźniki - miasto  1,7 2,0 2,7 

Woźniki - obszar wiejski 2,7 2,8 3,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Gmina Woźniki wykazuje wysoki poziom dostępu ludności do sieci wodociągowej. 

Przekracza on poziom 97%. Znacznie gorzej sytuacja wygląda w zakresie kanalizacji, którą 

objęta jest połowa mieszkańców. Dostępność gazu sieciowego jest symboliczna i wynosi 

0,2%. Wartości dotyczące kanalizacji i gazu wyraźnie odbiegają od poziomów 

referencyjnych. Należy zaznaczyć, że wartości poziomu dostępności nie ulegają znaczącym 

zmianom (Tab. 15). 

Tab. 15 Odsetek mieszkańców korzystających z danego typu instalacji w gminie Woźniki 

JEDNOSTKA 

Wodociąg Kanalizacja Gaz 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

[%] % [%] 

POLSKA 91,8 91,9 92,0 69,7 70,2 70,5 52,1 52,1 52,1 

ŚLĄSKIE 95,7 95,7 95,8 77,3 77,8 78,0 62,3 62,2 62,3 

Powiat lubliniecki 94,6 94,7 94,7 73,4 73,6 73,9 17,6 17,7 18,1 

Woźniki 97,2 97,2 97,2 49,0 49,0 50,6 0,1 0,2 0,2 

Woźniki – miasto 96,3 96,4 96,4 60,8 60,8 61,7 0,1 0,3 0,1 

Woźniki – obszar wiejski  97,9 97,9 97,9 39,2 39,2 41,4 0,1 0,1 0,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl  

2.4. Stan lokalnych finansów publicznych 

Wskaźnik dochodów podatkowych można uznać za miernik samodzielności finansowej 

gminny. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik 

dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (tzw. wskaźnik G) oblicza się 

w oparciu o: 
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 podatki należne gminie (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku 

leśnego; podatku od środków transportowych, podatku od czynności 

cywilnoprawnych; podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, 

wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej); 

 udział w podatkach wspólnych - podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT); 

 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dzieląc 

uzyskaną sumę przez liczbę mieszkańców gminy. 

W odniesieniu do 2018 r. wskaźnik ten wyniósł dla gminy Woźniki 1409,79 zł, podczas gdy 

średnia w Polsce to kwota 1668,68 zł. Analogiczna wartość odnosząca się do 2019 r. jest w 

Woźnikach również niższa i wynosi 1529,74 zł, podczas gdy dla Polski jest to 1790,33 zł3. 

Dochody własne należy interpretować jako pozytywną składową po stronie wpływów do 

budżetu, gdyż wyrażają poziom autonomii finansowej jednostki. Gmina posiada niski 

udział tego źródła dochodu, który nie osiąga nawet poziomu 40%, podczas gdy w Polsce 

przekracza poziom 50%, a w woj. śląskim 55%. Słabo wypada cały powiat lublinieckim, 

przy czym jego średnia jest o przeszło 5 p.p. wyższa niż w Woźnikach (Tab. 16). 

Tab. 16 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy w latach 2015-2018 w gminie Woźniki i 

jednostkach referencyjnych 

Jednostka 
Lata 

2015 2016 2017 

POLSKA 55,8% 51,6% 50,8% 

ŚLĄSKIE 59,6% 55,8% 55,2% 

Powiat lubliniecki 47,7% 45,0% 43,7% 

Woźniki 36,5% 34,9% 38,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

Poziom dochodów własnych gminy Woźniki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 

w 2017 r. przeszło 1,6 tys. złotych i był wyższy niż w 2016 r., ale na poziomie 

porównywalnym jak w 2015 r. W stosunku do wyników osiąganych przez inne gminy 

powiatu lublinieckiego, a także w odniesieniu do województwa śląskiego i Polski jest to 

wynik znacznie słabszy.  

Lepiej sytuacja wygląda w przypadku dochodów gminy ogółem na 1 mieszkańca, które 

w 2017 r. wyniosły prawie 4200 zł. Jest to wyniki lepszy niż w powiecie lublinieckim, ale 

gorszy od analogicznych wartości dla woj. śląskiego i Polski (Tab. 17). 

  

                                                      
3 https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw 
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Tab. 17 Dochody ogółem oraz dochody własne na 1 mieszkańca w latach 2015-2018 w gminie Woźniki 

i jednostkach referencyjnych 

Jednostka 

Ogółem dochody własne 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

[zł] [zł] 

POLSKA 4 114,66 4 585,73 4 937,72 2 297,44 2 368,24 2 508,67 

POLSKA - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 342,22 3 895,95 4 256,43 1 713,71 1 779,47 1 898,03 

ŚLĄSKIE 4 115,07 4 494,00 4 774,47 2 452,59 2 506,68 2 637,85 

ŚLĄSKIE - GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE 3 161,51 3 659,00 3 974,78 1 772,26 1 820,39 1 917,68 

Powiat lubliniecki 3 496,23 3 881,58 3 973,15 1 667,14 1 745,56 1 735,68 

Woźniki  4 486,87 4 229,31 4 196,97 1 639,56 1 476,20 1 618,60 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – www.stat.gov.pl 

3. Analiza finansowa – wykonanie budżetu 

Dla celów analizy finansowej przyjęto czasookres 4 pełnych lat, to jest od 2015 r. do końca 

2018 r. Kadencja trwała od listopada 2014 r. do listopada 2018 r., ale aby móc porównać 

dane finansowe należało uwzględnić pełne lata kalendarzowe / budżetowe. 

3.1. Podstawowe wielkości budżetowe 

Podstawowe wielkości budżetowe za lata 2015 – 2018 przedstawia wykres (Rys. 3). 

W poniższej tabeli (Tab. 18) zamieszono informacje na temat kształtowania się 

podstawowych wielkości budżetowych gminy Woźniki: dochodów, wydatków, wyniku 

budżetu czy nadwyżki operacyjnej w analizowanych okresie, to jest w latach 2015-2018.  

 

Rys. 3 Podstawowe wielkości budżetowe za lata 2015 – 2018 w gminie Woźniki 

Źródło: sprawozdania budżetowe 
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Tab. 18 Podstawowe wielkości budżetowe za lata 2015 – 2018 w gminie Woźniki 

 
2015 [zł] 2016 [zł] 2017 [zł] 2018 [zł] 

dochody  43 293 812,42 40 850 947,28 40 492 355,70 44 635 622,87 

Wydatki 43 924 351,75  37 173 545,16  42 199 573,35 47 557 801,89 

Wynik - 630 539,33  3 677 402,12  - 1 707 217,65 - 2 922 179,02 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

Dochody i wydatki 2015 r. przekroczyły kwotę 43 mln zł, a rok zamknął się nieznacznym 

deficytem na poziomie 630 tys. zł, co stanowiło 2% wykonanych dochodów.  

W 2016 r. nastąpił spadek wykonania dochodów, które zamknęły się kwotą nieco ponad 

40 mln zł oraz spadek wykonania wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 6 

750 tys. zł, w efekcie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie ponad 3,6 mln zł. 

Rok 2017 to wykonanie dochodów i wydatków w wartości ponad 40 mln zł, z czego 

wydatki były wyższe niż dochody, a więc wynik budżetu to deficyt w kwocie 1,7 mln zł. 

W 2018 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków o ok. 12% w stosunku do wykonania 

roku poprzedniego, a budżet zamknął się deficytem w kwocie prawie 3 mln zł. 

Wykonanie budżetu w 2018 r. w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela (Tab. 19).  

Tab. 19 Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2018 r. w gminie Woźniki 

 
Plan [zł] Wykonanie [zł] Wykonanie [%] 

dochody  46 129 298,23 44 635 622,87 96,76 

wydatki 49 742 848,23  47 557 801,89  95,61 

wynik - 3 613 550,00  - 2 922 179,02  80,87 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

W 2018 r. dochody ogółem zostały wykonane w 96,76% w stosunku do planu a wydatki 

w 95,61%, w efekcie deficyt zmniejszył się o 23,66% w stosunku do planu. 

W 2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 486 87,23 zł poprzez 

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 807 609,14 zł i zmniejszeniu dochodów 

majątkowych o kwotę 320 801,91 zł. 

Z kolei plan wydatków zwiększono o kwotę 2 253 999,23 zł, z czego wydatki bieżące 

zwiększono o 2 356 500,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 102 501,76 zł. 

Przychody na koniec 2018 r. wyniosły 5 164 274 zł, przy czym o 482 456 zł zwiększono 

plan z tytułu kredytów i pożyczek oraz zaangażowano wolne środki. Rozchody z kolei 

zamknęły się kwotą 1 550 724 zł. 

Deficyt na koniec roku wyniósł 3 613 550 zł, źródłem jego pokrycia są dochody z tytułu 

kredytów i pożyczek. 

Bardziej szczegółowe wykonanie budżetu w latach 2015-2018 przedstawia kolejna tabela 

(Tab. 20). Poprzez analizę wykonania dochodów majątkowych i bieżących oraz wydatków 

majątkowych i bieżących widać ich wpływ na wynik finansowy oraz nadwyżkę operacyjną. 



 
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 r. 

 

22 

Tab. 20 Wykonanie dochodów, wydatków (bieżących i majątkowych) oraz nadwyżki operacyjnej w latach 

2015-2018 w gminie Woźniki 

 
2015 [zł] 2016 [zł] 2017 [zł] 2018 [zł] 

dochody razem 43 293 812,42  40 850 947,28 40 492 355,70  44 635 622,87  

dochody bieżące 30 380 807,21  35 506 801,07  39 460 870,95  40 989 003,80  

dochody majątkowe 12 913 005,21  5 344 146,21  1 031 484,75  3 646 619,07  

wydatki razem 41 790 384,63  37 173 545,16  42 199 573,35  47 557 801,89  

wydatki bieżące 26 432 954,63  32 424 493,73  35 341 290,24  37 321 276,43  

wydatki majątkowe 15 357 430,00  4 749 051,43  6 858 283,11  10 236 525,46  

nadwyżka operacyjna 3 947 852,58  3 082 307,34  4 119 580,71  3 667 727,37  

Źródło: sprawozdania budżetowe 

W 2015 r. wysokie wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków wynikało z wysokiego 

wykonania dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji. 

Nadwyżka operacyjna w 2015 r. wyniosła 9,12% dochodów ogółem, co stanowi bardzo 

dobrą wartość zapewniającą spłatę zobowiązań. 

Lata 2016-2018 to sukcesywny wzrost wydatków bieżących przy utrzymujących się na 

poziomie 1 mln – 5,3 mln dochodach majątkowych, które są wyższe niż wykonane wydatki 

majątkowe. Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych a wydatków 

majątkowych w analizowanych latach pogłębia się. 

Wykonanie nadwyżki operacyjnej jest bardzo pozytywne: 2016 r. i wynosiło 7,55% 

w stosunku do dochodów ogółem, a w latach kolejnych było to: 10,17%, 8,22%.  

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków i dochodów z rozbiciem na majątkowe 

i bieżące w 2018 r. (Tab. 21). 

Tab. 21 Plan i wykonanie dochodów i wydatków (w tym bieżących i majątkowych) oraz nadwyżki 

operacyjnej w 2018 r. w gminie Woźniki 

 
Plan [zł] Wykonanie [z] Wykonanie [%] 

dochody razem 46 129 298,09 44 635 622,87 96,76 

dochody bieżące 40 878 225,00 40 989 003,80 100,27 

dochody majątkowe 5 251 073,09 3 646 619,07 69,45 

wydatki razem 49 742 848,23 47 557 801,89 95,61 

wydatki bieżące 38 329 562,99 37 321 276,43 97,37 

wydatki majątkowe 11 413 285,24 10 236 525,46 89,69 

nadwyżka operacyjna 2 548 662,01 3 667 727,37 143,91 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

W 2018 r. dochody ogółem zostały wykonane w 96,76%, z czego wykonanie dochodów 

bieżących przekroczyło 100% planu. Z kolei wydatki zostały wykonane w 95,61%, na co 

głównie złożyło się mniejsze niż planowano wykonanie wydatków majątkowych. Jednakże 

wykonanie wydatków majątkowych wzrosło zdecydowanie w stosunku do lat poprzednich 

pomimo braku adekwatnego wzrostu w obszarze dochodów majątkowych, co przełożyło 

się na większy niż w latach poprzednich deficyt budżetu. Nadwyżka operacyjna wzrosła o 

43,91% w stosunku do planu. 
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3.2. Najważniejsze grupy dochodów i kierunki wydatków 

Bardziej szczegółowe informacje na temat wykonania dochodów i wydatków 

przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 22) poprzez analizę najważniejszych źródeł 

dochodów oraz kierunków wydatków. 

Tab. 22 Najważniejsze źródła dochodów w latach 2015-2018 w gminie Woźniki 

Źródła 
dochodów 2015 [zł] 2016 [zł] r/r [%] 2017[zł] r/r [%] 2018 [zł] r/r [%] 

udziały w 
podatkach 

5 280 873,00 5 896 973,00 111,67 6 729 140,00 114,11 7 688 553,21 114,26 

Subwencje 11 873 081,00  11 395 535,00 95,98 11 641 712,00 102,16 12 299 758,00  105,65 

dotacje na 
zadania bieżące 

4 252 735,00  9 937 417,00 233,67 12 356 769,00 124,35 12 207 295,80  98,79 

dochody z 
majątku 

229 878,00 108 635,00  47,26 53 830,00 49,55 142 604,51 264,92 

dotacje 
inwestycyjne 

11 493 126,00 5 235 156,00  45,55 977 651,00 18,67 3 442 614,56 352,13 

opłata za 
gospodarowanie 
odpadami 

707 745,00 843 974,00 119,25 866 529,00 102,67 848 840,44 97,96 

wpływy z 
podatków 
lokalnych 

5 549 051,00 5 526 372,00  99,59 6 033 592,00 109,18 6 076 534,03 100,71 

Pozostałe 3 907 323,00 1 906 885,00  48,80 1 833 132,00 96,13 1 929 422,32 105,25 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

Największym źródłem dochodów budżetu gminy od lat są subwencje, które w latach 

2015-2018 stanowiły od 27,42% do 28,75% dochodów ogółem. Ich wartość od 2015 r. 

systematycznie rośnie. Drugim z kolei źródłem dochodów są wpływy z tytułu udziału w 

podatkach (PIT, CIT), których udział z roku na rok w dochodach ogółem wzrasta od 12,2% 

do 17,23%. Również zdecydowanie rośnie wartość kwotowa ich wykonania rok do roku 

średnio o 14%. Trzecim źródłem dochodów budżetu są wpływy z podatków lokalnych 

kształtujące się na poziomie od 12,82% do 14,90% dochodów w analizowanych latach.  

Od 2016 r. znacznie wzrosły dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące. Wynika to 

z wprowadzonego programu rządowego „500 +”. 

Wykonanie dotacji inwestycyjnych wykazuje tendencję skokową. O ile w 2015 r. stanowiły 

one prawie 27% dochodów ogółem, to 2016 r. wykazuje ich spadek o połowę, 2017 r.: 

wykonanie zaledwie 2,41% dochodów ogółem, 2018 r.: wzrost w tej grupie dochodów do 

prawie 8% dochodów ogółem (Tab. 23). 

