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1. Wstęp 

 

Zgodnie z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 

713) przedkładam Radzie Miejskiej w Błoniu „Raport o stanie gminy Błonie za 

rok 2019”. 

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów i referatów 

Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  

W ramach przygotowania raportu zostały przeanalizowane wszystkie programy, 

polityki i strategie obowiązujące w Gminie. Raport o stanie Gminy Błonie 

zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2019 roku.  

Elektroniczna wersja Raportu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej www.bip.blonie.pl 

 

 

  

http://www.bip.blonie.pl/
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2. Informacje ogólne 

A. Charakterystyka gminy  

  Błonie to ponad 20-tysięczna gmina, centrum miasta- siedziba gminy, 

położone ok. 28 kilometrów na zachód od granic Warszawy. Miasto znajduje się  

na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 (Moskwa - Berlin) z drogą nr 579 łączącą 

trasę katowicką z trasą gdańską. 

 

1. Błonie to gmina miejsko-wiejska. 

 Powierzchnia: 

 miasto - 912 ha, gmina - 7672 ha   

 

2. Ludność w niektórych wskaźnikach: 

- liczba mieszkańców gminy na koniec 2017 r.: 20 839osób 

- liczba mieszkańców gminy na koniec 2018 r.: 21 318 osób 

- liczba mieszkańców gminy na 31.12.2019 r.: 21 239 osób 

- przyrost naturalny  w 2019 (urodzenia - zgony) : - 68 

- saldo migracji w 2019: zameldowania (1755) - wymeldowania (206) = SALDO: 1549 

- młodzież w obowiązku szkolnym 7-18 lat: 2 753 

- dzieci w wieku 3- 6 lat: 989, tj. 4,65% mieszkańców ogółem 

- mieszkańcy pow. 65 r. życia: 3988,tj. 18,77% ogółem 

- zastępowalność 82,69% (liczba osób w wieku 10-24 lata:3 226 / liczba osób w 

wieku 50-64 lata: 3901) 

- liczba mieszkańców  w wieku produkcyjnym 21-65 lat: 12 750 

 

3. Dane podmiotów gospodarki z terenu gminy Błonie 

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Błonie – 2 882  w tym:  

- liczba mieszkańców gminy prowadzących działalność rejestrową w CEIDG na 

dzień 31.12.2019 r. – 2 129 osób, tj. 16,69% w grupie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
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- Bezrobocie na terenie gminy na 31.12.2019 

178 osób bezrobotnych, co stanowi 1,39% w grupie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym w tym: 94 osoby trwale bezrobotne, co stanowi 0,68% 

 

B. Organy władzy 

Gmina jest zarządzana przez dwa organy władzy: 

- Rada Miejska w Błoniu - organ stanowiący, kolegialny składający się z 21 

radnych. 

Przewodniczący Rady: Tomasz Wiśniewski 

I Wiceprzewodniczący Rady: Grzegorz Banaszkiewicz  

II Wiceprzewodniczący Rady: Jacek Cieślak 

Jakub Bargieł 

Marzena Cichewicz 

Janusz Guzik 

Konrad Janowski 

Marcin Kołota 

Grażyna Kościńska 

Grażyna Laskowska 

Katarzyna Mielcarz 

Grzegorz Olędzki 

Sławomir Piotrowski 

Andrzej Pływaczewski 

Ewa Podyma 

Jadwiga Sowińska 

Helena Szymańska 

Jarosław Uraszewski 

Irena Waśniewska 

Barbara Wielogórska 

Monika Zalewska 
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W ramach Rady Miejskiej działa 7 komisji problemowych: 

1. Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych 

− Barbara Wielogórska - Przewodnicząca 

− Tomasz Wiśniewski 

− Janusz Guzik 

− Marzena Cichewicz 

− Jarosław Uraszewski 

− Jacek Cieślak 

− Monika Zalewska 

− Grażyna Laskowska 

 

2. Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 

− Grażyna Kościńska - Przewodnicząca 

− Barbara Wielogórska 

− Konrad Janowski 

− Jarosław Uraszewski 

− Andrzej Pływaczewski 

− Marzena Cichewicz 

− Grzegorz Banaszkiewicz 

 

3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

− Jarosław Uraszewski - Przewodniczący 

− Tomasz Wiśniewski 

− Katarzyna Mielcarz 

− Jadwiga Sowińska 

− Grzegorz Olędzki 

− Helena Szymańska 

− Grzegorz Banaszkiewicz 
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4. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 

− Irena Waśniewska - Przewodnicząca 

− Ewa Podyma 

− Katarzyna Mielcarz 

− Grzegorz Olędzki 

− Grażyna Kościńska 

 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

− Ewa Podyma - Przewodnicząca 

− Sławomir Piotrowski 

− Helena Szymańska 

− Katarzyna Mielcarz 

− Janusz Guzik 

− Marcin Kołota 

− Jadwiga Sowińska 

− Jakub Bargieł 

− Jacek Cieślak 

 

6. Komisja Rewizyjna 

− Monika Zalewska - Przewodnicząca 

− Janusz Guzik - Z-ca Przewodniczącej 

− Irena Waśniewska 

− Marcin Kołota 

− Marzena Cichewicz 

 

7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

− Jakub Bargieł - Przewodniczący 

− Sławomir Piotrowski - Z-ca Przewodniczącego 
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− Jadwiga Sowińska 

