Sprawozdanie
z pracy Wójta Gminy Repki za 2009 rok

Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Szanowni Państwo. Sesja absolutoryjna to przede
wszystkim podsumowanie pracy za ubiegły rok. To ostatnie absolutorium kadencji 20062010. Pozwólcie Państwo, Ŝe złoŜę serdeczne podziękowania dla wszystkich Państwa za
wspaniałą pracę i ogromne zaangaŜowanie przez cały 2009 r. Serdecznie dziękuję Wysokiej
Radzie Gminy Repki, Panu Przewodniczącemu Michałowi Protasiewiczowi za sprawną
organizację pracy Rady.
Państwu Radnym za merytoryczne i odpowiedzialne decyzje. To Państwa mądrość buduje
gminę Repki i sprawia, Ŝe nasza gmina, typowo wiejska intensywnie się rozwija. Dziękuję za
bardzo dobrą współpracę ze mną, Wójtem Gminy Repki. Zdaje sobie sprawę z faktu, Ŝe
Państwo chcecie w swoich okręgach wyborczych zrobić dla mieszkańców jak najwięcej, ale
jednocześnie umiecie między sobą zawierać kompromisy, które pozwolą kontynuować naszą
gminą politykę realizacji zadań w kolejności pozwalającej pozyskiwać jak najwięcej środków
z Funduszy Unijnych czy krajowych.
Szanowni Państwo
„ Zgoda buduje a w jedności siła”, to nasze repkowskie motto, sprawdza się i przynosi
wymierne efekty. Na nasz sukces składa się praca wszystkich mieszkańców, tych co
pomagają, angaŜują się, ale równieŜ i tych którzy krytykują, to w naszej róŜnorodności tkwi
nasza siła.
Dziękuję serdecznie Państwu Sołtysom, dziękuję za Państwa pośrednictwem wszystkim
mieszkańcom. Cieszę się, Ŝe zawsze mogę na Państwa liczyć, Ŝe jesteście wspaniałymi
łącznikami między Wójtem, Urzędem i Mieszkańcami. Dziękuję Radom Sołeckim, które
zawsze aktywnie wspierają nasze działania. Dziękuję Druhom StraŜakom za niesienie
pomocy ludziom zawsze i w kaŜdej potrzebie. Dziękuję, Ŝe jako Wójt mogę zawsze na Was
liczyć, a w tym roku było wiele takich sytuacji. Dziękuję Pracownikom Urzędu Gminy,
GOPS, Domu Kultury, Biblioteki, Zespołowi Obsługi Finansowej Szkół, Dyrektorom Szkół,
nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej oświaty.
Dziękuję naszej policji, lekarzom i pielęgniarkom, wszystkim Szefom firm działających na
terenie gminy Repki.

Szanowni Państwo
Chylę przed państwem głowę i serdecznie dziękuję, przepraszam jednocześnie za
niedociągnięcia czy teŜ nie spełnienie Wszystkich Państwa oczekiwań. Zapewniam teŜ, Ŝe w
przyszłości dołoŜę starań byśmy jako gminna wspólnota mieli satysfakcję z naszej pracy, a
warunki Ŝycia w gminie Repki były godne i dawały moŜliwości rozwoju zwłaszcza dla ludzi
młodych.
Szanowni Państwo
Mamy wiele powodów do zadowolenia i satysfakcji, a oceny zewnętrzne są potwierdzeniem.
W 2009 r. znaleźliśmy się w złotej setce samorządów wiejskich w Polsce 41 pozycja wśród
2,5 tys samorządów w/g rankingu „Rzeczpospolitej”, to dla naszego samorządu wiejskiego
niewątpliwy sukces. W rankingu „Gazety Prawnej” 30 miejsce na Mazowszu na
najaktywniejsze samorządy w pozyskiwaniu środków unijnych, w rankingu uwzględniono
równieŜ aktywność naszych mieszkańców. Gimnazja z gminy Repki znalazły się w 5%
elitarnej grupie szkół z przyszłością z najlepszymi notami egzaminacyjnymi.
O gminie Repki pisze się i mówi bardzo dobrze to cieszy i Ŝyczę nam Wszystkim by ta bardzo
dobra marka utrzymała się nadal.
W roku 2009 Wysoka Rada obradowała na 12 Sesjach. Odbyło się 11 posiedzeń Komisji
Gospodarczej BudŜetu i Finansów, 1 posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia,
10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej i 1 posiedzenie Komisji Doraźnej.
Rada Gminy podjęła 70 uchwał w tym:
1) Uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy i inne związane z realizacją budŜetu –
27
2) Uchwały dotyczące udziału gminy w realizacji projektów (Kapitał Ludzki, Odnowa
Wsi, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego) - 16
3) Uchwały dotyczące funkcjonowania oświaty – 6
4) Uchwały dotyczące gospodarowania mieniem gminnym – 6
5) Uchwały inne wynikające z funkcjonowania Urzędu - 15
Jako Wójt Gminy i Kierownik Urzędu w 2009r. wydałam 65 zarządzeń.
1) Zarządzenia w sprawie zmian w budŜecie i inne związane z realizacją budŜetu – 19
2) Zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu
pracy komisji – 13