W 2018 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów w tytułu udziału w podatkach (PIT, CIT) 

o ponad 14% dochodów ogółem i był to największy wzrost w grupie dochodów własnych 

gminy. Wzrosło również wykonanie dochodów z subwencji. Natomiast nastąpił spadek 

wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami kwotowo o niecałe 

18 tys. zł. W grupie dochodów majątkowych nastąpił wzrost zarówno dotacji na 

inwestycje, jak i dochodów z majątku. 
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Tab. 23 Najważniejsze kierunki wydatków wg działów w latach 2015-2018 w gminie Woźniki 

 Rodzaje wydatków 2015 [zł] 2016 [zł] r/r [%] 2017 [zł] r/r [%] 2018 [zł] r/r [%] 

rolnictwo  1 590 328,00  615 600,00  38,71 340 090,00 55,25 1 096 271,65 322,35 

Transport 1 806 840,00 4 853 005,00  268,59 4 520 298,00 93,14 6 548 722,02  144,87 

gospodarka mieszkaniowa 596 290,00  547 193,00  91,77 552 665,00 101,00 456 355,94  82,57 

administracja publiczna 3 611 099,00 3 774 735,00  104,53 3 797 335,00 100,60 4 680 224,39  123,25 

bezpieczeństwo i p.poż 676 000,00 652 302,00 96,49 1 290 256,00 197,80 1 078 297,55  83,57 

Oświata 12 585 728,00 12 785 668,00  101,59 14 578 993,00  114,03 13 361 880,84  91,65 

pomoc społeczna 3 612 157,00 8 883 523,00  245,93 1 034 326,00  11,64 1 030 112,95 99,59 

Rodzina -   - 9 798 966,00  - 9 881 369,50  100,84 

gospodarka komunalna 14 435 847,00 2 705 218,00  18,74 3 158 848,00  116,77 6 607 884,27  209,19 

Kultura 1 353 937,00 1 215 876,00  89,80 1 244 095,00  102,32 1 276 542,09 102,61 

Pozostałe 1 522 158,00 1 140 425,00  74,92 1 883 701,00  165,18 1 540 140,69 81,76 

Źródło: sprawozdania budżetowe 

Najważniejszym kierunkiem wydatków jest oświata, stanowiąca średnio w analizowanych 

okresie 30% wydatków budżetu ogółem. Drugą wielkością są wydatki na pomoc społeczną 

oraz dział rodzina (program „500+”), które od 2015 r., gdzie stanowiły 8% wydatków, 

wzrosły do 23% wydatków ogółem. Pozostałe ważne kierunki wydatków, to administracja 

publiczna i gospodarka komunalna. Skokowy wzrost wydatków latach w poszczególnych 

działach wynika ze wzrostu wydatków inwestycyjnych, w 2015 r. i 2018 r. dotyczyły one 

gospodarki komunalnej, w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. - infrastruktury transportowej. 

W 2018 r. nastąpił wzrost wydatków w dziale rolnictwo ze względu na wzrost wydatków 

inwestycyjnych w tym dziale. Ta sama sytuacja dotyczyła działu transport. W 2018 r. 

nastąpił wzrost wydatków w dziale administracja publiczna w grupie wynagrodzeń i 

składek od nich naliczanych. Spadek wydatków na oświatę wynika z mniejszych wydatków 

inwestycyjnych w tym dziale. Wzrost w dziale gospodarka komunalna wynika ze wzrostu 

wydatków inwestycyjnych. 

Ze względu na fakt, iż oświata stanowi największa grupę wydatków w budżecie, poniżej 

zestawiono wartość subwencji oświatowej z wydatkami bieżącymi na oświatę, aby 

zweryfikować stopień pokrycia wydatków subwencją (Tab. 24). 

Tab. 24 Zestawienie wartości subwencji oświatowej z wydatkami bieżącymi na oświatę w gminie Woźniki 

 
2015 [zł] 2016 [zł] r/r [%] 2017 [zł] r/r [%] 2018 [zł] r/r [%] 

1. subwencja 10 021 936,00 9 898 758,00 98,77 9 978 564,00 100,81 10 326 812,00  103,49 

2. wydatki bieżące szkół 
(bez UE) 

973 090,04 10 305 194,82  105,90 10 414 755,95 101,06 10 533 056,46 101,14 

3. różnica (1-2) + 291 035,96 - 406 436,83 - -436 191,95 107,32 -206 244,46 47,28 

4. dotacja dla 
przedszkoli 

356 440,00 337 020,00 94,55 280 538,46 83,24 284 960,00 101,58 

5. wydatki bieżące 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych bez UE 

1 436 535,40 1 564 753,95 108,93 1 799 255,60 114,99 1 908 500,33 106,07 

6. różnica (4-5) 1 080 095,40 1 227 733,95 113,67 1 696 717,14 138,20 1 623 540,33 95,69 

7. różnica (3+6) 789 059,44  1 634 160,77 207,10 1 954 909,09 119,63 1 829 784,79 93,60 

Źródło: sprawozdania budżetowe 



 
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 r. 

 

25 

Wartość subwencji kwotowo rośnie w latach 2015-2018, jednocześnie rosną także 

wydatki bieżące na zadania oświatowe.  

3.3. Zobowiązania i należności oraz dług 

Zadłużenie gminy ogółem, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 r. wyniosło 

ponad 8 mln zł, by w latach kolejnych zmniejszyć się do kwoty 6 - 6,6 mln zł a następnie 

wzrosnąć do prawie 9 mln zł w 2018 r. Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu emisji 

papierów wartościowych. W gminie nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne. 

Tab. 25 Struktura zobowiązań gminy Woźniki w latach 2015-2018 w gminie Woźniki 

  2015 [zł] 2016 [zł] 2017 [zł] 2018 [zł] 

zadłużenie ogółem 8 238 148,46 6 055 325,34 6 622 228,83 8 868 674,79 

papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

kredyty i pożyczki 8 238 148,46 6 055 325,34 6 622 228,83 8 868 674,79 

zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: sprawozdania Rb-Z 

Tab. 26 Zadłużenie i obsługa długu w latach 2015 – 2018 w gminie Woźniki 

  2015 [zł] 2016 [zł] 2017 [zł] 2018 [zł] 

Dochody 43 293 812,42  40 850 947,28   40 492 355,70   44 635 622,87 

Dług 8 238 146,46  6 055 325,34 6 622 228,83  8 866 674,79  

zadłużenie / dochody 19,03 14,82 16,35 19,86 

obsługa długu 226 102,57  183 063,47  136 759,66  179 366,69  

obsługa długu / dochody 0,52 0,45 0,34 0,40 

Źródło: sprawozdania budżetowe  

Wartość długu w gminie nie przekracza 20% dochodów ogółem co jest dosyć bezpiecznym 

pułapem zadłużenia. Obsługa długu stanowi ok. 0,5% dochodów ogółem. W 2018 r. 

nastąpił wzrost zadłużenia o 2 244 445,96 zł. 

Należności gminy przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 27). W przeważającej większości 

są to należności wymagalne, czyli takie, których termin płatności minął. 

Tab. 27 Należności gminy Woźniki w latach 2015-2018 

  2015 [zł] 2016 [zł] 2017 [zł] 2018 [zł] 

należności ogółem 14 818 471,15 18 014 626,25 14 827 442,31 3 789 244,29 

Pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

gotówka i depozyty 2 139 005,09 5 002 246,70 1 922 985,97 1 348 165,34 

należności wymagalne 12 549 208,34 12 760 800,79 12 755 644,06 2 252 213,79 

pozostałe należności 130 257,72 251 578,76 148 812,28 188 865,16 

Źródło: sprawozdania Rb-N 

W latach 2015-2017 stan należności ogółem utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

W 2018 r. nastąpił znaczny spadek tych należności, który wynikał z podpisania kary 

administracyjnej w wysokości 10 491 775,39 zł oraz należności z tytułu podatku od 

nieruchomości  w wysokości 133 672,66 zł  w związku ze sprzedażą nieruchomości, która 

była obciążona hipoteką . Nieruchomość ta została sprzedana na drodze licytacji. 
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Poziom zadłużenia ocenia się wg wskaźnika długu wynikającego z art. 243 ustawy o 

finansach publicznych. Najkrócej definiując różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a 

wydatkami bieżącymi powinna zabezpieczać obsługę istniejącego długu.  

Zgodnie z informacją przedstawiona przez gminę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2019-2025 wskaźnik ten przedstawia poniższy wykres (Rys. 4). 

 
Rys. 4 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2025 w gminie Woźniki 

Źródło: WPF Gminy Woźniki na lata 2019-2025 

Z wykresu wynika, że zgodnie z przyjętymi wielkościami na lata kolejne gmina spełnia 

wskaźnik długu, a zatem może bezpiecznie prowadzić gospodarkę finansową. 

W założeniach perspektywy wieloletniej gmina przyjęła brak kolejnych zobowiązań 

kredytowych po 2020 r. 

3.4. Analiza wskaźnikowa 

Sytuację finansową gminy ex post można opisać też stosując wybrane wskaźniki (Tab. 28). 

Tab.28 Wskaźniki opisujące sytuację finansową gminy Woźniki ex post w latach 2015 - 2018 

Wskaźnik Sposób obliczenia 
2015 
[%] 

2016 
[%] 

2017 
[%] 

2018 
[%] 

udział dochodów bieżących 
w dochodach ogółem 

dochody bieżące / dochodów ogółem 70,17 86,92 97,45 91,83 

udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem 

nadwyżka operacyjna / dochody 
ogółem 

9,12 7,55 10,17 8,22 

wskaźnik dochodowej 
samodzielności finansowej 

wydatki inwestycyjne / dochody 
ogółem 

35,47 11,63 16,94 22,93 

Źródło: sprawozdania finansowe 

W analizowanym przypadku wybrano m.in. udział dochodów bieżących w dochodach 

ogółem. Maksymalizacja dochodów bieżących jest pożądanym zjawiskiem jednakże może 

ona świadczyć również o niskich wpływach z tytułu dochodów majątkowych (głównie 

środków unijnych na współfinansowanie Inwestycji). W gminie poziom tego wskaźnika to 

90-97%, czyli stanowi dosyć wysoką wartość. Jedynie w 2015 r. wyniósł 70% - wówczas w 

budżecie pojawiły się wysokie kwoty dotacji inwestycyjnych. Z kolei udział nadwyżki 

operacyjnej w dochodach ogółem pokazuje elastyczność obsługi długu przez gminę. 

7,94% 8,05%
9,71%

12,51%
14,46% 14,08% 14,17%

7,68%

4,89%
6,12% 5,72% 5,26%

2,81% 2,71%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

wskaźnik dopuszczalny wskaźnik Gminy
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W tym przypadku wskaźnik ten w wysokości średnio 10% jest bardzo dobrym wynikiem. 

Wskaźnik dochodowej samodzielności finansowej wskazuje jaka część dochodów jest 

przeznaczana na inwestycje. Poziom 20% jest wynikiem zadawalającym. 

4. Realizacja strategii, polityk, programów, planów 

4.1. Wykaz dokumentów lokalnych 

Dokumenty lokalne (strategie, polityki, programy, plany) stanowią element systemu 

zarządzania gminą, który ma zapewnić koordynację działań i zwiększyć efektywność 

programowania rozwoju. Obejmuje on szereg inicjatyw w zakresie rozwoju 

infrastrukturalnego i kształtowania jakości życia, realizując przy tym zasadę 

zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego równoważnie aspekty środowiskowe, 

społeczne i gospodarcze. 

W 2018 r. w gminie Woźniki obowiązywało 16 lokalnych dokumentów strategicznych 

i programowych, w tym: 

 Strategie: 

1) Strategia rozwoju gminy Woźniki 2022+ - uchwała Nr 192/XXI/2016; 

2) Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Woźniki na lata 2017- 

2026 - uchwała Nr 235/XXIV/2017. 

 Polityki, programy, plany - uchwalone w 2018 r.: 

1) Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2019 - uchwała Nr 22/III/2018 (w 2017 r. 

uchwalono Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2018 - uchwała Nr 312/XXXIII/2017); 

2) Program współpracy gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 - 

uchwała Nr 12/II/2018 (w 2017 r. uchwalono Program współpracy gminy Woźniki z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – uchwała Nr 286/XXX/2017); 

3) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2018 roku - uchwała Nr 

331/XXXVI/2018;  

4) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Woźniki 

do roku 2032 wraz z Wynikami inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Woźniki - uchwała Nr 332/XXXVI/2018; 

5) Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki – uchwała Nr 

193/XXI/2016 - 3 etapy, w tym dwa etapy w 2018  r.: 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5730/wiadomosc/349477/strategia_rozwoju_gminy_wozniki_na_lata_2022
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10486/wiadomosc/368849/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_gminie_wozniki_n
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10486/wiadomosc/368849/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_gminie_wozniki_n
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/wiadomosc/451136/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/wiadomosc/451136/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/4607/wiadomosc/448891/program_wspolpracy_gminy_wozniki_z_organizacjami_pozarzadowymi_n
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/lista/program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezd
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/lista/program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezd
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/wiadomosc/415864/uchwala_nr_331xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/lista/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/wiadomosc/415986/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_miasta_i_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/wiadomosc/415986/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_miasta_i_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6034/lista/program_ograniczenia_niskiej_emisji
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 Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki - etap II - uchwała 

Nr 345/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach (maj 2018 r.); 

 Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki - etap III – uchwała 

Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach (grudzień 2018 r.). 

 Polityki, programy, plany uchwalone przed 2018 r. z wieloletnią perspektywą czasową: 

1) Lokalny program rewitalizacji gminy Woźniki do 2022 roku - uchwała 

Nr 279/XXIX/2017; 

2) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki na 

lata 2018 – 2020 - uchwała Nr 299/XXXI/2017; 

3) Program wspierania rodziny w gminie Woźniki na lata 2017-2019 - uchwała 

Nr 247/XXV/2017; 

4) Program ochrony środowiska dla gminy Woźniki na lata 2016-2020 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - uchwała Nr 211/XXII/2016; 

5) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie w Gminie Woźniki na lata 2016 -2020 - uchwała Nr 141/XV/2016; 

6) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w 

dzierżawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na 

terenie gminy Woźniki na lata 2016 – 2019 - uchwała Nr 180/XX/2016; 

7) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Woźniki - uchwała Nr 156/XVII/2016; 

8) Aktualizacja planu odnowy miejscowości Kamieńskie Młyny na lata 2015 - 2020 - 

uchwała Nr 101/XI/2015; 

9) Plan ochrony parku krajobrazowego ,,lasy nad górną Liswartą" - uchwała 

Nr 278/XXII/2013. 

4.2. Analiza wybranych dokumentów lokalnych 

Po dokonaniu przeglądu ww. dokumentów lokalnych dla potrzeb Raportu, analizą objęto 

w szczególności: 

 strategię rozwoju gminy, jako dokument podstawowy, stanowiący narzędzie 

zarządzania gminą i ukierunkowania jej rozwoju społeczno-gospodarczego; 

 strategię branżową dot. pomocy społecznej; 

 lokalny program rewitalizacji, jako dokument wielokierunkowy i przekrojowy, 

nastawiony na interwencję i kompleksowe rozwiązania w najbardziej problemowych 

obszarach gminy. 