− Grażyna Laskowska 

− Grażyna Kościńska 

 

W 2019 r. Rada Miejska obradowała  na 12 sesjach Rady i podjęła 137 uchwał w 

sprawach: 

- stanowiska Rady w istotnych dla gminy sprawach   -  2 

- zdrowia                           -  1 

-  ochrony środowiska          -  4 

- mienia  gminy           -  5 

- pomocy społecznej          -  6 

- oświaty, kultury i sportu         -  8 

- skarg             - 14 

                 - finansów                                          - 43 

                 - organizacyjnych gminy                         - 54    
      

 
 

          Poniżej przedstawiam podjęte w 2019r.  uchwały i stopień ich realizacji  

1. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/161/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 

2. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/160/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych  - zrealizowana. 

3. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu dotyczącego rozwoju 

komunikacji gminnej i drugiej strefy biletowej ZTM w Warszawie dla mieszkańców 

Gminy Błonie - zrealizowana. 

4. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/158/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2020 r.- zrealizowana. 
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5. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2020 – realizacja w 2020r. 

6. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/156/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-

2026- realizacja w 2020r. 

7. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/155/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2026 -zrealizowana. 

8. /16.12.2019 r./ Uchwała nr XV/154/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2019 - zrealizowana. 

9. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/153/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi - zrealizowana. 

10. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/152/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów- Poznańska Północ. - zrealizowana. 

11. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/151/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla budowy 

elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN-15kV, na działkach 

ewidencyjnych nr 15/1 i 32/1, położonych w obrębie 0021 - Stary Łuszczewek. - 

zrealizowana. 

12. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/150/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej położonej w Błoniu, w 

obrębie 0008, przy ul. Lesznowskiej. - zrealizowana. 

13. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/149/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2020 roku. - zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11860
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11860
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11860
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11860
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11859
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11859
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11859
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11859
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11858
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11858
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11858
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11812
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11812
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11812
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12117
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12117
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12117
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12117
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11809
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11809
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11809
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11809
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11809
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11808
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11808
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11808
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11808
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11808
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11807
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11807
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11807
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11807
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11807
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11806
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14. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Warszawskiemu Zachodniemu. - zrealizowana. 

15. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/147/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. realizacja w 2020r.. 

16. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/146/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

realizacja w 2020r.. 

17. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/145/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. realizacja w 2020r.. 

18. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/144/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024. - zrealizowana. 

19. /18.11.2019 r./ Uchwała nr XIV/143/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 

listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019. - 

zrealizowana. 

20. /28.10.2019 r./ Uchwała nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 

października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. - zrealizowana. 

21. /28.10.2019 r./ Uchwała nr XIII/141/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 

października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. - zrealizowana. 

22. /28.10.2019 r./ Uchwała nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 

października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w 

Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działki ewid. nr 21 obr. 0012. - zrealizowana. 

23. /14.10.2019 r./ Uchwała nr XII/139/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11806
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11806
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11806
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12118
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12118
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12118
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12118
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12119
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12119
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12119
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12120
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12120
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12120
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12120
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11802
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11802
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11802
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11802
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11801
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11801
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11801
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11775
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11775
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11775
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11776
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11776
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11776
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części miasta Błonie dla obszaru, którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, 

północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowska... - zrealizowana. 

24. /14.10.2019 r./ Uchwała nr XII/138/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w 

Błoniu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Błonie. 

- zrealizowana. 

25. /14.10.2019 r./ Uchwała nr XII/137/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku 

Mazowieckim. - zrealizowana. 

26. /14.10.2019 r./ Uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Warszawie. - zrealizowana. 

27. /14.10.2019 r./ Uchwała nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024. - zrealizowana. 

28. /14.10.2019 r./ Uchwała nr XII/134/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

października 2019 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019. - 

zrealizowana. 

29. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 

gminnych- zrealizowana.. 

30. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/132/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. - zrealizowana. 

31. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. - zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12123
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12123
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12123
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12123
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12123
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11753
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11753
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11753
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11753
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11752
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11752
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11752
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11752
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11751
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11751
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11751
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11751
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11750
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11750
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11750
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12124
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12124
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12124
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12124
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11777
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11777
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11777
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12128
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12128
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12128
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12128
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11696
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32. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/130/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej, położonej w Błoniu, w 

obrębie 0029-29, przy ul. Łąki. - zrealizowana. 

33. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/129/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w 

Błoniu z dnia 12 czerwca 2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy.. - 

zrealizowana. 

34. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/128/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród - 

zrealizowana. 

35. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Broniewskiego w Błoniu. - zrealizowana. 

36. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/126/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. - zrealizowana. 

37. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/125/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli. - zrealizowana. 

38. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/124/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024- zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11696
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11696
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11696
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11696
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11695
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11695
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11695
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11695
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11695
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12125
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12125
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12125
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12125
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12125
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12126
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12126
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12126
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12126
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11691
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11691
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11691
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11691
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12127
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12127
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12127
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12127
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11689
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11689
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11689
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11689
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11688
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39. /09.09.2019 r./ Uchwała nr XI/123/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 

września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2019- 

zrealizowana. 

40. /08.07.2019 r./ Uchwała nr X/122/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 lipca 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi- zrealizowana. 