3) Zarządzenie w sprawie zmian w arkuszach organizacyjnych zespołów szkół oraz
szkoły podstawowej na terenie Gminy na rok 2008/2009 i zmiany zarządzenia Wójta
Gminy Repki Nr 97/2008 z dnia 29 maja 2008r. oraz innych spraw oświatowych – 10
4) Zarządzenia w sprawach związanych z wyborami do parlamentu Europejskiego – 5
5) Zarządzenia w sprawach wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych – 7
6) Zarządzenia dotyczące gospodarowania mieniem gminnym – 4
7) Zarządzenia inne wynikające z funkcji Kierownika zakładu w rozumieniu kodeksu
pracy – 7
Odbyło się 33 zebrania wiejskie i wiele spotkań z mieszkańcami wynikających z toku prac
inwestycyjnych i zadań bieŜących.
Pozwólcie Państwo, Ŝe chociaŜ w skrócie przedłoŜę wykonanie budŜetu za rok 2009.
BudŜet Gminy Repki na rok 2009 Wysoka Rada przyjęła Uchwałą Nr XX III /120/ 2008 w
dniu 15.12.2008r.
- po stronie dochodów wynosił 13 674 612 zł,
- po stracie wydatków wynosił 17 614 553 zł,
ZałoŜono deficyt w wysokości 3 939 941 zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku zamknął się kwotami wykonania :
- dochody budŜetowe 14 369 572 zł,
- wydatki budŜetowe 14 896 668 zł
- z deficytem

527 095 zł

W dziale rolnictwo na dochód 596 180, 53 zł najpowaŜniejszą pozycją była dotacja na zwrot
podatku akcyzowego 591 191 zł
Dział: Transport i łączność wykonane 358 000 zł to dotacja Województwa Mazowieckiego w
kwocie 293 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywanie
Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” na drogę śółkwy-Kanabród i dotacja 65 tys zł z
FOGR na przebudowę drogi w Jóźinie.
Dział: Gospodarka mieszkaniowa dochód 44 566, 48 zł- dochody własne.
Dział: Administracja publiczna 83 695 zł głównie dotacje celowe na zadania zlecone 69 057
zł.
Dział: 751 Urzędy naczelne- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 13 904, 87 zł.
Dział: Bezpieczeństwo publiczne - dofinansowanie w wysokości 51 tys. zł z budŜetu
Województwa Mazowieckiego na zakupy sprzętu dla OSP Repki, Sawice, Szkopy,
Skrzeszew, Zawady, Liszki, Rogów.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych 2 734 893,54 zł, czyli nasze podatki w
całości budŜetu stanowią 19% w tym:
- wpływy od osób prawnych 543 031 zł – tj. 3% dochód budŜetu,
- wpływy od osób fizycznych 1 211 905 zł –tj. 8% dochodów budŜetu, w tym z podatku
rolnego- 876 501 zł – tj. 6% dochodów budŜetu.
Udziały gminne w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 870279 zł – 6%
„TP”- dywidenda 33 075 zł
Dział: RóŜne rozliczenia 7 406 345,22 zł tj. 51% dochodów budŜetowych w tym:
- subwencja oświatowa 4 190 023 zł
- subwencja wyrównawcza 3 189 520 zł,
- odsetki bankowe 26 802 zł
Dział: Oświata i wychowanie 161 104 zł
Dział: Pomoc społeczna 1 791 407 zł
Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza 76 872 zł
Działy: Pomoc społeczna i Edukacyjna opieka wychowawcza razem stanowią 1 868 279 zł tj.
13 % dochodów budŜetu.
Dział: Gospodarka komunalna i kultura fizyczna to głównie dotacje z WFOŚiGW 79 961 zł
przeznaczone na

utylizację eternitu i dotacje 333 tys. zł od Marszałka Województwa

Mazowieckiego na „ Orlika” oraz 600 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
na budowę Hali sportowej w Repkach.
Uszczuplenie