W dalszej części znajdują się także odniesienia do innych programów lub planów. Poziom 

odniesień i analiz w tym zakresie zależy od dostępności do aktualnych danych za 

opracowywany okres. 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11137/lista/program_ograniczenia_niskiej_emisji_dla_gminy_wozniki__etap_ii
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/12000/lista/program_ograniczenia_niskiej_emisji_dla_gminy_wozniki__etap_iii
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10904/lista/lokalny_program_rewitalizacji_gminy_wozniki_do_2022_roku
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6043/lista/wieloletni_program_gospodarowania_mieszkaniowym_zasobem_gminy_wo
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7172/lista/program_wspierania_rodziny_w_gminie_wozniki
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6044/wiadomosc/359097/program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_wozniki_na_lata_20162020_z_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6044/wiadomosc/359097/program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_wozniki_na_lata_20162020_z_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/12088/lista/program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_oraz_ochrony_ofiar_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/12088/lista/program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_oraz_ochrony_ofiar_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/9386/lista/plan_gospodarki_niskoemisyjnej
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5730/wiadomosc/284945/aktualizacja_planu_odnowy_miejscowosci_kamienskie_mlyny_na_lata_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6532/lista/plan_ochrony_parku_krajobrazowego_lasy_nad_gorna_listwarta
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4.2.1. Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ 

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ uchwalona została w 2016 r. Wizja gminy 

zawarta w Strategii zakłada: dążenie do stworzenia mieszkańcom szans realizacji planów 

życiowych i aspiracji zawodowych oraz wolę budowania zintegrowanej i aktywnej 

społeczności lokalnej. Stawia także na przyciąganie nowych mieszkańców i inwestorów 

oraz zachowanie i rozwijanie tradycji i historii swego regionu. Dokument ten wyznacza: 

 4 cele strategiczne (w ramach obszarów strategicznych), w tym 2 wewnętrzne 

i 2 zewnętrzne wraz ze wskaźnikami ich monitorowania i pożądanym kierunkiem 

zmian („wzrost” lub „spadek”) (Tab. 29); 

 4 programy (Inwestuj i pracuj w Woźnikach, Solidarna i otwarta społeczność, Mała 

ojczyzna, Czas na aktywność), jako podstawowe instrumenty wdrażania Strategii, 

którym przypisano zestawy przedsięwzięć wdrażających - grupy projektów i zadań 

o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym (Tab. 30). 

W tabeli dotyczącej celów strategicznych (Tab. 29) przedstawiono zmiany w przyjętych 

wskaźnikach, podając dane za rok uchwalenia Strategii, jako referencyjny, oraz rok za 

który sporządzany jest Raport; z uwagi na brak danych za 2018 r. wykorzystano dane z 

2017 r. 

Tab. 29 Zestawienie celów Strategii Rozwoju i wskaźników ich monitorowania 

Strategiczne obszary 
formułowania celów 

Cel strategiczny Wskaźnik monitorowania celu 2016 20174 
Kier. 

Zmiany 

 CELE „WEWNĘTRZNE”     

PERSPEKTYWY DLA 
ROZWOJU  

C I. Woźniki gminą 
stwarzającą 
mieszkańcom szanse 
realizacji planów 
życiowych i aspiracji 
zawodowych 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym (i produkc.) 

1723 
(6071) 

1705 
(6055) 

Tak 
(wzrost) 

liczba zatrudnionych 1065 1121 
Tak 
(wzrost) 

liczba mieszkańców 9644 9655 
Tak 
(wzrost) 

Wskaźnik skolaryzacji 
[sz. podstawowa] 
[sz. gimnazjalna] 

95,66% 
88,50% 

94,43% 
84,18% 

Nie 

WOŹNICKA 
WSPÓLNOTA  

C II. Woźniki gminą 
zintegrowanej i 
aktywnej społeczności 
lokalnej 

Liczba bezrobotnych 296 211 
Tak 
(spadek) 

Liczba (mieszkańców i) rodzin 
wymagających wsparcia z opieki 
społ. [gospodarstw domowych] 

(429) 
163 

(354) 
148 

Tak 
(spadek) 

Liczba osób działających w 
lokalnych organizacjach pozarząd. 

Bd5 Bd 
 

 CELE „ZEWNĘTRZNE”     

MAGNETYCZNE 
WOŹNIKI  

C III. Woźniki gminą 
przyciągającą 
odwiedzających, 
nowych mieszkańców 
i inwestorów dzięki 
korzystnemu 

Liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych 

73 62 
Nie 
(spadek) 

Liczba uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 

61 52 
Nie 
(spadek) 

Liczba podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszk. 

84 85 
Tak 
(wzrost) 

                                                      
4 2018 r. – jako rok Raportu, brak jednak danych za 2018 r. w chwili jego opracowania 
5 Bd - brak danych 
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Strategiczne obszary 
formułowania celów 

Cel strategiczny Wskaźnik monitorowania celu 2016 20174 
Kier. 

Zmiany 

położeniu 
komunikacyjnemu i 
wyjątkowym walorom 
lokalizacyjnym 

Liczba odwiedzających gminę Bd Bd  

Liczba uczestników imprez Bd Bd  

Liczba udzielonych noclegów 1677 1148 
Nie 
(spadek) 

KORZENIE ŚLĄSKA  

C IV. Woźniki gminą 
zachowującą i 
rozwijającą tradycję, 
kulturę i historię dla 
regionu Białego Śląska 
i woj. śląskiego  

Frekwencja wyborcza w wyborach 
samorządowych 

Nie 
odno-
towano 

57,79% 
(PKW) 

 

Liczba organizacji pozarządowych 20 20 
Bez 
zmian 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategii Rozwoju Gminy Woźniki na lata 2022+  

Tab. 30 Wykaz przedsięwzięć w ramach programów służących realizacji Strategii Rozwoju (…) 
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Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+  

Analiza postępów w realizacji Strategii w 2018 r. wskazuje, iż: 

 w przypadku wszystkich 15 wskaźników służących monitorowaniu wdrażania celów 

strategicznych: 

 dla 6 wskaźników odnotowano właściwy kierunek zmian - dotyczy to: wzrostu 

liczby zatrudnionych, wzrostu liczby mieszkańców, wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców, spadku liczby bezrobotnych, spadku liczby 

mieszkańców i rodzin wymagających wsparcia z opieki społecznej, wzrostu liczby 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców; 
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 dla 4 wskaźników odnotowano odwrotny trend – dotyczy to: liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym, wskaźnika skolaryzacji, liczby podmiotów nowo 

zarejestrowanych, liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

 dla 1 wskaźnika nie odnotowano zmian; 

 dla 4 wskaźników brak dostępnych danych. 

 w przypadku wszystkich 21 przedsięwzięć wdrożeniowych, tylko 6 przewidzianych jest 

do realizacji przy współudziale samorządu lokalnego, gdyż w większości zakres 

i charakter działa wykracza poza kompetencje i możliwości finansowe Gminy; w tym 

zakresie w 2018 r. odnotowano następujące zadania inwestycyjne: zakończenie 

projektu pt. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrdach, rozbudowa obiektu 

sportowego w Kamieńskich Młynach, budowa skateparku „Florianek” oraz powstał 

inkubator produktu lokalnego w Woźnikach. 

Analizując dynamikę wdrażania Strategii w 2018 r. należy jednak brać pod uwagę 

stosunkowo krótki czas, jaki upłynął od jej uchwalenia (listopad 2016 r.) w stosunku do 

roku objętego Raportem (2018 r.) oraz uwzględnić fakt, iż dynamika wdrażania 

poszczególnych przedsięwzięć jest współzależna od zaangażowania innych podmiotów. 

4.2.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Woźniki na lata 2017-
 2026 oraz inne programy i działania związane z pomocą społeczną 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Woźniki na lata 2017 - 2026 

została uchwalona w 2017 r. Strategia wyznacza 4 cele strategiczne oraz wskaźniki ich 

monitorowania. Zgodnie z zapisami tego dokumentu „monitorowanie realizacji celów 

strategicznych planowane jest poprzez corocznie składane sprawozdanie, które stanowić 

będzie załącznik do sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Woźnikach (…)”. 

Ze sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. wynika, iż 

podejmowane były następujące działania:  

 zatrudnianie asystenta rodziny oraz jego współfinansowanie ze środków Resortowego 

Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Program asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.; 

 realizacja działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 funkcjonowanie w gminie programów wspierających rodziny. 

Jednocześnie wskazano na najczęstsze trudności we wdrażaniu Strategii:  

 ograniczone środki finansowe własne i pozabudżetowe; 

 słaba aktywność społeczna, w szczególności obywateli; 

 brak partnerstw na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów społecznych. 
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Powyższe kwestie znajdują odzwierciedlenie w 59 wskaźnikach monitorowania Strategii 

przedstawionych w ww. załączniku do sprawozdania (Tab. 31). Wynika z niego, iż: 

 dla 52 wskaźników odnotowano ich realizację wyrażoną wartością liczbową (liczba, 

osób, wydarzeń, przedsięwzięć, kwota); 

 a tylko dla 7 wskaźników ich wartość wyniosła „0”, czyli nie odnotowano aktywności w 

tym zakresie (może to oznaczać brak działania lub też brak potrzeby podejmowania 

działania/interwencji). 

Tab. 31 Działania i wskaźniki wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych (…)  

Działania Wskaźniki 
wartość wskaźnika 

[2018] 

Cel strategiczny I Kompleksowe wsparcie dla rodzin  

Prowadzenie pracy socjalnej z 
rodzinami w celu niwelowania oraz 
przezwyciężania deficytów 

 liczba osób i rodzin objętych pracą 
socjalną 

230 osób,  
92 rodziny 

 liczba osób i rodzin korzystających z 
pomocy Ośrodka 

495 osoby,  
199 rodzin 

Udzielanie pomocy materialnej i 
niematerialnej rodzinom 
przeżywającym trudności 

 liczba rodzin korzystających z pomocy w 
formie zasiłków pieniężnych 

99 rodzin 

 liczba rodzin korzystających z pomocy w 
formie żywności lub innej pomocy 
rzeczowej 

94 rodzin 

 liczba rodzin\dzieci korzystających z 
pomocy w formie dożywiania 

32 rodzin,  
60 dzieci 

 liczba spotkań/warsztatów 
edukacyjnych, 

2 warsztaty 

 liczba udzielonych porad 0 

 liczba programów na rzecz rodzin 6 programów 

 liczba rodzin objętych pomocą z 
funduszu alimentacyjnego 

11 rodzin 

Opracowanie i realizacja Programu 
Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej 

 liczba zatrudnionych asystentów rodzin 1 asystent 

 liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny 

1 asystent 

 liczba rodzin, z którymi asystent rodziny 
zakończył współpracę 

9 rodzin 

 liczba dzieci, którym umożliwiono 
powrót z pieczy zastępczej do rodzin 
biologicznych 

0 

 wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na współfinansowanie 
pobytu dzieci w systemie pieczy 
zastępczej,  

20 862,82 zł 

Integrowanie lokalnego systemu 
wsparcia rodziny 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć na 
rzecz rodzin, 

1 przedsięwzięcie 

Tworzenie warunków dla 
prawidłowego funkcjonowania 
systemów przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w tym Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

 liczba założonych „Niebieskich Kart” 7 

 liczba zakończonych „Niebieskich Kart” 5 

 liczba rodzin, które w wyniku 
oddziaływań poprawiły swoje 
funkcjonowanie 

1 

 liczba inicjatyw informacyjno-
edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania 
przemocy domowej 

0 



 
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 r. 

 

34 

Działania Wskaźniki 
wartość wskaźnika 

[2018] 

Cel strategiczny II Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

Rozwój pracy socjalnej na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 liczba osób i rodzin objętych pracą 
socjalną 

38 osób,  
19 rodzin 

Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi 
bezrobociem 

 liczba osób i rodzin objętych pracą 
socjalną 

118 osoby,  
47 rodziny 

 liczba osób, które spotkały się z doradcą 
zawodowym 

1 osoba 

 liczba osób bezrobotnych skierowanych 
do prac społecznie użytecznych 

8 osób 

Motywowanie do podnoszenia 
kwalifikacji poprzez podjęcia nauki, 
uczestnictwa w kursach, szkoleniach 

 liczba osób, które uczestniczyły w 
spotkaniach, warsztatach, szkoleniach 

19 osób 

 liczba osób, które podniosły swoje 
kwalifikacje 

19 osób 

Aktywizacja zawodowa długotrwale 
bezrobotnych 

 liczba osób długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP 

138 osób 

 liczba osób długotrwale bezrobotnych 
korzystających z pomocy Ośrodka 

118 osób 

 liczba osób, które podniosły swoje 
kwalifikacje 

1 osoba 

 liczba osób skierowanych do prac 
społecznie użytecznych lub innych form 
zatrudnienia wspieranego 

8 osób 

 liczba osób, które znalazły zatrudnienie 6 osób 

Aktywizacja osób uzależnionych od 
pomocy społecznej 

 liczba osób długotrwale bezrobotnych, 
korzystających z pomocy Ośrodka 

118 osób 

Wsparcie osób i rodzin dotkniętych 
problemami uzależnienia 

 liczba osób i rodzin objętych pracą 
socjalną 

4 osoby,  
4 rodziny 

 liczba osób i rodzin korzystających z 
pomocy w formie zasiłków pieniężnych, 
liczba osób korzystających z pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

4 osoby,  
4 rodziny 

 liczba osób, które podjęły leczenie 
odwykowe 

2 osoby 

Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym 

 liczba osób i rodzin objętych wsparciem 
w zakresie przeciwdziałania patologiom 

10 rodzin 

 liczba przedsięwzięć realizowanych w 
ramach działalności informacyjnej i 
edukacyjnej  

3 

Współpraca z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji w zakresie likwidacji barier 
architekt., zwłaszcza w obiektach 
użyteczności publ. 

 liczba zlikwidowanych barier 
architektonicznych oraz miejsc 
dostosowanych do osób 
niepełnosprawnych  

0 

Cel strategiczny III System wspierania osób starszych i 
niepełnosprawnych 

 

Zapewnienie opieki instytucjonalnej 
osobom starszym, gwarantującej 
należyte miejsce w społeczeństwie oraz 
stworzenie wraz z ubytkiem sił 
warunków do godnego życia 

 liczba wniosków o zapewnienie pomocy 
instytucjonalnej 

1 

 liczba osób objętych pomocą Ośrodka  1 osoba 

Zapewnienie opieki instytucjonalnej 
osobom długo-trwale lub ciężko 
chorym oraz z niepełnosprawnością 

 liczba wniosków o zapewnienie pomocy 
instytucjonalnej 

1 

 liczba osób objętych pomocą Ośrodka 1 
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Działania Wskaźniki 
wartość wskaźnika 

[2018] 

gwarantujące warunki godnego życia 

Rozwój usług opiekuńczych  liczba osób objętych pomocą w formie 
usług opiekuńczych, 

11 osób 

 liczba osób objętych pomocą w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