41. /08.07.2019 r./ Uchwała nr X/121/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 lipca 

2019 r. w sprawie dzierżawy części działki ewid. nr 57/1, M. Błonie, obręb 0015-15- 

zrealizowana. 

42. /08.07.2019 r./ Uchwała nr X/120/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 lipca 

2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. 

Wiejskiej, na terenie działek ewid. nr 21, 22 obr. 0012- zrealizowana. 

43. /08.07.2019 r./ Uchwała nr X/119/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 lipca 

2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do 

sądów powszechnych na kadencję 2020-2023- zrealizowana. 

44. /08.07.2019 r./ Uchwała nr X/118/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 lipca 

2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024- zrealizowana. 

45. /08.07.2019 r./ Uchwała nr X/117/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 08 lipca 

2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2019- zrealizowana. 

46. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/116/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- 

zrealizowana. 

47. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/115/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej- zrealizowana. 

48. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/114/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 

energetycznego- zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11688
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11688
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11688
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11610
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11610
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11610
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11608
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11608
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11608
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11608
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12129
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12129
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12129
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12129
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11606
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11606
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11606
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11606
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11604
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11604
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11604
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11604
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11601
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11601
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11601
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11491
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11491
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11491
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11491
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11490
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11490
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11490
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11489
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11489
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11489
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11489
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12130
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49. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/113/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

12 lutego 2018r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów... - zrealizowana. 

50. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/112/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych. - 

zrealizowana. 

51. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/111/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- 

zrealizowana.. 

52. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia- zrealizowana.. 

53. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/109/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy Błonie za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 r- zrealizowana..  

54. /10.06.2019 r./ Uchwała nr IX/108/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania- zrealizowana.. 

55. /27.05.2019 r./ Uchwała nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 maja 

2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Błonie na rok 2019- zrealizowana.. 

56. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/106/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi- zrealizowana.  

57. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/105/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi- zrealizowana..  

58. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/104/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12130
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12130
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12130
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12130
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12131
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12131
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12131
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12131
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12131
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11486
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11486
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11486
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11486
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11486
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12132
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12132
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12132
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12133
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12133
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12133
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12133
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11482
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11482
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11482
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11481
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11481
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11481
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11430
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11430
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11430
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11428
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11428
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11428
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12134
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12134
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12134
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gminy Błonie dla części obszaru Błonie-Wieś, ul. Sochaczewska – Etap I- Obszar A, 

Obszar B, Obszar C, Obszar D, Obszar E- zrealizowana.. 

59. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. w sprawie wprowadzenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu 

bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 r. - zrealizowana. 

60. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/102/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 

kwietnia 2019r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz 

kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z... - zrealizowana. 

61. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/101/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku 

rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Błonie. - 

zrealizowana. 

62. /13.05.2019 r./ Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 

2019 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019- zrealizowana.. 

63. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/99/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury w Błoniu. - zrealizowana. 

64. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/98/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie utworzenia Filii Centrum Kultury w Błoniu - Dom Kultury w 

Bramkach. - zrealizowana. 

65. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/97/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. - zrealizowana. 

66. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/96/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wyznaczenia nowego trasowania 

planowanych Kolei Dużych Prędkości na terenie Gminy Błonie. - zrealizowana. 

67. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku. - zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12134
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12134
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12135
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12135
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12135
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12135
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12136
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12136
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12136
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12136
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12136
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11422
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11422
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11422
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11422
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11420
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11420
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11420
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12138
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12138
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12138
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12139
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12139
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12139
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12139
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11342
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11342
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11342
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11338
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11338
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11338
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11338
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12144
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12144
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12144
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12144
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12140
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68. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/94/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 

marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Błonie na zadanie służące ochronie powietrza,  - zrealizowana. 

69. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/93/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów 

wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie. - zrealizowana. 

70. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/92/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca 

realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2019/2020 w publ.. - 

zrealizowana.. 

71. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Błonie oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. - zrealizowana. 

72. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/90/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2020 rok.  - 

zrealizowana. 

73. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/89/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „ 

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. - zrealizowana. 

74. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/88/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12140
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12140
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12140
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12140
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12145
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12145
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12145
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12145
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12145
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12143
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12143
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12143
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12143
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12143
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12143
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12137
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12137
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12137
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12137
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12137
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12142
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12142
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12142
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12142
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11331
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11331
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11331
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11331
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11331
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12141
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12141
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12141
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stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i 

uczniów objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w ... - zrealizowana. 

75. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/87/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024. - zrealizowana. 

76. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/86/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019. - zrealizowana. 

77. /08.04.2019 r./ Uchwała nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019 r. w sprawie Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Błonie. - 

zrealizowana. 

78. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/84/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w 

Błoniu. - zrealizowana. 

79. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/83/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie otrzymanego Pisma Wojewody 

Mazowieckiego.. - zrealizowana. 

80. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/82/19 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLII/492/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r., w 

sprawie nadania Statutu sołectwu Bramki. - zrealizowana. 

81. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/81/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/559/06 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Błonie Wieś. - 

zrealizowana. 

82. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/80/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/526/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Wieś. - 

zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12141
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-12141
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11328
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11328
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11328
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11328
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11327
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11327
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11327
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11326
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11326
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11326
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83. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/79/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewo-Parcela. - 

zrealizowana. 

84. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/78/19 Rrady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/493/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Bieniewice. - zrealizowana. 

85. /11.02.2019 r./ uchwała nr V/77/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/491/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Białuty. - zrealizowana. 

86. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/76/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Białutki. - zrealizowana. 

87. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/75/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/564/06 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 26 czerwca 2006 r., w sprawie nadania Statutu sołectwu Radzików Wieś. - 

zrealizowana. 

88. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/74/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6. - zrealizowana. 

89. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/73/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5. - zrealizowana. 

90. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

14 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4. - zrealizowana. 
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91. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3. - zrealizowana. 

92. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/70/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2. - zrealizowana. 

93. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/69/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1. - zrealizowana. 

94. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Żukówka. - zrealizowana. 

95. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/536/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Wola Łuszczewska. - 

zrealizowana. 

96. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/66/19 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 czerwca 2006 r., w 

sprawie nadania Statutu sołectwu Witki. - zrealizowana. 

97. /11.02.2019 r./ Uchwała V/65/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 2019 

r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/535/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 

marca 2006 r, w sprawie nadania Statutu sołectwu Witanów. - zrealizowana. 

98. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V// Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 

2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Wawrzyszew. - zrealizowana. 

99. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/63/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/534/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 



20 

 

06 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Stary Łuszczewek. - 

zrealizowana. 

100. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/62/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/565/06 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Stare Faszczyce. - 

zrealizowana. 

101. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/61/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/499/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Rokitno. - zrealizowana. 

102. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/498/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Rochaliki. - zrealizowana. 

103. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/497/06 Rady Miejskiej z dnia 23 

stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Radonice. - zrealizowana. 

104. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/58/19 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLII/496/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 stycznia 2006 r. w 

sprawie nadania Statutu sołectwu Piorunów. - zrealizowana. 

105. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/57/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/533/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowy Łuszczewek. - 

zrealizowana. 

106. /11.02.2019 r/ Uchwała nr V/56/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/562/06 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Nowe Faszczyce. - 

zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11177
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11177
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11177
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11177


21 

 

107. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/55/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/563/19 w sprawie nadania Statutu 

sołectwu Nowa Wieś. - zrealizowana. 

108. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/54/19 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIV/532/06 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie nadania Statutu 

sołectwu Nowa Górna. - zrealizowana. 

109. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/53/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/495/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Marysinek. - zrealizowana. 

110. /11.02.2019 r/ Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/494/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

23 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łąki. - zrealizowana. 

111. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/561/06 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniewek. - 

zrealizowana. 

112. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/531/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Łaźniew. - zrealizowana. 

113. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/530/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Kopytów. - zrealizowana. 

114. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/560/06 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Konstantów.  - 

zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11165
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11165
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11165
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11165
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115. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLIV/528/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r. w 

sprawie nadania Statutu sołectwu Górna Wieś. - zrealizowana. 

116. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany 

Uchwały nr XLIV/527/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 06 marca 2006 r. w 

sprawie nadania Statutu sołectwu Dębówka. - zrealizowana. 

117. /11.02.2019 r. / uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/529/06 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

06 marca 2006 r. w sprawie nadania Statutu sołectwu Cholewy. - zrealizowana. 

118. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie wyborów jednostek pomocniczych gminy Błonie. - zrealizowana. 

119. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z 

gminą Grodzisk Mazowiecki dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na 

linii łączącej Grodzisk Mazowiecki z obszarem gminy Błonie. - zrealizowana. 

120. /11.02.2019 r./ Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/362/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

12 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie-Wieś.- w trakcie realizacji. 

121. /11.02.2019r./ Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-2024. - zrealizowana. 

122. /11.02.2019r./ Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 lutego 

2019 r. w zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2019. - 

zrealizowana. 

123. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie otrzymanego Pisma Wojewody 
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Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2018r. - znak: WNP-I.1410.34.2018.MS. - 

zrealizowana. 

124. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie otrzymanego Pisma Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2018r. - znak: WNP-I.1410.33.2018.MS. - 

zrealizowana. 

125. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Skargi z dnia 10 grudnia 2018r. - 

zrealizowana. 

126. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Skargi z dnia 27 listopada 2018r. - 

zrealizowana. 

127. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana.. - zrealizowana. 

128. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana.. - zrealizowana. 

129. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. - zrealizowana. 

130. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2019. - zrealizowana. 

131. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2019-

2024. - zrealizowana. 

132. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie wyboru trzech członków Rady Społecznej przez Radę Miejską w 

Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu. - zrealizowana. 

https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11132
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11132
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11132
https://bip.blonie.pl/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-442-11132
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133. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

17 września 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia 

warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie. - 

zrealizowana. 

134. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XVIII/121/07 z dnia 

3 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych. - zrealizowana. 

135. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z 

dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. - zrealizowana.. 

136. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów 

objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 

2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków- zrealizowana.. 

137. /14.01.2019r./ Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 stycznia 

2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu "Posiłek w 

szkole i w domu" na lata 2019-2023- zrealizowana. 
 

  

 

- Burmistrz Błonia - organ wykonawczy - wybrany w wyborach bezpośrednich 

przez społeczeństwo gminy - Zenon Reszka, pełniący funkcję nieprzerwanie od 

2006r. W 2018r. wybrany na kolejną, czwartą kadencję. 