dochodów

gminy

spowodowane

obniŜeniem

stawek

podatkowych

uchwalonych przez Radę Gminy Repki wyniosło 799 288 zł.
Wydatki budŜetowe Gminy Repki za rok 2009 wynosiły 14 896 668 zł.
Dział: Rolnictwo i łowiectwo 609 tys. zł gównie wypłata akcyzy 591 191 zł dla 745 rolników.
Dział: Transport i łączność 1 749 209 zł tj. 11,74% wydatków budŜetu, mamy tu bieŜące
utrzymanie dróg oraz zadania inwestycyjne na kwotę 1 682 038 zł.
Dział: Administracja 1 759 096 zł tj. 11,8 % w tym wymiana pokrycia dachu na Urzędzie
Gminy Repki 129 255 zł, a funkcjonowanie urzędu gminy kosztowało 1 387 600 tys zł tj. 9%
wydatków budŜetowych.
Dział: Bezpieczeństwo publiczne 280 567 zł
- OSP -173 130 zł utrzymanie roczne oraz wydatki inwestycyjne 78 776 zł w tym:
- dofinansowano zakupy 2 samochodów dla policji i samochód dla PSP
Dział: Oświata i wychowanie 5 400 627 zł

Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza 178169,74 zł uwzględniając subwencję oświatową
4190023 zł, ze środków własnych gminy na oświatę wydano 1388773 zł.
Działy: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza razem stanowią
5578796 zł tj. 38% wydatków budŜetu gminy.
Dział: Pomoc Społeczna 2 057 677 zł tj. 13,8%
Dział: Gospodarka komunalna 373 297 zł w tym oświetlenie ulic 167 272 zł
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 318 572 zł
Dział: 926 Kultura fizyczna i sport 1865 690 zł tj.12,5 % w tym:
- budowa Hali Sportowej 1 357 580 zł
- „Moje boisko Orlik” 490 513 zł
Gmina Repki w 2009 r przekazała dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie
237 561 zł
- spłaty kredytów i poŜyczek wynosiły 932 047 zł.
Na dzień 31.12.2009 pozostało do spłaty zadłuŜenie w wysokości 2 218 559,99 zł
- wolne środki na koniec roku 989 845, 76 zł, które zostały wprowadzone do budŜetu 2010
roku na spłaty poŜyczek i kredytów.
Wydatki inwestycyjne Gminy Repki w 2009r. wynosiły 4 254 627, 04 zł, tj. 28,56% ogółu
wydatków, a w przeliczeniu na mieszkańca 722, 47 zł / osobę.
Środki pozyskane na inwestycje realizowane przez gminę Repki odpowiednio:
293 00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”.
65 000 zł – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
51 000 zł z Programu wsparcia dla OSP -2009r. – Marszałek Województwa Mazowieckiego.
17 636 zł - Radosna Szkoła Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
100 000 zł - Marszałek Województwa Mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Wsparcia
Infrastruktury Edukacyjnej”
79 961,58 zł - WFOŚiGW – na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
333 000 zł - dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego „Orlik”.
600 000 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej od Województwa
Mazowieckiego.
Ogółem na inwestycje gmina Repki pozyskała 1 539 597 zł.
Wykaz inwestycji Gminy Repki zrealizowanych w 2009 roku – w/g załącznika.

Wykaz inwestycji Gminy Repki zrealizowanych w 2009 roku.

1. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno-szatnoiwym)- w Repkach wartość projektu 1 207 233,67 zł
2. Budowa środowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowej w miejscowości Repki
wartość projektu - 3 259 015,09 zł
3. Termodernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu- Szkoła Podstawowa w
Repkach o wartości projektu – 305 615,34 zł
4. Wykorzystanie walorów terenów nadbużańskich poprzez podniesienie standardów
dróg gminnych- przebudowa drogi gminnej Żółkwy-Kanabród o dł. 2,008 km wartość
projektu na kwotę - 1 388 035,43 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józin o długości 1 km wartość projektu –
237 957,69 zł.
6. Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Liszki, Repki, Rogów, Zawady, Sawice-Wieś,
Skrzeszew, Wyrozęby, Szkopy, OSP Wyrozęby za kwotę - 84 314,18 zł.
7. Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy
Repki poprzez dobudowę oświetlenia placów i dróg w miejscach funkcjonowania
podmiotów gospodarczych i użyteczności publicznej wartość projektu - 121 042,18 zł.
8. Usuwanie z terenu gminy Repki wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć
dachowych wartość projektu - 80 010,38 zł.
9. Wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na blachę dachówkową na budynku
Urzędu Gminy w Repkach na kwotę - 129 255,04 zł.
10. Remonty świetlic wiejskich w :
Kobylany Skorupki – 8 533,58 zł, Wasilew Szlachecki – 17 688,78 zł, Borychów –
9 019,56 zł, Kamianka – 702,12 zł, Sawice-Bronisze – 26 995,00 zł,
Rudniki – 1 027,69 zł.
11. Wioska Internetowa w Liszkach + remont świetlicy – 25 027,69 zł.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wszystkim Państwu za pracę w 2009r. Proszę Wysoką Radę
o przyjęcie wykonania budŜetu Gminy Repki za 2009 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy.