1 osoba 

Monitorowanie sytuacji seniorów, oraz 
pomoc materialna dla osób starszych  

 liczba seniorów objętych wsparciem 30 osób 

 liczba seniorów otrzymujących pomoc 
materialną 

15 osób 

Diagnozowanie sytuacji osób z 
niepełnosprawnością, oraz pomoc 
materialna dla tych osób  

 liczba osób diagnozowanych, 53 osób 

 liczba osób z niepełnosprawnością 
otrzymujących pomoc  

53 osób 

Wspieranie rozwoju integracji 
społecznej seniorów i osób z 
niepełnosprawnością 

 liczba zorganizowanych wydarzeń 
integracyjnych dla seniorów i osób z 
niepełnosprawnością, 

9 

 liczba uczestników wydarzeń 210 

Cel strategiczny IV Zintegrowana polityka społeczna  

Systematyczne kształcenie 
pracowników Ośrodka 

 liczba szkoleń, warsztatów, kursów dla 
pracowników 

14 szkoleń 

 liczba osób biorących udział 8 osób 

Podnoszenie kompetencji i 
umiejętności psychospołecznych 
pracowników socjalnych 

 liczba szkoleń, warsztatów, kursów dla 
pracowników 

1 szkolenie 

 liczba osób biorących udział  2 osoby 

Prowadzenie analiz, raportów 
dotyczących efektywności, skuteczności 
podejmowanych działań w celu 
rozwiązywania problemów społecznych 

 sprawozdania z działalności Ośrodka, 

 sprawozdania z działalności ZI, 

 sprawozdania z działalności GKRPA  

 sprawozdanie z realizacji Gminnego 
programu wspierania rodziny  

 sprawozdania z 
działalności Ośrodka, 

 sprawozdania z 
działalności ZI, 

 sprawozdania z 
działalności GKRPA 

 sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny 

Współdziałanie Ośrodka z osobami, 
instytucjami skupiającymi się na 
kwestiach społ. 

 liczba przedsięwzięć/imprez z udziałem 
wolontariuszy 

0 

Podejmowanie działań mających na 
celu pobudzanie aktywności społecznej 
mieszkańców i włączanie ich w 
rozwiązywanie problemów 

 liczba instytucji, organizacji 
współpracujących z Ośrodkiem 

12 

 liczba zorganizowanych imprez 
aktywizujących mieszkańców  

1 

Przygotowanie i realizacja programów 
pomocowych i interwencyjnych 

 liczba uczestników 0 

 liczba szkoleń dla pracowników 0 

źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznego sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w gminie Woźniki za 2018 rok (załącznik nr 1) 

Powyższe dane z Rocznego sprawozdania (…) posłużą jako materiał porównawczy przy 

sporządzaniu Raportu za 2019 r. Natomiast poza ww. dokumentem strategicznym, pomoc 

społeczna w 2018 r. realizowana była w gminie m.in. poprzez: 
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 Program wspierania rodziny w gminie Woźniki na lata 2017-2019, 2017 r.; 

 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Woźniki na lata 2016 – 2020, 2016 r., w tym: 

 powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

(zarządzenie Burmistrza); 

 Wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym: 

 dożywianiem objętych było: 60 dzieci (w szkołach w: Woźnikach, Ligocie 

Woźnickiej, Kamienicy, Psarach, w Szkole Specjalnej w Lublińcu; w przedszkolach 

w: Woźnikach, Psarach i w Oddziale Przedszkolnym w Kamienicy) oraz 1 osoba 

dorosła - na kwotę 36 165 zł., w tym ze środków własnych: 16 165 zł (44,7%); 

dotacja z budżetu państwa wyniosła 20 000 zł. (55,3%); 

 dodatkowo, poza programem, ze środków własnych sfinansowano śniadania i 

podwieczorki dla dzieci z przedszkola Woźniki na kwotę 520,30 zł.  

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2018, 2017 r., w tym6: 

 Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na 

podstawie Zarządzenia Burmistrza Woźnik) - wszyscy jej członkowie posiadają 

odpowiednie przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych7; 

 finansowanie zadań podejmowanych w ramach Programu z dochodów własnych 

gminy, w tym uzyskanych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych. 

4.2.3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Woźniki do 2022 roku 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku uchwalony został w 2017 r. 

Program zawiera pogłębioną wieloelementową analizę z naciskiem na zjawiska kryzysowe 

w sferze społecznej, identyfikuje miejsca, obszary i obiekty wymagające interwencji w 

zakresie środowiskowym, przestrzennym, społecznym i infrastrukturalnym oraz określa 2 

cele w zakresie rewitalizacji: 

 cel 1 (C1): Działania w zakresie aktywizacji społecznej i przeciwdziałania marginalizacji; 

 cel 2 (C2): Realizacja przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni mieszkalnej i usługowej, 

w tym usług społecznych. 

                                                      
6 Informacje z Programu (…) 
7 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 
na rok 2019 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7172/lista/program_wspierania_rodziny_w_gminie_wozniki
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/12088/lista/program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_oraz_ochrony_ofiar_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/12088/lista/program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_oraz_ochrony_ofiar_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/wiadomosc/451136/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/lista/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/wiadomosc/451136/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
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Przyjętym celom przypisano zestaw projektów (podstawowych i pozostałych) służących 

wdrażaniu Strategii, wraz ze źródłem finasowania i czasem realizacji. Spośród wszystkich 

18 projektów wskazanych w Programie, 11 przewidziano na lata 2018 – 2019 (Tab. 32). 

Tab. 32 Wybrane projekty do realizacji na lata 2018 – 2019 w Lokalnym Programie Rewitalizacji (…) 

LP. CEL PROJEKT  CZAS 

REALIZACJI 

  Projekty podstawowe  

1.  

C1, C2 

Modernizacja budynku mieszkaniowego na cele prowadzenia Centrum 

Aktywności Społecznej w Woźnikach, wraz z zagospodarowaniem otoczenia 

na cele ukształtowania przestrzeni publicznej 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019  

2.  

C1 

Uruchomienie usług społecznych mające na celu zdobycie nowych 

umiejętności, kompetencji i poszerzenia wiedzy oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu w Woźnikach  

I kw.2020- 

IV kw. 2021  

3.  
C1 Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach  

I kw.2020- 

IV kw. 2021 

4.  

C1,C2 

Remont zdegradowanego budynku byłego domu nauczyciela w Woźnikach 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na cele utworzenia 

świetlicy środowiskowej 

II kw. 2018- 

IV kw. 2020 

5.  
C1, C2 

Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu nieużytkowanych i 

zdegradowanych terenów w Woźnikach 

IV kw. 2018- 

IV kw. 2020 

6.  
C1 

Tereny przy MGOK w Woźnikach jako miejsce integracji i aktywności 

społecznej  

I kw.2021- 

IV kw. 2022 

7.  

C1, C2 

Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń budynku przy ul. Koziegłowskiej 

2 w Woźnikach, na potrzeby uruchomienia usług społecznych dla 

mieszkańców i nowych przedsiębiorców oraz wdrożenie działań 

integracyjny 

III kw. 2018- 

II kw. 2019 

8.  
C1 

Uruchomienie placówki wsparcia dziennego w pomieszczeniach budynku 

przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach  

IV kw.2019- 

IV kw. 2020 

9.  

C1 

Uruchomienie usług społecznych w pomieszczeniach budynku przy ul. 

Koziegłowskiej 2 w Woźnikach, dla mieszkańców i nowych przedsiębiorców z 

rewitalizowanego obszaru Woźniki  

IV kw.2019- 

IV kw. 2020 

  Projekty pozostałe  

10.  
C1 Opieki nad dziećmi do lat 3 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019  

11.  
C1 

Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Woźnik – wsparcie dla 

osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019 

12.  

C1 

Przygotowanie i wdrożenie oferty szkoleniowo-doradczej, edukacyjnej, a 

także integracyjnej dla mieszkańców obszarów delimitowanych, mającą na 

celu zdobycie nowych umiejętność, kompetencji i poszerzenia wiedzy, a 

także przeciwdziałania wykluczeniu (m.in. kursy, zajęcia) 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019 

13.  
C1 

Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i 

starszych 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019 

14.  

C1, C2 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu: organizacji okresowych 

jarmarków czy imprez społeczno-kulturalnych, w celu ożywienia integracji i 

wspomożenia działalności lokalnych przedsiębiorców  

I kw. 2019- 

III kw. 2020 

15.  
C1 Poszerzenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019 

16.  
C1 

Poprawa dostępu do rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w 

zatrudnieniu lub powrót do pracy 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019 

17.  
C1 Pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców Woźnik  

I kw. 2019- 

III kw.2020 
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LP. CEL PROJEKT  CZAS 

REALIZACJI 

18.  
C1, C2 

Zagospodarowanie terenów prywatnych w Woźnikach w celu ożywienia 

integracji i wspomożenia działalności lokalnych przedsiębiorców 

IV kw.2018- 

IV kw. 2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2020 roku 

(s. 103 – 104, 113-116). 

W 2018 r. w realizację Programu wpisywały się następujące działania formalne i zadania 

inwestycyjne, odpowiadające 2 z 11 wyznaczonych w projektów: 

 uzyskanie informacji o wyborze projektu pt. Rewitalizacja terenów popegeerowskich w 

Gminie Woźniki – odpowiada ona realizacji projektu przyjętego w Programie, tj. 

Modernizacja budynku mieszkaniowego na cele prowadzenia Centrum Aktywności 

Społecznej w Woźnikach wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele ukształtowania 

przestrzeni publicznej; 

 działania w ramach projektu służącego poszerzeniu dostępu do usług społecznych i 

opiekuńczych: 

 zrealizowana rozbudowa budynku Przedszkola w Woźnikach; 

 zrealizowana budowa boiska multisportowego przy szkole podstawowej w 

Kamienicy; 

 inwestycja w trakcie realizacji pt.: Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu 

edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich – dobudowa sali przedszkolnej z 

zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc. 

Z zagadnieniami rewitalizacji powiązane są plany odnowy miejscowości. W latach 

poprzednich uchwalonych było kilka tego typu dokumentów, natomiast obecnie tylko 1 

dokument ma horyzonty czasowe wykraczające poza 2018 r., tj.: Aktualizacja planu 

odnowy miejscowości Kamieńskie Młyny na lata 2015 - 2020 - uchwała Nr 101/XI/2015. 

4.2.4. Programy i działania związane z ochroną środowiska 

W zakresie środowiska w gminie Woźniki w 2018 r. obowiązują następujące programy: 

1) Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Woźniki do 

roku 2032 wraz z Wynikami inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Woźniki, uchwalony w 2018 r. (nawiązujący do ustaleń Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 

roku 2024 – w zakresie priorytetu Gospodarka odpadami), w tym: 

 gmina udzielała dofinansowania na demontaż, transport i utylizację wyrobów 

zawierających azbest, zabudowanych na budynkach zlokalizowanych na swoim 

terenie w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.; 

 z danych za 2018 r. wynika, że żaden mieszkaniec nie skorzystał z dofinansowania z 

budżetu gminy. 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5730/wiadomosc/284945/aktualizacja_planu_odnowy_miejscowosci_kamienskie_mlyny_na_lata_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5730/wiadomosc/284945/aktualizacja_planu_odnowy_miejscowosci_kamienskie_mlyny_na_lata_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/lista/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/wiadomosc/415986/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_miasta_i_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/wiadomosc/415986/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_miasta_i_
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2) Aktualizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki, 2016 r., wraz z 

przyjęciem stosownych regulaminów w związku z wymianą źródeł ciepła oraz montażu 

ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz 

zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; program obejmuje 3 etapy, w tym dwa etapy przewidziane na 2018  r.: 

a) Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki - etap II (maj 2018 r.); 

b) Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki - etap III (grudzień 2018 r.). 

3) Program ochrony środowiska dla gminy Woźniki na lata 2016-2020 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - uchwała Nr 211/XXII/2016; 

4) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Woźniki, 2016 r.; 

5) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w 

dzierżawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na 

terenie gminy Woźniki na lata 2016 – 2019, 2016 r.; 

6) Plan ochrony parku krajobrazowego ,,Lasy nad górną Liswartą", 2013 r. 

Na rzecz poprawy i ochrony środowiska w gminie podejmowane były m.in. następujące 

działania formalne i zadania inwestycyjne zakończone w 2018 r., jak i w trakcie realizacji, 

jako zadania wieloletnie: 

 projekt/operacja w trakcie realizacji pt.: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty 

Woźnickiej (tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,4 km, w tym 

5,55 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,85 km kanalizacji tłocznej, 150 przyłączy 

kanalizacyjnych, 1 przepompowni ścieków); w 2018 r. wykonano ok. 50 % inwestycji, 

tj. ok. 3,5 km sieci i 50 przyłączy (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii); 

 zakończona inwestycja pt.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

ul. Dworcowa (boczna) - Woźniki; 

 realizacja projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez 

termomodernizację budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej – budynki komunalne ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35; 

 zadanie z rozpoczętą procedurą projektową (planowane) pt.: Ochrona dorzecza Małej 

Panwi, Liswarty II Etap – realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka – budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach: 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (oś priorytetowa: IV Ochrona 

środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-

ściekowa); koszt całkowity: 9 144 737,89 zł, kwota dofinansowania: 3 466 002,96 zł; 

rozpoczęcie: jesień 2018 r. - zakończenie: 2020 r.; 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6034/lista/program_ograniczenia_niskiej_emisji
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/12000/lista/program_ograniczenia_niskiej_emisji_dla_gminy_wozniki__etap_iii
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/9386/lista/plan_gospodarki_niskoemisyjnej
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6532/lista/plan_ochrony_parku_krajobrazowego_lasy_nad_gorna_listwarta
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 dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4.2.5. Program współpracy gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 

Program współpracy gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 20188, 

uchwalony w 2017 r., jest jedną z form kształtowania „idei samorządności, opartej na 

zasadzie suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, odpowiedzialności i jawności 

działania”. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami bazuje 

na ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizacja zadań publicznych odbywać się będzie zarówno poprzez ww. Program, jak i 

inne programy specjalistyczne przyjęte przez Radę Miejską, jak np.: Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Program wyznacza następujące cele: 

 cel podstawowy: kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku 

lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, 

a organizacjami pozarządowymi.  

 cele szczegółowe: 

 zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej 

w gminie; 

 stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych i budowania struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; 

 zwiększenie aktywności mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb 

zbiorowych; 

 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za lokalną 

wspólnotę i swoje otoczenie społeczne; 

 integrację środowiska organizacji pozarządowych wokół realizacji zadań 

publicznych. 

Podmiotami realizującymi Program są9: 

 Rada Miejska (w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy, 

określenia obszarów współpracy wspieranych przez Gminę i uchwalenia samego 

Programu); 

 Burmistrz Woźnik (w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy, 

przygotowania samego programu i dysponowania środkami na jego realizację; 

                                                      
8 www.wozniki.pl/pl/program-wspolpracy-gminy-wozniki-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2015.html 
9 Na podstawie Programu 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/4607/wiadomosc/448891/program_wspolpracy_gminy_wozniki_z_organizacjami_pozarzadowymi_n
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/4607/wiadomosc/448891/program_wspolpracy_gminy_wozniki_z_organizacjami_pozarzadowymi_n
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ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powoływania 

komisji konkursowej, zawierania umów zlecenia realizacji zadań publicznych i 

udzielania dotacji na ich wykonanie, kontroli realizacji zadań); 

 Komisja Konkursowa (w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym); 

 Referaty Urzędu Miejskiego (w zakresie przygotowania i realizacji umów zlecających 

wykonanie zadań publicznych, planowania środków na ich wykonanie oraz kontroli 

merytorycznej i finansowej); 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Profilaktyki (w zakresie planowania środków na realizację zadań 

zleconych z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki przeciwalkoholowej oraz kontroli 

merytorycznej i finansowej ich wykonania i rozliczania); 

 Organizacje pozarządowe (w zakresie stosowania trybu występowania z ofertami o 

wsparcie realizacji zadań publicznych, wykorzystania środków zgodnie z zawartą 

umową, konsultowania i wyrażania opinii na temat Programu).  