Funkcję Zastępcy Burmistrza -  pełni Marek Książek - powołany przez 

Burmistrza w 2008 r. 

Do zadań burmistrza należy w szczególności:  

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,  

2) określenie sposobu wykonywania uchwał,  
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3) gospodarowanie mieniem komunalnym,  

4) wykonywanie budżetu,  

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.  

Burmistrz, w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.  

Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową. W tym zakresie 

Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:  

• zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale 

budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę 

gminy,  

• emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych 

przez radę gminy  

• dokonywania wydatków budżetowych,  

• zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,  

• dysponowania rezerwami budżetu gminy,  

• blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. 

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu miasta i gminy, którego 

jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa 

regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia. 

  W 2019 r. Burmistrz wydał 81 zarządzeń, zrealizowanych w całości, w 

następujących sprawach: 

- organizacyjnych   -  21 

- finansowych    -  29 

- oświaty, kultury i sportu -  21 

-  ochrony zdrowia   -    1 

- mienia komunalnego   -    4 

- bezpieczeństwa   -    5 
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1. Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Błonia z dnia 24.12.2019 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Błonie w zakresie upowszechniania sportu w 2020 roku. 

2. Zarządzenie nr 79A/2019 Burmistrza Błonia z dnia 17 grudnia 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2019 

3. Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Błonia z dnia 17 grudnia 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

4. Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Błonia z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Błonie 

przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. 

5. Zarządzenie nr 77/2019 Burmistrza Błonia z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części 

prawa własności w nieruchomości gruntowej. 

6. Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Błonia z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie 

ustalenia stawek opłat w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych 

przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu z nieruchomości niezamieszkałych. 

7. Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Błonia z dnia 9 grudnia 2019 w sprawie 

zmian w Zarządzeniu nr 68/2019 Burmistrza Błonia z dnia 25 listopada 2019r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 

8. Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Błonia z dnia 5 grudnia 2019 roku w 

sprawie powołania Komisji konkursowej. 

9. Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Błonia z dnia 29 listopada 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

10. Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Błonia z dnia 29 listopada 2019 roku w 

sprawie wprowadzenia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Gminy 

Błonie". 

11. Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Błonia z dnia 27 listopada 2019 r w 

sprawie powołania Komisji Odbioru. 

12. Zarządzenie 70/2019 Burmistrza Błonia z dnia 26 listopada 2019 r. w 

sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu do 

poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem. 
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13. Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Błonia z dnia 26 listopada 2019r. w 

sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez 

gminę Błonie na rok szkolny 2019/2020. 

14. Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Błonia z dnia 25 listopada 2019 roku w 

sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na 

stopień nauczyciela mianowanego 

15. Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Błonia z dnia 25 listopada 2019 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

16. Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Błonia z dnia 15 listopada 2019 r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej. 

17. Zarządzenie nr 65/0219 Burmistrza Błonia z dnia 15 listopada 2019r. w 

sprawie przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej w Błoniu i 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej 

na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2026. 

18. Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Błonia z dnia 12 listopada 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

19. Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Błonia z dnia 12 listopada 2019 roku w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 na terenie gminy Błonie. 

20. Zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Błonia - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 7 

listopada 2019 roku w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 

na terenie Gminy Błonie. 

21. Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Błonia z dnia 4 listopada 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Błonie. 

22. Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Błonia z dnia 28 października 2019 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

23. Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Błonia z dnia 25 października 2019 roku 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Błonie na lata 

2019-2024. 

24. Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Błonia z dnia 16 października 2019 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na 2019 rok. 
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25. Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

26. Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Błonia z dnia 7 października 2019 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

27. Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Błonia z dnia 4.10.2019 w sprawie 

powołania komisji. 

28. Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Błonia z dnia 26 września 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na 2019 rok. 

29. Zarządzenie nr 53/2019 Burmistrza Błonia z dnia 19 września 2019r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Błoniu. 

30. Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Błonia z dnia 12 września 2019 roku w 

sprawie powołania Komisji Odbiorowo-Kontrolnej do oceny i kontroli 

wykonanej w 2019 roku pielęgnacji zieleni. 

31. Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Błonia z dnia 11 września 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

32. Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Błonia z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 

finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy 

uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna”. 

33. Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Błonia z dnia 10.09.2019 w sprawie 

ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych w Gminie 

Błonie. 

34. Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Błonia z dnia 30 sierpnia 2019r. w 

sprawie terminów i miejsc konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego na 2020 rok. 

35. Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Błonia z dnia 29 sierpnia 2019r. w 

sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2019 roku. 

36. Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Błonia z dnia 20 sierpnia 2019 roku w 

sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na 

stopień nauczyciela mianowanego. 
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37. Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Błonia z dnia 7 sierpnia 2019 roku w 

sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 

"Iskierka" w Bieniewicach. 

38. Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Błonia z dnia 2 sierpnia 2019r. w 

sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. 

39. Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Błonia z dnia 31 lipca 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

40. Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Błonia z dnia 1 lipca 2019 w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszych kandydatów na 

stanowisko kierowcy autobusu szkolnego. 

41. Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Błonia z dnia 1 lipca 2019 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej. 

42. Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Błonia z dnia 26 czerwca 2019 w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Błonie. 

43. Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Błonia z dnia 18 czerwca 2019 w 

sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy 

zasób Gminy Błonie. 

44. Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Błonia z dnia 18.06.2019 r. w spr. 

powołania komisji w celu opiniowania ofert złożonych do zapytania ofertowego, 

którego przedmiotem jest usługa sporządzania i dostawy gotowych gorących 

posiłków. 

45. Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Błonia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2018 Centrum Kultury w Błoniu. 

46. Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Błonia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Błońskiej w 

Błoniu. 

47. Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Błonia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2018 Biblioteki Publicznej Gminy 

Błonie. 

48. Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Błonia z dnia 31 maja 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na 2019 rok. 
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49. Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Błonia z dnia 30 maja 2019 w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Publicznego nr 6 . 

50. Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Błonia - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 

29 maja 2019r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na 

terenie Gminy Błonie. 

51. Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Błonia z dnia 28 maja 0219 roku w 

sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji celowej. 

52. Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Błonia z dnia 20 maja 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy Błonie na rok 2019. 

53. Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Błonia z dnia 15 maja 2019 r w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 "Iskierka" w 

Bieniewicach. 

54. Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Błonia z dnia 8 maja 2019 w sprawie: 

powołania Komisji do spraw przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów 

sportowych w Gminie Błonie. 

55. Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Błonia z dnia 30 kwietnia 2019r. w 

sprawie powołania komisji przetargowej . 

56. Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Błonia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błonie na lata 

2019-2024. 

57. Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Błonia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Publicznego nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach. 

58. Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Błonia z dnia 10 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania raportu o stanie Gminy Błonie. 

59. Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Błonia - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 

29 marca 2019 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji 

obrony cywilnej. 

60. Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Błonia z dnia 29 marca 0219 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2019. 
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61. Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Błonia z dnia 29 marca 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia wyniku finansowego za rok 2018 Samodzielnego 

Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu. 

62. Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Błonia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie 

wprowadzenia do użytku w Urzędzie Miejskim w Błoniu systemu 

informatycznego SIDAS. 

63. Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Błonia z dnia 29 marca 2019 r. w spr. 

przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i RIO w W-wie sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

64. Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Błonia z dnia 26.03.2019 w sprawie 

ustalenia stawek opłat w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych 

przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu z nieruchomości niezamieszkałych. 

65. Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Błonia z dnia 14 marca 2019 r. w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej (insp. ds. inwestycji i remontów). 

66. Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Błonia z dnia 14 marca 2019 r. w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej (insp. w Straży Miejskiej). 

67. Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Błonia z dnia 13 marca 2019 r. w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej (dzierżawa w Parku Bajka). 

68. Zarządzenie Burmistrza Błonia nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2019. 

69. Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Błonia z dnia 25 lutego 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Błonie. 

70. Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Błonia z dnia 12 lutego 2019r. w 

sprawie: wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Błonie.. 

71. Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Błonia z dnia 12 lutego 2019 r. w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad korzystania ze środków finansowych 

przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli w roku budżetowym 2019. 

72. Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Błonia z dnia 11 lutego 2019r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia najlepszych 

kandydatów na dwa stanowiska podinspektor w USCSO. 
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73. Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Błonia z dnia 31.01.2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2019. 

74. Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Błonia z dnia 30.01.2019 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkową części 

prawa własności w nieruchomości gruntowej. 

75. Zarządzenie nr 7 Burmistrza Błonia z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Błonie. 

76. Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Błonia z dnia 17 stycznia 2019r. w 

sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Błonie. 

77. Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Błonia z dnia 17.01.2019 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej. 

78. Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Błonia z dnia 14 stycznia 2019 r. w 

sprawie powołania Komisji Odbiorowej. 

79. Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Błonia z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej. 

80. Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Błonia z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 

81. Zarządzenie Burmistrza Błonia nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w 

sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu 

Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

Dane dotyczące liczby postępowań w Urzędzie – 2019 r. 

 liczba pism przychodzących - 16 548 

 liczba pism wychodzących - 16 799 

 liczba spraw wszczętych - 19 793 
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C. Struktura  organizacyjna gminy 

W strukturę zarządzania  gminą  wchodzą  następujące  jednostki organizacyjne: 

1. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

2. Centrum Kultury w Błoniu 

3. Biblioteka Publiczna Gminy Błonie 

4. Muzeum Ziemi Błońskiej 

5. Przedszkola publiczne – 5 

6. Szkoły podstawowe – 5 

7.  Liceum ogólnokształcące 

8. Zakład Usług Komunalnych 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej 

10. Dzienny Dom „Senior+” w Błoniu 

11. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 

 

Strukturę tworzą również jednostki pomocnicze, tj. 32 sołectwa i 6 osiedli: 
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3. Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy 

 Finanse gminy Błonie na przestrzeni ostatnich lat  kształtują się na 

stabilnym poziomie. Wykonanie, w ujęciu syntetycznym, budżetu za rok 2019, 

prezentuje poniższa tabela: 

 Plan Wykonanie %  

Dochody 147 175 040,47 143 089 804,80 97,2 

Wydatki 161 023 318,84 150 206 810,18 93,3 

Przychody 

w tym: 
25 171 743,57 25 234 340,70 100,3 

kredyty 10 000 000 10 000 000 100,0 

wolne środki 15 171 743,57 15 234 340,70 100,4 

Rozchody 

w tym: 
11 323 465,20 11 323 464,92 100,0 

spłaty kredytów i 

pożyczek 
11 323 465,20 11 323 464,92 100,0 

Wynik finansowy 

 Plan Wykonanie 

Budżet : wynik -13 848 278,37 -7 117 005,38 

Finansowanie 13 848 278,37 13 910 875,78 

Wynik operacyjny 0 6 793 870,40 

 