Podstawową formą wdrażania Programu jest udzielanie dotacji dla organizacji 

pozarządowych na podstawie: 

 ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie 

promocji i organizacji wolontariatu w 2019 r.; 

 odrębnych przepisów (z ustawy o ochronie zabytków, oświaty, o ochronie 

przeciwpożarowej). 

Jak wynika ze Sprawozdania z realizacji Programu (…) w 2018 r. (w porównaniu 2017 r.): 

 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 17 (w 2017 r.: 19), na które wpłynęło 

132 wnioski (w 2017 r.: 199); nie odrzucono żadnego wniosku ze względów 

formalnych (w 2017 r.:0); łączna kwota przeznaczana na realizację zadań zleconych w 

trybie konkursowym: 361 100 zł (w 2017 r.: 381 325 zł); 

 wnioski o realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe z własnej 

inicjatywy: 28 (w 2017 r.: 39), z czego w 21 przypadkach uznano celowość zadania i 

podpisano umowy o jego realizację (w 2017 r.: 33); łączna kwota na realizację zadań w 

trybie pozakonkursowym: 68 220 zł (w 2017r.: 63 779 zł); 

 liczba wniosków organizacji o dofinansowanie prowadzonej przez siebie działalności 

pożytku publicznego: 28 (w 2017 r.: 25); po raz pierwszy z wnioskami wystąpiły 3 

organizacje pozarządowe. 

Porównanie z latami 2013 - 2017 wskazuje na ustabilizowanie współpracy gminy i 

organizacji pozarządowych. 
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Wykaz 24 organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego przedstawia poniższa tabela (Tab. 33). Wykaz 10 

organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na podstawie innych przepisów 

przedstawia kolejna tabela (Tab. 34). 

Tab. 33 Wykaz przyznanych dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

LP Nazwa organizacji Kwota dotacji 

1.  Fundacja Ratunek Przytulisko Koty i Psy Lubliniec 2 100 

2.  Koło Łowieckie KNIEJA Katowice 3 750 

3.  Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica 40 000 

4.  Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny 60 700 

5.  Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźnik 94 400 

6.  Ochotnicza Straż Pożarna Babienica 6 750 

7.  Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica 6 400 

8.  Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny 3 400 

9.  Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka 16 700 

10.  Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza 6000 

11.  Ochotnicza Straż Pożarna Piasek 12 200 

12.  Ochotnicza Straż Pożarna Psary 38 400 

13.  Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki 30 937,24 

14.  Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa 6 750 

15.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3 350 

16.  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Częstochowa 3 000 

17.  Rzymskokatolicka Parafia św Franciszka Kalety 3 000 

18.  Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA Piasek 11 200 

19.  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej 16 799,98 

20.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica 11 971 

21.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny 11 200 

22.  Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe HUMANE Woźniki 21 800 

23.  Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary 8 200 

24.  Śląski Klub Karate i Kic-Boxingu 3 720,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania (…), s. 2 -9 

Tab. 34 Wykaz przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na podstawie innych przepisów 

LP Organizacja pozarządowa Kwota dotacji 

 Na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  

1.  Ochotnicza Straż Pożarna Babienica 17 944,00 

2.  Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica 21 991,00 

3.  Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny 18 709,00 

4.  Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka 18 322,00 

5.  Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza 26 103,00 

6.  Ochotnicza Straż Pożarna Piasek 20 630,00 

7.  Ochotnicza Straż Pożarna Psary 30 608,00 

8.  Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki 47 711,00 

 Ustawa o ochronie zabytków  

9.  Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Woźniki 15 000,00 

 Ustawa o systemie oświaty  
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10.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny 489 928,91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania (…), s. 2 -9 

4.3. Gospodarowanie mieniem komunalnym 

Gospodarowanie mieniem komunalnym stanowi jedno z zadań wójta/ 

burmistrza/prezydenta miasta, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. Mienie komunalne jest szerszym pojęciem niż mienie gminy. 

Oznacza „własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich 

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw” (np. 

spółek komunalnych) - art. 43 cyt. ustawy. Podstawowym składnikiem mienia 

komunalnego są nieruchomości stanowiące własność gminy, jak i inne prawa majątkowe 

(np. użytkowanie wieczyste).  

Gmina zobowiązana jest co roku (do 31 marca) do przedstawiania informacji o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze  zm.). 

4.3.1. Stan mienia komunalnego 

Z dokumentu pt. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Woźniki za 2018 r. (stan 

na 31.12.2018 r.) wynika, że wartość mienia będącego własnością gminy wynosiła 

34 287 620,80 zł, w tym:  

 wartość gruntu: 6 333 356,07 zł; 

 wartość budynków: 27 954 264,73 zł (w tym.: 1 428 682,83 zł – budynki oddane 
w użytkowanie oraz 18 038 268,78 zł – budynki oddane w trwały zarząd); 

Z porównania pomiędzy latami 2018 i 2017 wynika, iż: 

    powierzchnia mienia zwiększyła się o 0,4002 ha (319,2094 ha - 318,8092 ha); 

    wartość mienia wzrosła o 195 502,2 zł [14 820 669,19 zł (2018 r.) – 14 625 166,99 
zł (2017 r.)]  

 

Szczegółowy podział mienia wg wartości nieruchomości w 2017 r. i 2018 r. przedstawia 

poniższa tabela (Tab. 35). 

W 2018 r. podjęto 10 uchwał dotyczących mienia komunalnego: 3 w sprawie sprzedaży, 2 

w sprawie nabycia, 2 w sprawie dzierżawy, 2 w sprawie oddania w trwały Zarząd, 1 w 

sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 
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Tab. 35 Wartość nieruchomości z podziałem na grupy w 2018 r. 

Stan mienia - 2018 r. 

 
Stan mienia - 2017 r. 

 
Źródło: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku 
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4.3.2. Mieszkaniowy zasób gminy 

W odniesieniu do gminnych zasobów mieszkaniowych w 2017 r. uchwalony został 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Woźniki na lata 

2018 – 2022. Wskazuje on na następujące kwestie określające gminną politykę 

mieszkaniową: 

 gmina nie jest zobowiązana do zwiększania liczby urządzeń technicznych w lokalach 

mieszkalnych; 

 nie jest planowania sprzedaż lokali z mieszkaniowego zasobu gminy;  

 przewiduje się finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości gminnych 

z przychodów własnych Gminy. 

W gminnym zasobie mieszkaniowym jest 15 budynków, w tym: 

 12 budynków mieszkalnych położonych w Woźnikach  (adres: ulice: Czarny Las 25, 

Śliwa 1, Koziegłowska 2, Koziegłowska 2a, Solarnia 2, Solarnia 35, Solarnia 35A, Lompy 

3, Rynek 6, Chopina 21, Krakowska 35, K. Miarki 54 – Ligota Woźnicka); 

 2 budynki użytkowe (adres: Babienica, ul:  1 Maja 14 i Lubsza, ul.: Plebiscytowa 2); 

 1 zespół zabudowań po byłym PGR (adres: Woźniki, ul. Dworcowa 17). 

W Programie przyjęty został m.in. plan remontów i modernizowania zasobu 

mieszkaniowego dla 14 adresów (załącznik Nr 2 do tego dokumentu), W 7 budynkach 

spośród 14 z zasobu mieszkaniowego gminy przewidziane zostały różnego typu prace 

remontowe i modernizacyjne (typu: konserwacja więźby dachowej, elewacje, piwnice, 

obróbki blacharskie, itp.). Dotyczy to budynków  położonych w Woźnikach: przy ul.: 

Chopina 21, Koziegłowska 2 i 2a, Lompy 3, Śliwa 1, Karola Miarki 54 (Ligota Woźnicka) , w 

Babienicy przy ul.  1 Maja 14 i w Woźnikach przy ul.:  Solarnia 2. 

W 2018 r. wykonano prace związane z energooszczędnością w ramach projektu pt.: 

Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynków 

poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – budynki komunalne 

ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35. Te działania inwestycyjne wpisują się w 

zagadnienia zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Woźniki do 2022 roku. 

4.4. Kształtowanie ładu przestrzennego 

Art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, określający obligatoryjny zakres Raportu, nie 

wymienia wprost lokalnych dokumentów planistycznych. Niemniej jednak należy odnieść 

się do tych dokumentów, gdyż prowadzenie i kształtowanie polityki przestrzennej oraz 

kreowanie ładu przestrzennego stanowi istotny obszar działania gminy. Z przeglądu 

informacji na ten temat wynika, iż w Gminie Woźniki: 
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 od 2015 r. obowiązuje Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki - uchwała Nr 73/VIII/2015; to stosunkowo 

„nowy” dokument, zastępujący poprzednie Studium z 2002 r.; 

 w 2018 r. nie podjęto uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (aktów prawa miejscowego) ani w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia ani też w sprawie uchwalenia. 

Gmina nie posiada opracowanej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych, która powinna być sporządzana 

raz na kadencję, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Niemniej jednak brak takiego opracowania nie skutkuje formalnymi 

konsekwencjami dla gminy. 

5. Inwestycje i inicjatywy związane z realizacją zadań własnych 

Poza realizacją przedsięwzięć wynikających z obowiązujących lokalnych dokumentów 

strategicznych i programowych, w 2018 r. podejmowane były inwestycje (tzw. zadania 

twarde) i inicjatywy (tzw. zadania miękkie) z zakresu realizacji zadań własnych gminy. Jak 

wynika z analizy uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, są to m.in.: 

 realizacja inwestycji pt.: 

 Przebudowa drogi gminnej ulicy Lipowej w Psarach wraz z odwodnieniem; 

 Rozbudowa budynku usługowego Ochotniczej Straży Pożarnej Lubsza wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Lubszy, przy ul. 

Plebiscytowej 2; 

 określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów; 

 przyjęcie zmiany Statutu Gminy Woźniki (dokumentu stanowiącego o ustroju gminy i 

określającego organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy). 

 ogłaszanie lub rozstrzyganie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w takich dziedzinach jak:  

 organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.,  

 działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.;  

 ochrona i promocja zdrowia;  

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 ratownictwo i ochrona ludności; 



 
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 r. 

 

47 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r.; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.; 

 integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i społecznej w 2018 roku. 

 W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki, w 2018 r. odławiane psy 

oddawane były do schroniska dla zwierząt w Miedarach (przy ul. 1 -go Maja 76), w raz 

z informacją o tych psach na stronie internetowej. 

6. Aktywność regulacyjna Rady Miejskiej i Burmistrza 

Uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza stanowią formalną podstawę 

zarządzania gminą i odnoszą się do każdego obszaru jej funkcjonowania. Zostały one 

przeanalizowane pod kątem ich treści merytorycznej i podzielone na następujące obszary 

tematyczne: 

 kwestie budżetowo-finansowe (budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, podatki, 

kredyty, itp.); 

 kwestie formalno-organizacyjne (decyzje związane z funkcjonowaniem urzędu 

i podległych mu jednostek, w tym: nabory i nominacje, statut, itp.); 

 realizacja zadań własnych (w Raporcie zagregowanych do obszarów tematycznych), 

w tym wdrażanie lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych (strategii, 

polityk, programów i planów) i inicjatyw z nich wynikających. 

W 2018 r. podjęto łącznie 99 uchwał Rady Miejskiej, w tym: 

 68 uchwał przypadało na kadencję Rady Miejskiej z lat 2014 – 2018; 

 31 uchwał przypadało na kadencję Rady Miejskiej z lat 2018 – 2023. 

W 2018 r. wydano 213 zarządzeń Burmistrza, w tym: 

 178 w ramach kadencji 2014-2018; 

 35 w ramach kadencji 2018 – 2023. 

Liczbowe zestawienie aktywności regulacyjnej Burmistrza i Rady Miejskiej w kontekście 

realizacji zadań własnych gminy przedstawia poniższa tabela (Tab. 36). Zestawienie to ma 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/406881/zarzadzenie_nr_kr120162018_burmistrza_woznik_z_dnia_17_stycznia_
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charakter statystyczny i poglądowy, gdyż wartość liczbowa nie odzwierciedla wprost rangi 

podejmowanych zadań i skuteczności podejmowanych działań.  

Natomiast zestawienie tytułów uchwał Rady Miejskiej, jako podstawowych instrumentów 

zarządzania gminą, ilustruje charakter podejmowanych zadań publicznych w danym roku 

(Tab. 37). Uchwały są bowiem wskazane przez ustawodawcę, jako integralny element 

Raportu, służącego podsumowaniu działalności Burmistrza. 

Tab. 36 Zestawienie liczbowe uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza z 2018 r. wg obszarów 

tematycznych 

LP. 
OBSZAR TEMATYCZNY 

[LICZBA] 

UCHWAŁY ZARZĄDZENIA 

1.  kwestie budżetowo-finansowe 46 111 

2.  kwestie formalno-organizacyjne 25 62 

3.  obszary tematyczne   

 1)     Edukacja publiczna 1 4 

 2)     Gospodarka nieruchomościami 11 0 

 3)     Kultura i zabytki 2 2 

 4)     Ład przestrzenny 0 0 

 5)     Ochrona przyrody 1 0 

 6)     Ochrona zdrowia 1 5 

 7)     Pomoc społeczna 2 9 

 8)     Sport i turystyka 0 9 

 9)     Środowisko i infrastruktura 6 4 

 10) Transport zbiorowy i drogi 1 0 

 11) Porządek i bezpieczeństwo 1 1 

 12) Współpraca i promocja gminy 1 6 

 13) Inne 0 0 

  99 213 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 37 Wykaz uchwał Rady Miejskiej gminy Woźniki w kontekście inwestycji i inicjatyw służących 

realizacji zadań własnych gminy w 2018 r.  

LP. OBSZAR TEMATYCZNY 
(na podstawie zadań 

własnych) 

UCHWAŁA  
(skrócona treść) 

1.  Edukacja publiczna 
 Uchwała Nr 361/XL/2018 w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli (…); 

2.  
Gospodarka 
nieruchomościami 

 Uchwała Nr 16/II/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 373/XLI/2018 w 
sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Woźnikach 
stanowiącej własność Gminy Woźniki; 

 Uchwała Nr 24/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
gruntu w Woźnikach; 

 Uchwała Nr 383/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości - Lubsza; 

 Uchwała Nr 382/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości pod przepompownię ścieków – ul. Modrzewiowa; 

 Uchwała Nr 374/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu; 

 Uchwała Nr 373/XLI/2018 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości 
(…); 

 Uchwała Nr 372/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
gruntu; 

 Uchwała Nr 371/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości rolnych; 
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LP. OBSZAR TEMATYCZNY 
(na podstawie zadań 

własnych) 

UCHWAŁA  
(skrócona treść) 

 Uchwała Nr 370/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości; 

 Uchwała Nr 344/XXXVII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości; 

 Uchwała Nr 333/XXXVI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia 
komunalnego; 

3.  Kultura i zabytki 

 Uchwała Nr 31/III/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii (…) prace 
restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny; 

 Uchwała Nr 336/XXXVI/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii (…) 
prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny; 

4.  Ład przestrzenny   

5.  Ochrona przyrody 
 uchwała Nr 331/XXXVI/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Woźniki w 2018 roku (2018 r.); 

6.  Ochrona zdrowia 

 uchwała Nr 13/II/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 343/XXXVII/2018 w 
sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodku Zdrowia; 

 Uchwała Nr 343/XXXVII/2018 w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Wożnikach; 

7.  Pomoc społeczna 

 uchwała Nr 22/III/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii 
na rok 2019; 

 uchwała Nr 355/XXXIX/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (…); 

8.  Sport i turystyka   

9.  
Środowisko i 
infrastruktura 

 uchwała Nr 23/II/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i 
tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł 
ciepła (…) - etap III; 

 uchwała Nr 356/XXXIX/2018 w sprawie zmian w uchwale Nr 322/XXXIV/2018 
w sprawie przyjęcia Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw 
(…); 

 uchwała Nr 345/XXXVII/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu gminy na wymianę źródeł ciepła oraz montażu ogniw (…); 

 uchwała Nr 337/XXXVI/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na 
(…) Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap II; 

 uchwała Nr 332/XXXVI/2018 w sprawie przyjęcia Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Woźniki do roku 2032; 

 uchwała Nr 322/XXXIV/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu wymiany źródeł 
ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych (…); 

10.  
Transport zbiorowy i 
drogi 

 uchwała Nr 16/II/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 219/XVIII/2012 w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych; 

11.  
Porządek i 
bezpieczeństwo 

 uchwała Nr 14/II/2018 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości 
(…); 

12.  
Współpraca i 
promocja gminy 

 uchwała Nr 12/II/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy 
Woźniki z organizacjami pozarządowymi na rok 2019; 

13.  Inne   

Źródło: opracowanie własne 

Wykaz wszystkich uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza stanowi załącznik do 

Raportu.  

7. Wnioski 

Z punktu widzenia władz samorządowych zarządzających określonym zasobem, w tym 

przestrzenią, czynnikami decydującymi o stanie gminy są w szczególności: inwestycje 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/lista/program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezd
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/lista/program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezd
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/wiadomosc/415864/uchwala_nr_331xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6035/wiadomosc/415864/uchwala_nr_331xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6036/wiadomosc/451136/gminny_program_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowy
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/lista/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/lista/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/6033/wiadomosc/415986/program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_miasta_i_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/4607/wiadomosc/448891/program_wspolpracy_gminy_wozniki_z_organizacjami_pozarzadowymi_n
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/4607/wiadomosc/448891/program_wspolpracy_gminy_wozniki_z_organizacjami_pozarzadowymi_n
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i inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, kształtowania ładu przestrzennego i rozwoju 

infrastruktury (drogowej i technicznej) oraz prawidłowe działanie służ odpowiedzialnych 

za pomoc społeczną i socjalną. Czynniki te tworzą kontekst służący zarówno poprawie 

warunków bytowych mieszkańców, jak i budują pozytywny wizerunek gminy w zakresie 

jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej. 
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Pod względem stanu gminy na 2018 r.: 

 Gmina wykazuje stabilną sytuację demograficzną, wyrażającą się niewielkimi 

zmianami liczby mieszkańców. Przyrost naturalny oscyluje wokół zera, zaś w 2017 r. (w 

roku poprzedzającym rok Raport) korzystniej zaznaczył się wpływ migracji. Struktura 

wieku ludności jest względnie korzystna, z wyższym udziałem ludzi w wieku 

produkcyjnym i mniejszą liczbą seniorów; 

 Parametry charakteryzujące kapitał społeczny wypadały niekorzystnie. Wyraźnie 

niższa jest liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców aniżeli w 

referencyjnych poziomach odniesienia, przy czym zauważalna jest tendencja 

wzrostowa. Frekwencja wyborcza w gminie również jest niższa, wyjątek stanowią 

wybory samorządowe; 

 Zarówno zmiany związane z liczbą ludności i strukturą wieku, jak i wskaźnik kapitału 

społecznego wyrażony liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców, 

korzystniejszy jest na obszarze wiejskim, co stanowi odwrotność sytuacji względem 

powiatu, województwa oraz Polski; 

 Sytuacja gospodarcza wskazuje na nieznaczny przyrost liczby podmiotów 

gospodarczych reprezentowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, głównie na terenie miasta. W ostatnim roku zmalała liczba spółek 

handlowych. Poziom przedsiębiorczości w gminie jest niski, przy czym wyższy na 

obszarze wiejskim, co też należy uznać za sytuację nietypową; 

 Pozytywnie należy ocenić zmiany na rynku pracy, gdyż spada liczba osób 

bezrobotnych, a także wskaźnik bezrobocia i obciążenie bezrobociem. Pomimo to na 

tle innych jednostek gmina Woźniki wypada gorzej; 

 Gmina wykazuje niski poziom zawansowania planowania przestrzennego, wyrażony 

procentowym pokryciem terenu aktualnymi planami. Aktywność na rynku 

budownictwa mieszkaniowego w ostatnich trzech latach wypada korzystniej, niż ma to 

miejsce na terenie powiatu lublinieckiego i województwa śląskiego. Intensywność 

budownictwa mieszkaniowego regularnie jest wyższa na terenach wiejskich. Poziom 

dostępności do wodociągów obejmuje prawie wszystkich mieszkańców i nie odbiega 

od wyników innych jednostek. Z kolei znacznie niższa jest dostępności do kanalizacji, 

a gazyfikacja gminy obejmuje śladowy odsetek mieszkańców; 

 Poziom dochodów ogółem i dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca jest znacznie 

niższy niż w porównywalnych jednostkach. Gminę cechuje niewielki udział dochodów 

własnych. Potwierdza to wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w 

gminie (tzw. wskaźnik G), w przypadku którego gmina otrzymuje wynik wyraźnie 

poniżej średniej krajowej. 
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Pod względem finansowo-budżetowym w 2018 r.: 

 Nastąpił wzrost dochodów i wydatków o ok. 12% w stosunku do wykonania roku 

poprzedniego, a budżet zamknął się deficytem w kwocie prawie 3 mln zł. Z tego 

dochody ogółem zostały wykonane w 96,76% w stosunku do planu, a wydatki w 

95,61%. W efekcie deficyt zmniejszył się o 23,66% w stosunku do planu; 

 Nadwyżka operacyjna jest pozytywna i wyniosła w 2018 r. 8,22% w stosunku do 

dochodów ogółem; 

 Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2025 

wskazują, że w zakresie zadłużenia gmina spełnia i będzie spełniać wskaźnik długu, a 

zatem może bezpiecznie prowadzić gospodarkę finansową; 

 Gmina Woźniki osiąga dobre wyniki finansowe dzięki stałemu wzrostowi dochodów 

bieżących, które są podstawą jej funkcjonowania. Na te dochody składają się w 

głównej mierze udziały w podatkach CIT i PIT, które wzrosły w latach 2017-2018 o 

14%; 

 Dochody majątkowe, to przede wszystkim dotacje na inwestycje, których wykonanie 

w stosunku do 2015 r. zdecydowanie spadło; 

 Z kolei wykonanie wydatków majątkowych wzrosło w stosunku do lat poprzednich 

pomimo braku adekwatnego wzrostu w obszarze dochodów majątkowych, co 

przełożyło się na większy niż w latach poprzednich deficyt budżetu; 

 Zadłużenie, to zobowiązania kredytowe stanowiące ok. 20% dochodów ogółem. 

Wskaźnik zadłużenia potwierdza bezpieczeństwo finansowe; 

 Niezbędna jest dbałość o stały wzrost dochodów bieżących szczególnie w obszarze 

dochodów własnych gminy, takich jak udziały w podatkach czy podatki lokalne, 

również ze względu na wygasające środki bezzwrotne, co generuje konieczność 

poszukiwania środków na inwestycje we własnym budżecie. 

Pod względem aktywności regulacyjnej władz samorządowych i realizacji zadań własnych 

w 2018 r.: 

 obowiązywały 2 lokalne dokumenty strategiczne (Strategia rozwoju gminy Woźniki 

2022+, 2016 r. oraz Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie 

Woźniki na lata 2017- 2026, 2017 r.); 

 uchwalono 5 dokumentów lokalnych o charakterze strategicznym i programowym; 

 kontynuowano wdrażanie dokumentów lokalnych o charakterze wieloletnim, 

uchwalonych przed 2018 r.; 

 aktywnie prowadzono pomoc społeczną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej - w miarę możliwości finansowych i kadrowych, w tym realizowano 

rządowy program w zakresie dożywiania; 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5730/wiadomosc/349477/strategia_rozwoju_gminy_wozniki_na_lata_2022
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5730/wiadomosc/349477/strategia_rozwoju_gminy_wozniki_na_lata_2022
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10486/wiadomosc/368849/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_gminie_wozniki_n
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10486/wiadomosc/368849/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_w_gminie_wozniki_n
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 przeprowadzono szereg konkursów w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; w ich wyniku wyłoniono 34 organizacje, którym udzielono dotacji na 

realizację zadań publicznych; 

 podejmowano i realizowano różnego typu inwestycje (tzw. zadania twarde) i 

inicjatywy (tzw. zadania miękkie): 

 największa aktywność koncentrowała się na kwestiach środowiska, gospodarki 

nieruchomościami gminy, w tym na zakupie gruntów służących realizacji 

przepompowni, a także liczne były działania na rzecz ochrony zdrowia, edukacji, 

osób w wieku emerytalnym, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej; 

 w zakresie inwestycji to m.in.: Przebudowa drogi gminnej, Rozbudowa budynku 

usługowego Ochotniczej Straży Pożarnej, określenie przystanków 

komunikacyjnych; 

 realizowane były także typowe działania formalne, jak np.: powoływanie na 

stanowiska, powoływanie komisji i zespołów, przyjmowanie regulaminów oraz zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, budżetu, planu finansowego, WPF, 

przedstawianie sprawozdań, itp.; 

 wystąpiono o środki zewnętrzne, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy unijnych; 

 podjęto inicjatywę związaną z konsultacjami i wyrażeniem opinii w sprawie wejścia 

Gminy Woźniki w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia”; 

 nie podjęto żadnych uchwał związanych z prowadzeniem i kształtowaniem polityki 

przestrzennej gminy. 

Przeprowadzony przegląd dokumentów lokalnych, uchwał i zarządzeń wskazuje 

jednocześnie na następujące kwestie do przeanalizowania przez władze samorządu 

lokalnego pod kątem decyzji, co do dalszego postępowania: 

 nie wprowadzono do tej pory budżetu obywatelskiego; 

 sugeruje się, jako uwagę czysto techniczną, aby w tytule opracowywanych 

dokumentów lokalnych - o ile jest to możliwe - wprowadzać konsekwentnie okres ich 

obowiązywania (przedział lat), ułatwi to dotarcie do właściwego dokumentu, tworząc 

automatycznie chronologię opracowań. 

Podsumowując, w 2018 r. w gminie Woźniki podejmowano inwestycje i inicjatywy służące 

społeczności lokalnej i rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy, z uwzględnieniem 

wymiaru przestrzennego oraz z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych. 
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Dynamika tej działalności była jednak zróżnicowana, w tym częściowo zależna od 

dostępności środków finansowych. 

Niniejszy Raport o stanie gminy służy podsumowaniu działalności Burmistrza w 2018 r. 

Stanowi on podstawę przeprowadzenia debaty na sesji Rady Miejskiej w celu 

przeprowadzenia głosowania nad udzieleniem lub nieudzieleniem mu wotum zaufania. 

Przy czym zapisany w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym sposób procedowania 

można rozumieć dwojako: formalnie - odnosząc go do stanowiska Burmistrza jako 

jednoosobowego organu wykonawczego, lub personalnie – odnosząc do osoby 

sprawującej władzę. Teoretycznie rozdźwięk ten nie powinien mieć znaczenia, jednak w 

przypadku zmiany włodarza w wyniku wyborów należy tę kwestię mieć na uwadze.  
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Uchwały Rady Miejskiej: kadencja 2014 – 20183 

1. UCHWAŁA Nr 387/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków 
transportowych na rok 2019; 

2. UCHWAŁA Nr 386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na 2019 rok;  

3. UCHWAŁA Nr 385/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019; 

4. UCHWAŁA Nr 384/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku; 

5. UCHWAŁA Nr 383/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej w Lubszy; 

6. UCHWAŁA Nr 382/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości gruntowej pod przepompownię ścieków w Woźnikach przy ul. Modrzewiowej; 

7. UCHWAŁA Nr 381/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki; 

8. UCHWAŁA Nr 380/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 12 czerwca 2018 roku, w sprawie: zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”; 

9. UCHWAŁA Nr 379/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 rok w sprawie zmiany Uchwały Nr 
338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 –„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”; 

10. UCHWAŁA nr 378/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025; 

11. UCHWAŁA Nr 377/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Woźniki na 2018 rok; 

12. UCHWAŁA Nr 376/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań;  

13. UCHWAŁA Nr 375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Woźniki; 

14. UCHWAŁA Nr 374/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Woźnikach, stanowiących własność Gminy 
Woźniki; 

15. UCHWAŁA Nr 373/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie oddania w trwały zarząd 
nieruchomości położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki; 

16. UCHWAŁA NR 372/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie gruntu; 

17. UCHWAŁA NR 371/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości rolnych; 

18. UCHWAŁA NR 370/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości; 

19. U C H WA Ł A Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych 
grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki; 

20. UCHWAŁA Nr 368/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup 
odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki; 

21. UCHWAŁA nr 367/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 sierpień 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025; 

22. UCHWAŁA Nr 366/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Woźniki na 2018 rok; 

23. UCHWAŁA Nr 365/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30.08.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące - częściowy remont drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w 
Woźnikach;  

24. UCHWAŁA NR 364/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w 
sprawie wejścia Gminy Woźniki w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia”;  

25. UCHWAŁA Nr 363/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
159/XIV/2012 z dn. 30 marca 2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w 
Woźnikach; 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/444687/uchwala_nr_387xlii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_15_list
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/444687/uchwala_nr_387xlii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_15_list
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/444682/uchwala_nr_386xlii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_15_list
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/444682/uchwala_nr_386xlii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_15_list
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/444680/uchwala_nr_385xlii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_15_list
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/444680/uchwala_nr_385xlii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_15_list
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26. UCHWAŁA Nr 362/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30.08.2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

27. UCHWAŁA Nr 361/XL/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym 
stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i 
przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; 

28. UCHWAŁA nr 360/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025;  

29. UCHWAŁA Nr 359/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Woźniki na 2018 rok; 

30. UCHWAŁA Nr 358/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.06.2018 r. w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Woźnik z tytułu wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2017 r.; 