  



35 

 

 

Strukturę dochodów i wydatków w 2019 r. przedstawiają poniższe wykresy: 

 

0010 Wpływy z podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych; 30 005 394,00

0020 Wpływy z podatku 
dochodowego od osób prawnych; 

3 316 285,36

0310 Wpływy z podatku od 
nieruchomości; 41 170 428,74

4 666 393,08

8 152 663,64

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci; 19 155 645,38

2920 Subwencje ogólne z budżetu 
państwa; 19 923 998,00

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
4 354 505,39
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Niektóre istotne wskaźniki obrazujące sytuację finansową mieszkańców: 

- dochody ogółem na 1 mieszkańca: 5 881,49 zł, w tym m.in.: 

a) podatkowe: 3 221,79 zł 

b) pozyskane środki zewnętrzne: 99,12 zł 

- wydatki bieżące na 1 mieszkańca: 4 649,09 zł 

- wydatki majątkowe na 1 mieszkańca: 1 511,50 zł 

- zadłużenie na 1 mieszkańca: 1 822,86 zł 
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Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej
 010   Rolnictwo i łowiectwo

 600,0      Transport i łączność

 700,0      Gospodarka mieszkaniowa

 710,0      Działalność usługowa

 750,0      Administracja publiczna

 751,0      Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
 754,0      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

 757,0      Obsługa długu publicznego

 758,0      Różne rozliczenia

 801,0      Oświata i wychowanie

 851,0      Ochrona zdrowia

 852,0      Pomoc społeczna

 853,0      Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

 854,0      Edukacyjna opieka wychowawcza

 855,0      Rodzina

 900,0      Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

 921,0      Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

 926,0      Kultura fizyczna
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Pozyskane fundusze zewnętrzne: 

Lp. NAZWA PROJEKTU 
WARTOŚĆ 

PROJEKTU DOTACJA 

1 

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 

budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w 

Bramkach 834466,95 500000 

2 

Aktywizacja sołectwa Białuty poprzez przebudowę 

chodnika dla mieszkańców sołectwa 90000 10000 

3 

Aktywizacja sołectwa Bramki poprzez zakup 

wyposażenia dla Centrum Kultury w Bramkach 20000 10000 

4 

Aktywizacja sołectwa Bieniewo Wieś poprzez 

doświetlenie zjazdu z DK 92 14000 7000 

5 

Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego 

poprzez kompleksowe uporządkowanie terenów 

zielonych w sołectwie Żukówka 14700 7350 

6 

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego 

mieszkańców Gminy Błonie poprzez remont 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniewicach 

polegający na wymianie drzwi garażowych w ilości 

2 szt. wraz z montażem, automatyką i sygnalizacją 

świetlną.  27000 10000 

7 

Budowa drogi gminnej nr 410194W (ul. Łąki) etap 

(III):kontynuacja rozbudowy ciągu 

komunikacyjnego usprawniającego ruch od DW 

579 i DW 720 do DK 92. 3881000 2716700 

8 

Poprawa bezpieczeństwa i parametrów 

technicznych poprzez przebudowę dróg gminnych 

nr DG410190W (ul. Kwiatów Polnych), nr 

DG410834W(ul. Słoneczna) i DG410847W (ul. 

Uśmiech) w Błoniu. 1876805 1313763 

9 

Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. 

Nowakowskiego w Błoniu.  1104494,96 883595,96 

10 

Wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych w 

Błoniu  129553,88 82550 

11 

Aktywizacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

Storczyk w Błoniu 20000 10000 

12 

Uzupełnienie nasadzeń i krzewów oraz roślin 

wieloletnich wraz z pielęgnacją pomnika przyrody 

na terenie Gminy Błonie 169143,67 100000 

13 

Szkoła na miarę XXIw. - utworzenie pracowni 

językowej w SP 2  w Błoniu 66429 46500 

14 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Cholewy etap II 269863,85 175000 

15 

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 

"Senior+" 516900 108000 

  RAZEM 9 034 357,31 5 980 458,96 
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B. Najważniejsze inwestycje realizowane w 2019 r: 

DZIAŁ ROZDZ.  §  NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 

PLAN WYKONANIE 

600   Transport i łączność 13.092.347,-  9.040.794,48  

 60013 6050 Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 

579,700,720 w Błoniu  

100.000,- 99.999,00 

 60016 6050 Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy w 

miejscowości Pass 

380.000,- 377.169,78 

  6050 Przebudowa drogi gminnej nr 410102W w 

miejscowości Cholewy gmina Błonie (II etap) 

270.000,- 269.863,84 

  6050 Przebudowa ul. Łąki i Ekologicznej w Błoniu  1.362.350,- x 

  6050 Rozbudowa ul. Nowakowskiego w m. Błonie 

polegająca na budowie zatoki autobusowej i 

miejsc postojowych  

50.000,- 11.070,- 

  6057 Budowa ścieżek rowerowych i parkingów 5.195.305,92 4.451.212,48 

  6059 Budowa ścieżek rowerowych i parkingów 5.684.691,08 3.830.249,38 

  6059 Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie 50.000,- 1.230,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 850.000.- 531.222,02 