31. UCHWAŁA Nr 357/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gmin Woźniki za 2017 r.;  

32. UCHWAŁA NR 356/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.06.2018 w sprawie: przyjęcia zmian w uchwale 
Nr 322/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wymiany 
źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w 
ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki — etap II”; 

33. UCHWAŁA Nr 355/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Woźniki; 

34. UCHWAŁA Nr 354/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 12 czerwca 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”;  

35. UCHWAŁA nr 353/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 12 czerwiec 2018 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025; 

36. UCHWAŁA Nr 352/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Woźniki na 2018 rok; 

37. UCHWAŁA Nr 351/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr 347/XXXVII/2018 z dn. 28.05.2018 r. Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej ”; 

38. UCHWAŁA Nr 350/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Lubliniec; 

39. UCHWAŁA Nr 349/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023; 

40. UCHWAŁA Nr 348/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Woźniki na 2018 rok; 

41. UCHWAŁA Nr 347/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Ligoty Woźnickiej”; 

42. UCHWAŁA NR 346/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Woźniki dotyczących wejścia Gminy Woźniki w skład związku metropolitalnego w 
województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii;  

43. UCHWAŁA Nr 345/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy 
Woźniki – etap II; 

44. UCHWAŁA NR 344/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości; 

45. UCHWAŁA Nr 343/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 roku w sprawie: powołania Rady 
Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach; 

46. UCHWAŁA Nr 342/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Woźniki; 

47. UCHWAŁA Nr 341/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Woźniki na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
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https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425388/uchwala_nr_353xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425388/uchwala_nr_353xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425380/uchwala_nr_352xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425380/uchwala_nr_352xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425377/uchwala_nr_351xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425377/uchwala_nr_351xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425377/uchwala_nr_351xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425377/uchwala_nr_351xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425373/uchwala_nr_350xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/425373/uchwala_nr_350xxxviii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_12_c
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423784/uchwala_nr_349xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423784/uchwala_nr_349xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423784/uchwala_nr_349xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423780/uchwala_nr_348xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423780/uchwala_nr_348xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423778/uchwala_nr_347xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423778/uchwala_nr_347xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423778/uchwala_nr_347xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423773/uchwala_nr_345xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423773/uchwala_nr_345xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423773/uchwala_nr_345xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423773/uchwala_nr_345xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423771/uchwala_nr_344xxxvii2018__rady_miejskiej_w_woznikach__z_dnia_280
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423771/uchwala_nr_344xxxvii2018__rady_miejskiej_w_woznikach__z_dnia_280
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423765/uchwala_nr_343xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423765/uchwala_nr_343xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423763/uchwala_nr_342xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423763/uchwala_nr_342xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423763/uchwala_nr_342xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423762/uchwala_nr_341xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423762/uchwala_nr_341xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/423762/uchwala_nr_341xxxvii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_ma
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48. UCHWAŁA nr 340/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023; 

49. UCHWAŁA Nr 339/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Woźniki na 2018 rok; 

50. UCHWAŁA Nr 338/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.03.2018 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 –„ Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”; 

51. UCHWAŁA Nr 337/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.03.2018 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki – etap II”; 

52. UCHWAŁA Nr 336/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 roku w sprawie: udzielenia dotacji 
celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w 
Woźnikach;  

53. UCHWAŁA Nr 335/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i 
Gminy Woźniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych; 

54. UCHWAŁA Nr 334/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 
Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

55. UCHWAŁA NR 333/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wynajem mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Woźniki; 

56. UCHWAŁA NR 332/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ’’Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Woźniki do roku 2032” wraz z „Wynikami 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Woźniki”; 

57. UCHWAŁA NR 331/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 
2018 roku; 

58. UCHWAŁA Nr 330/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
327/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Woźniki na 2018 rok; 

59. UCHWAŁA Nr 329/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Woźniki; 

60. UCHWAŁA Nr 328/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023; 

61. UCHWAŁA Nr 327/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Woźniki na 2018 rok; 

62. UCHWAŁA Nr 326/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach; 

63. UCHWAŁA Nr 325/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Woźniki lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

64. UCHWAŁA Nr 324/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków 
na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018; 

65. UCHWAŁA Nr 323/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem 
prowadzącym”;  

66. UCHWAŁA NR 322/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29.01.2018 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu 
wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 
realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Woźniki — etap II”; 

67. UCHWAŁA Nr 321/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
285/XXII/2013 Rady Miejskiej z dn. 25 marca 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i 
ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych; 

68. UCHWAŁA Nr 320/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

Uchwały Rady Miejskiej: kadencja 2018 - 2023 

1. UCHWAŁA Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach; 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415821/uchwala_nr_340xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415821/uchwala_nr_340xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415821/uchwala_nr_340xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415820/uchwala_nr_339xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415820/uchwala_nr_339xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415819/uchwala_nr_338xxxvi2018__rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27032
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415819/uchwala_nr_338xxxvi2018__rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27032
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415819/uchwala_nr_338xxxvi2018__rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27032
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415814/uchwala_nr_337xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_270320
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415814/uchwala_nr_337xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_270320
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415814/uchwala_nr_337xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_270320
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415809/uchwala_nr_336xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415809/uchwala_nr_336xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415809/uchwala_nr_336xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415804/uchwala_nr_335xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415804/uchwala_nr_335xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415804/uchwala_nr_335xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415796/uchwala_nr_334xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415796/uchwala_nr_334xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415786/uchwala_nr_332xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415786/uchwala_nr_332xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415786/uchwala_nr_332xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415785/uchwala_nr_331xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415785/uchwala_nr_331xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/415785/uchwala_nr_331xxxvi2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_27_mar
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/412437/uchwala_nr_330xxxv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_lute
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/412437/uchwala_nr_330xxxv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_lute
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/412437/uchwala_nr_330xxxv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_lute
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/412435/uchwala_nr_329xxxv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_lute
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/412435/uchwala_nr_329xxxv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_lute
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/412435/uchwala_nr_329xxxv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_lute
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409437/uchwala__nr_328xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_st
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409437/uchwala__nr_328xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_st
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409437/uchwala__nr_328xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_st
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409434/uchwala_nr_327xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409434/uchwala_nr_327xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409430/uchwala_nr_326xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409430/uchwala_nr_326xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409430/uchwala_nr_326xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409428/uchwala_nr_325xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409428/uchwala_nr_325xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409428/uchwala_nr_325xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409428/uchwala_nr_325xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409425/uchwala_nr__324xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_st
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409425/uchwala_nr__324xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_st
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409421/uchwala_nr_323xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409421/uchwala_nr_323xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409421/uchwala_nr_323xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409421/uchwala_nr_323xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_29_sty
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409416/uchwala_nr_322xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_290120
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/7244/wiadomosc/409416/uchwala_nr_322xxxiv2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_290120
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2. UCHWAŁA Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru I 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach;  

3. UCHWAŁA Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru II 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach;  

4. UCHWAŁA Nr 4/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22.11.2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrza Woźnik; 

5. UCHWAŁA NR 5/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet 
radnym; 

6. UCHWAŁA Nr 6/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Woźnikach; 

7. UCHWAŁA Nr 7/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Woźnikach; 

8. UCHWAŁA Nr 8/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji 
Budżetowej Rady Miejskiej w Woźnikach; 

9. UCHWAŁA Nr 9/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Woźnikach;  

10. UCHWAŁA Nr 10/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. 
Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Woźnikach;  

11. UCHWAŁA Nr 11/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 22 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji 
Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Woźnikach; 

12. UCHWAŁA Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”; 

13. UCHWAŁA Nr 13/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 
343/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach; 

14. UCHWAŁA Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki; 

15. UCHWAŁA Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

16. UCHWAŁA Nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10.12.2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
373/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16.10.2018 r. w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości 
położonej w Woźnikach stanowiącej własność Gminy Woźniki;  

17. UCHWAŁA Nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;  

18. UCHWAŁA Nr 18/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
375/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Woźniki;  

19. UCHWAŁA Nr 19/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
386/XLII/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2019 rok; 

20. UCHWAŁA Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Woźniki na 2018 rok; 

21. UCHWAŁA nr 21/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025;  

22. UCHWAŁA Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;  

23. UCHWAŁA Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz 
montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III”; 

24. UCHWAŁA Nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie gruntu w Woźnikach; 

25. UCHWAŁA Nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;  

26. UCHWAŁA Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 
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nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
(…);  

27. UCHWAŁA Nr 27/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Woźniki na 2018 rok; 

28. UCHWAŁA nr 28/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 
319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025; 

29. UCHWAŁA Nr 31/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia dotacji 
celowej Parafii św Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny (…); 

30. UCHWAŁA nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025;  

31. UCHWAŁA Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki 
na 2019 rok. 

Zarządzenia Burmistrza: kadencja 2014 - 2018 
1. Zarządzenie Nr KR.120.178.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20.11.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
2. Zarządzenie Nr KR.120.177.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 20.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
3. Zarządzenie Nr KR.120.176.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 20.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu 

finansowego Urzędu Miejskiego w Woźnikach na rok 2019.  
4. Zarządzenie Nr KR. 120. 175 .2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 15 listopada 2018 r. w sprawie: odwołania zastępcy 

Burmistrza.  
5. Zarządzenie Nr KR.120.174.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 13.11.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…); 
6. Zarządzenie Nr KR.120.173.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 13.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
7. Zarządzenie Nr KR. 120.172.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 13.11.2018 r. w sprawie: ustalenia stawki za wywóz 

nieczystości płynnych z budynków komunalnych; 
8. Zarządzenie Nr Burmistrza Woźnik Nr KR.120.171.2018 z dn. 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019 – 2025; 
9. Zarządzenie Nr Burmistrza Woźnik Nr KR.120.170.2018 z dn. 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu 

budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok. 
10. Zarządzenie Nr KR.120.169.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 05.11.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…); 
11. Zarządzenie Nr KR.120.168.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 05.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
12. Zarządzenie Nr KR.120.167.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 31.10.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2018 r.  
13. Zarządzenie Nr KR.120.166.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 31.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
14. Zarządzenie Nr KR.120.165.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 24.10.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…); 
15. Zarządzenie Nr KR.120.164.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 24.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
16. Zarządzenie Nr KR.120.163.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 24 października 2018 w sprawie zmiany zarządzenia 

Nr KR.120.44.2013 z dn. 11.04.2013. 
17. Zarządzenie nr KR.120.162.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 23 października 2018 w spr. wyznaczenia nauczyciela (...); 
18. Zarządzenie Nr KR.120.161 .2018 Burmistrza Woźnik z dn. 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025. 
19. Zarządzenie Nr KR.120.160.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…);  
20. Zarządzenie Nr KR.120.159.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
21. Zarządzenie Nr KR.120.158.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 16.10.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…) 
22. Zarządzenie Nr KR.120.157.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 12 października 2018 r. W sprawie: wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej projektu: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej”; nr 
UDA-RPSL.04.03.01-24-04D2/17-00 Dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”(…); 

23. Zarządzenie Nr KR.120.156.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 12 października 2018 r. w sprawie: powszechnej akcji 
deratyzacji na terenie Gminy Woźniki; 

24. Zarządzenie Nr KR.120.155.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11.10.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
25. Zarządzenie Nr KR.120.154.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
26. Zarządzenie Nr KR.120.153.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 05 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia 

przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach. 

27. Zarządzenie Nr KR.120.152.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 04.10.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
(…); 

28. Zarządzenie Nr KR.120.151.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 04.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451082/uchwala_nr_27iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451082/uchwala_nr_27iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451086/uchwala_nr_28iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451086/uchwala_nr_28iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451086/uchwala_nr_28iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451098/uchwala_nr_31iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451098/uchwala_nr_31iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451094/uchwala__nr_30iii2018_rady_miejskiej__w_woznikach_z_dnia_2812201
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451094/uchwala__nr_30iii2018_rady_miejskiej__w_woznikach_z_dnia_2812201
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451092/uchwala_nr_29iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11767/wiadomosc/451092/uchwala_nr_29iii2018_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_28_grudni
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29. Zarządzenie Nr KR.120.150.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 04.10.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 
z dn. 30.09.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

30. Zarządzenie Nr KR.120.149.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
31. Zarządzenie Nr KR.120.148.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
32. Zarządzenie Nr KR.120.147.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 19.09.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
33. Zarządzenie Nr KR.120.146.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 19.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki 

na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (…); 
34. Zarządzenie nr KR.120.145.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 19.09.2018r. w sprawie: umorzenia firmie ________ w 

Woźnikach ul. _________ zaległości z tytułu odprowadzania ścieków. 
35. Zarządzenie Nr KR.120.144.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 12.09.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
36. Zarządzenie Nr KR.120.143.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 12.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);. 
37. Zarządzenie Nr KR.120.142.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 05.09.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
38. Zarządzenie Nr KR.120.141.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 05.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
39. Zarządzenie Nr KR.120.140.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31.08.2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska 

dyrektora Przedszkola im. Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach. 
40. Zarządzenie Nr KR.120.139.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31.08.2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy. 
41. Zarządzenie Nr KR.120.138.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31.08.2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. 
42. Zarządzenie Nr KR.120.137.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
43. Zarządzenie Nr KR.120.136.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
44. Zarządzenie Nr KR.120.135.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.08.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
45. Zarządzenie Nr KR.120.134.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30 sierpnia 2018 r. W sprawie: wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez 
termomodernizację budynków poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – budynki 
komunalne ul. Lompy 3, Krakowska 35, Solarnia 35"; nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D2/17-00;  

46. Zarządzenie Nr KR.120.133.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia informacji o 
przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.; 

47. Zarządzenie Nr KR.120.132.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
(…); 

48. Zarządzenie Nr KR.120.131.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 21.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
49. Zarządzenie Nr KR 120.130.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – na stanowisko podinspektora (…); 
50. Zarządzenie Nr KR.120.129.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 14.08.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…);  
51. Zarządzenie Nr KR.120.128.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 14.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
52. Zarządzenie nr KR.120.127.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 

(…); 
53. Zarządzenie Nr Kr 120. 126 .2018 Burmistrza Woźnik z dn. 9 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na 

stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. 
54. Zarządzenie Nr KR.120.125.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 07.08.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…);  
55. Zarządzenie Nr KR.120.124.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 07.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
56. Zarządzenie Nr KR.120. 123.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na 

wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych (…); 
57. Zarządzenie Nr KR.120.122.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 02.08.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej. 
58. Zarządzenie Nr KR.120.121.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…); 
59. Zarządzenie Nr KR.120.120.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
60. Zarządzenie Nr Kr 120. 119.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w 
Woźnikach. 

61. Zarządzenie Nr KR.120.118.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25.07.2018 r. w sprawie: powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

62. Zarządzenie NR KR.120.117.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 24.07.2018 r. w sprawie zmian w planie 
finansowym(…); 

63. Zarządzenie Nr KR.120.116.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 24.07.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
64. Zarządzenie Nr KR 120.115.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 2 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2010 

Burmistrza Woźnik z dn. 16 lutego 2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy; 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/434205/zarzadzenie_nr_kr1201342018_burmistrza_woznik_z_dnia_30_sierpnia
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/434205/zarzadzenie_nr_kr1201342018_burmistrza_woznik_z_dnia_30_sierpnia
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/434151/zarzadzenie_nr_kr1201332018_burmistrza_woznik_z_dnia_29_sierpnia
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/434151/zarzadzenie_nr_kr1201332018_burmistrza_woznik_z_dnia_29_sierpnia
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65. Zarządzenie Nr KR.120.114.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
(…);  

66. Zarządzenie Nr KR.120.113.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
67. Zarządzenie Nr KR.120.112.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 29 czerwca 2018 r. w sprawie: upoważnienia 

pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach do prowadzenia postepowań w 
sprawach świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

68. Zarządzenie Nr KR.120.111.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 29 czerwca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach r. szkolnego (…); 

69. Zarządzenie Nr KR.120.110.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika i 
pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach do prowadzenia postępowań w 
sprawie świadczenia dobry start. 

70. Zarządzenie Nr KR.120.109.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 27.06.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
(…);   

71. Zarządzenie Nr KR.120.108.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
(…); 

72. Zarządzenie Nr KR.120.107.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
73. Zarządzenie Nr KR.120.106.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 

KR.120.91.2018 z dn. 24 maja 2018r. Burmistrza Woźnik w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej 
ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wożnikach. 

74. Zarządzenie Nr KR.120.105.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Woźnikach. 

75. Zarządzenie Nr KR.120.104.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 14.06.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
(…);  

76. Zarządzenie Nr KR.120.103.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 14.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
77. Zarządzenie Nr KR.120.102.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 14 czerwca 2018 r.. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025. 
78. Zarządzenie Nr KR.120.101.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 08 czerwca 2018 r.. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025. 
79. Zarządzenie Nr KR.120.100.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 04.06.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

(…);   
80. Zarządzenie Nr KR.120.99.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 04.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki 

na 2018 r. 
81. Zarządzenie nr KR.120.98.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 4 czerwca 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela (…);  
82. Zarządzenie Nr KR.120.97.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 30.05.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  

(…);  
83. Zarządzenie Nr KR.120.96.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 30.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
84. Zarządzenie Nr KR.120.95.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 28.05.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  

(…);  
85. Zarządzenie Nr KR.120.94.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony 

Danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. 
86. Zarządzenie Nr KR.120.93.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 24.05.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
87. Zarządzenie Nr KR.120.92.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 24.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
88. Zarządzenie Nr KR.120.91.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 24.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. 
89. Zarządzenie Nr KR.120.90.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Administratora (…); 
90. Zarządzenie Nr KR.120.89.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Administratora (…); 
91. Zarządzenie nr KR.120.88.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 18 maja 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy w przypadku jego nieobecności. 
92. Zarządzenie nr KR.120.87.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 maja 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Kamienicy w przypadku jego nieobecności. 
93. Zarządzenie Nr KR.120.86.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 15.05.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
94. Zarządzenie Nr KR.120.85.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 15.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki 

na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1875) oraz art. 222 (...); 

95. Zarządzenie Nr KR.120.84.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
96. Zarządzenie Nr KR.120.83.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
97. Zarządzenie Nr KR.120.82.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 27.04.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  

(…);  
98. Zarządzenie Nr KR.120.81.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 27.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
99. Zarządzenie Nr KR.120.80.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Przedszkola im. ”Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach. 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/427455/zarzadzenie_nr_kr1201122018_burmistrza_woznik_z_dnia_29_czerwca_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/427455/zarzadzenie_nr_kr1201122018_burmistrza_woznik_z_dnia_29_czerwca_
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100. Zarządzenie Nr KR.120.79.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy. 

101. Zarządzenie Nr KR.120.78.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. 

102. Zarządzenie nr KR.120.77.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 
zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy w przypadku jego nieobecności. 

103. Zarządzenie Nr KR.120.76.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20 kwietnia 2018 r . w sprawie wprowadzenia do 
stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. 

104. Zarządzenie Nr KR.120.75.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17.04.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
105. Zarządzenie Nr KR.120.74.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
106. Zarządzenie Nr KR.120.73.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach. 
107. Zarządzenie Nr KR.120.72.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach. 
108. Zarządzenie Nr KR 120 /71/2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 

KR.120.188 .2017 Burmistrza Woźnik, z dn. 29 listopada 2017 r., w sprawie Regulaminu wynagradzania 
pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach. 

109. Zarządzenie Nr KR.120.70.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10.04.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
Zarządzenie Nr KR.120.69.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  

110. Zarządzenie Nr KR.120.68.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola im. „Wesołe Krasnoludki” 
(…). 

111. Zarządzenie Nr KR.120.67.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy 
(…); 

112. Zarządzenie Nr KR.120.66.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (…); 

113. Zarządzenie Nr KR.120.65.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 09 kwietnia 2018 r.. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023. 

114. Zarządzenie Nr .120.64.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 06.04.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  (…);  
115. Zarządzenie Nr KR.120.63.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 06.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
116. Zarządzenie Nr KR.120.62.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.03.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  (…);  
117. Zarządzenie Nr KR.120.61.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.03.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
118. Zarządzenie Nr KR.120.60.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 27.03.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  (…);  
119. Zarządzenie Nr KR.120.59.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Przedszkola im. „Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach. 
120. Zarządzenie Nr KR.120.58.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy. 
121. Zarządzenie Nr KR.120.57.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. 
122. Zarządzenie Nr KR 120.56.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 26 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki, wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.  

123. Zarządzenie Nr KR.120.55.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 15.03.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym 
Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2018 r.  

124. Zarządzenie Nr KR.120.54.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 15.03.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
125. Zarządzenie Nr KR.120.53.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 08.03.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  (…);  
126. Zarządzenie Nr KR.120.52.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 08.03.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
127. Zarządzenie nr KR.120.51.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 07 marca 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach w przypadku jego nieobecności. 
128. Zarządzenie Nr KR.120.50.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2018 r. 
129. Zarządzenie Nr KR.120.49.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w 2018 r. 

130. Zarządzenie Nr KR.120.48.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji w 2018 r. 

131. Zarządzenie Nr KR.120.47.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 6 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. 

132. Zarządzenie Nr KR.120.46.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 5 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji 
przetargowej. 

133. Zarządzenie Nr KR.120.45.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28.02.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
134. Zarządzenie Nr KR.120.44.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28.02.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/418665/zarzadzenie__nr__kr120712018_burmistrza_woznik___z_dnia___11__kw
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/418665/zarzadzenie__nr__kr120712018_burmistrza_woznik___z_dnia___11__kw
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/415214/zarzadzenie_nr_kr_120562018_burmistrza_woznik_z_dnia_26_marca_20
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/412911/zarzadzenie_nr_kr120492018_burmistrza_woznik_z_dnia_6_marca_2018
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/412911/zarzadzenie_nr_kr120492018_burmistrza_woznik_z_dnia_6_marca_2018
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/412911/zarzadzenie_nr_kr120492018_burmistrza_woznik_z_dnia_6_marca_2018
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135. Zarządzenie Nr KR.120.43.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 
2018r. 

136. Zarządzenie Nr KR.120.42.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20.02.2018 r. w sprawie rozłożenia na raty Pani 
__________ zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. __________ w ____________. 

137. ZARZĄDZENIE NR KR.120.41.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20.02.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
138. ZARZĄDZENIE NR KR.120.40.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 20.02.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
139. ZARZĄDZENIE NR KR.120.39.2018 Burmistrza WOŹNIK z dn. 13 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji projektu 

uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki. 

140. ZARZĄDZENIE NR KR.120.38.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 09.02.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  
(…);  

141. ZARZĄDZENIE NR KR.120.37.2018 BURMISTRZA Woźnik z dn. 09.02.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
142. ZARZĄDZENIE NR KR 120.36.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji 

rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - na stanowisko podinspektora w 
Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.. 

143. ZARZĄDZENIE NR KR.120.35.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31 stycznia 2018 w sprawie: sprzedaży w trybie 
publicznego zaproszenia do rokowań samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Woźniki. 

144. Zarządzenie Nr KR.120.34.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki na rok szkolny 2018/2019; 

145. ZARZĄDZENIE NR KR.120.33.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.01.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  
(…);  

146. ZARZĄDZENIE NR KR.120.32.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.01.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
147. ZARZĄDZENIE NR KR.120.31.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 29.01.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
148. Zarządzenie Nr KR.120.30.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25.01.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2016 z 

dn. 01.02.2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

149. ZARZĄDZENIE NR KR.120.29.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25.01.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  
(…);  

150. ZARZĄDZENIE NR KR.120.28.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 25.01.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
151. Zarządzenie Nr KR.120.27.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 23 stycznia 2018 r. w sprawie: umorzenia Pani _________ 

zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w ___________ przy ul. _____________. 
152. Zarządzenie Nr KR. 120.26.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 23 stycznia 2018 r. w sprawie: umorzenia Panu ________ 

zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w ___________ przy ul.______________. 
153. Zarządzenie Nr KR.120.25.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania w 2018 roku. 

154. Zarządzenie Nr KR.120.24.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 22 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 
roku. 

155. Zarządzenie Nr KR.120.23.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 22 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania w 2018 roku. 

156. Zarządzenie Nr KR.120.22.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela 
zastępującego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Psarach w przypadku jego nieobecności. 

157. Zarządzenie Nr KR.120.21.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 17 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacje projektu 
uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dn. 30 marca 
2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” 

158. Zarządzenie Nr KR.120.20.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku. 

159. Zarządzenie Nr KR.120.19.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w 2018 roku. 

160. Zarządzenie Nr KR.120.18.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018. 

161. Zarządzenie Nr KR.120.17.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy... 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/410783/zarzadzenie_nr_kr_120362018_burmistrza_woznik_z_dnia_8_lutego_20
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/409296/zarzadzenie_nr_kr120342018_burmistrza_woznik_z_dnia_31_stycznia_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/409296/zarzadzenie_nr_kr120342018_burmistrza_woznik_z_dnia_31_stycznia_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/406910/zarzadzenie_nr_kr120212018_burmistrza_woznik_z__dnia_17_stycznia
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/406910/zarzadzenie_nr_kr120212018_burmistrza_woznik_z__dnia_17_stycznia
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/406910/zarzadzenie_nr_kr120212018_burmistrza_woznik_z__dnia_17_stycznia
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/406891/zarzadzenie__nr_kr120192018_burmistrza_woznik_z_dnia_17_stycznia
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162. Zarządzenie Nr KR.120.16.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i społecznej w 2018 roku. 

163. Zarządzenie Nr KR.120.15.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w 2018 roku. 

164. Zarządzenie Nr KR.120.14.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku. 

165. Zarządzenie Nr KR.120.13.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji w 2018 roku. 

166. Zarządzenie Nr KR.120.12.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 16 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w 2018 roku. 

167. Zarządzenie Nr KR.120.11.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 15 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku. 

168. Zarządzenie Nr KR.120.10.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 15 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetarg. 
169. Zarządzenie Nr KR.120.9.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 styczeń 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023. 
170. Zarządzenie Nr KR.120.8.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 
2018r.; 

171. Zarządzenie Nr KR.120.7.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 
2018r.; 

172. Zarządzenie Nr KR.120.6.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej. Mieszkaniowej i Inwestycji (…); 

173. Zarządzenie Nr KR.120.5.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 08.01.2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym  (…);  
174. Zarządzenie Nr KR.120.4.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 08.01.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy  (…);  
175. Zarządzenie Nr KR.120.3.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 4 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku. 
176. Zarządzenie Nr KR.120.2.2018 Burmistrza Wożnik z dn. 03.01.2018 roku w sprawie: upoważnienie kierowników 

jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania zobowiązań. 
177. Zarządzenie Nr KR.120.1.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 03.01.2018 roku w sprawie planu finansowego (…); 

Zarządzenia Burmistrza: kadencja 2018 - 2023 

1. Zarządzenie Nr KR.120.213.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
2. Zarządzenie Nr KR.120.212.2018 Burmistrz Woźnik z dn. 31.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
3. Zarządzenie Nr KR.120.211.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 31 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim; 
4. Zarządzenie Nr KR.120.210.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28.12.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
5.  Zarządzenie Nr KR.120.209.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy (…);  
6. Zarządzenie Nr KR.120.208.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
7. Zarządzenie Nr KR.120.207.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy (…) 
8. Zarządzenie Nr KR.120.206.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 17 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku; 
9. Zarządzenie Nr KR.120.205.2018 BURMISTRZA WOŹNIK z dn. 14.12.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości dotyczącej projektu: „Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II Etap - realizacja w 
sołectwie Ligota Woźnicka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Psarach"; nr UDA-RPSL.05.01.01-24-06FH/17-00  

10. Zarządzenie Nr KR. 120.204.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11.12.2018 r. w sprawie rozłożenia na raty Pani 
______________ zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu przy ul. __________ w _________.  

11. Zarządzenie Nr KR.120.203.2018 burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 
KR.120.115.2013 z dn. 9.10.2013 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu.  

12. Zarządzenie Nr KR.120.202.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019. 

13. Zarządzenie Nr KR.120.201.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 
2019r.; 

14. Zarządzenie Nr KR.120.200.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami w 2019 roku. 

15. Zarządzenie Nr KR.120.199.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa (…); 

https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/406881/zarzadzenie_nr_kr120162018_burmistrza_woznik_z_dnia_17_stycznia_
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/451970/zarzadzenie_nr_kr1202092018_burmistrza_woznik_z_dnia_28122018_ro
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/449361/zarzadzenie_nr_kr1202052018__burmistrza_woznik_z_dnia_14122018_r
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/449361/zarzadzenie_nr_kr1202052018__burmistrza_woznik_z_dnia_14122018_r
https://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/11021/wiadomosc/448695/zarzadzenie_nr_kr1202002018_burmistrza_woznik_z_dnia_11_grudnia_


 
Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 r. 

 

67 

16. Zarządzenie Nr KR.120.198.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku. 

17. Zarządzenie Nr KR.120.197.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w 2019 roku. 

18. Zarządzenie Nr KR.120.196.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2019 roku. 

19. Zarządzenie Nr KR.120.195.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju. 

20. Zarządzenie Nr KR.120.194.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. 

21. Zarządzenie Nr KR.120.193.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty (…); 

22. Zarządzenie Nr KR.120.192.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 
2019r.; 

23. Zarządzenie Nr KR.120.191.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10.12.2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym 
(…) 

24. Zarządzenie Nr KR.120.190.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 10.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
25. Zarządzenie Nr KR 120.189.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 7 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. 

dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Woźnikach; 
26. Zarządzenie Nr KR.120.188.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy (…); 
27. Zarządzenie Nr KR.120.187.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
28. Zarządzenie Nr KR.120.186.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 03.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 

z dn. 30.09.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
29. Zarządzenie Nr KR.120.185.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…); 
30. Zarządzenie Nr KR.120.184.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy (…); 
31. Zarządzenie KR. 120. 183. 2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Woźnikach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 82/2009 Burmistrza Woźnik 
(…); 

32. Zarządzenie KR.120.182.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Z-cy Burmistrza 
(…); 

33. Zarządzenie Nr KR.120.181.2018 Burmistrza Miasta Woźnik z dn. 23.11.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach.  

34. Zarządzenie Nr KR.120.180.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 23.11.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym (…);  
35. Zarządzenie Nr KR.120.179.2018 Burmistrza Woźnik z dn. 23.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy (…). 

 