 70005 6050 Rozbudowa siedziby OPS w Błoniu 40.000,-  24.600,00  

  6050 Zintegrowany projekt wzmacniania jakości 

przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia 

nowoczesnego systemu usług publicznych i 

aktywizacji gospodarczej jako elementu działań 

rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania 

wschodniej pierzei rynku w Błoniu 

100.000,- 100.000,00 

  6050 Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 

budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w 

Bramkach  

10.000,- 1.968,00 

  6060 Wykup nieruchomości 700.000,-  404.654,02  

750   Administracja publiczna 180.000,- 118.934,77 

 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego 50.000,- 38.934,77 

  6060 Zakup systemów informatycznych i licencji 80.000,- 80.000,- 

  6060 Zakup urządzenia UTM dla ochrony serwera UM 50.000,- x 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

282.000,- 216.881,00 

 75416 6060 Zakup samochodu dla SM w Błoniu  174.000,- 160.547,00 
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 75495 6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego  58.000,- 56.334,00 

 75495 6060 Zakup systemów informatycznych   50.000,- x 

801   Oświata i wychowanie 630.897,- 198.696,83 

 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej przy SP-2 w Błoniu  100.000,- 2.337,00 

  6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu 350.000,- 196.359,83 

 80195 6057 Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w 

Błoniu 

120.897,- x 

  6059 Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w 

Błoniu 

60.000,- x 

926   Kultura fizyczna 28.966.080,-      

28.595.556,13 

 92601 6050 Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu  28.600.000,- 28.236.396,83 

 92605 6057 Wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych  82.550,- 82.550,00 

  6058 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Okrzei 

3 w Błoniu 

98.780,- 98.780,00 

 92605 6059 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Okrzei 

3 w Błoniu 

132.000,- 130.825,42 

  6059 Wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych 52.750,- 47.003,88 

RAZEM  44.001.324,- 38.702.085,23 

 

C. Inwestycje i bieżące naprawy na drogach gminnych w roku 2019. 

1. Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy przy obiekcie mostowym 

w ciągu drogi gminnej nr 410107W wraz z przebudową przyłącza kanalizacji 

sanitarnej Pass gmina Błonie” 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 410102W w m. Cholewy - nakładka 

asfaltowa długości 630 mb  

3. Remont ul. Towarowej w m. Błonie - nakładka asfaltowa długości 430 mb 

4. Remont ul. Niecałej w m. Błonie – nakładka asfaltowa długości 120 mb 

5. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 420004W w m. 

Dębówka  długości  350 mb 

6. Remont części drogi gminnej nr410124W w m. Konstantów – nakładka 

asfaltowa długości 400 mb 
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7. Budowa sygnalizacji świetlnej wyposażonej w detektor prędkości na 

przejściu dla pieszych przy ul. Długiej w Bramkach 1 kpl. 

8. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 410142W w m. 

Białuty  długości  450 mb  

9. Wykonanie odnowienia i nowego oznakowania poziomego  (linie 

segregacyjne, przejścia dla pieszych, miejsca dla osób niepełnosprawnych) 

około 3500 m2. 

10. Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej 

wraz zagęszczeniem  2 razy do roku. 

11. Montaż i naprawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu . 

12. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej . 

13. Remonty dróg poprzez utwardzanie kruszywem betonowym , destruktem 

asfaltowym.  

14. Zakup, montaż oraz remonty wiat przystankowych. 

15. Remont oświetlenia wzdłuż DK 92 Błonie Wieś wymiana słupów i oraz 

opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED – 32 kpl. 

16. Remont oświetlenia Błonie Wieś ul. Bieniewicka i Wawrzyszew wymiana 

opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED –18 kpl. 

17. Remont oświetlenia Nowa Górna i Górna Wieś wymiana opraw sodowych 

na energooszczędne oprawy LED – 40 kpl. 

18. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości IHAR Radzików – 10 kpl. 

 

D. Postępowania przetargowe w 2019 roku 

W 2019 r. przeprowadzono 20 postępowań przetargowych: 
 

1. Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Bramkach dz. nr ew.214/4 gmina 

Błonie – roboty budowlane zrealizowano. 
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2. Wykonywanie prac remontowo – budowlanych, w budynkach 

administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu- roboty 

budowlane w trakcie realizacji. 

3. Zakup paliw płynnych do pojazdów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Błoniu 

oraz Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu – usługa zrealizowana. 

4. „Renowacja boiska, Błonie ul. Okrzei 3a, na działce o nr ew. 15/3 obr. 23” – 

usługa zrealizowana. 

5. Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy przy obiekcie mostowym w 

ciągu drogi gminnej nr 410107W w m. Pass, gmina Błonie wraz z 

wyprofilowaniem przylegających do niej skarp – robota budowlana 

zrealizowana. 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 410102W w m. Cholewy, gmina Błonie (etap 

II) – robota budowlana zrealizowana. 

7. Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie parku „BAJKA” w 

Błoniu – usługa w trakcie realizacji. 

8. Wymiana instalacji wody użytkowej i instalacji wody p. poż. w budynku 

Przychodni Zdrowia w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 2/4 – postępowanie 

unieważniono. 

9. Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów 

zamieszkałych gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na placu 

przeładunku oraz w punkcie selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Błoniu przy ul. Towarowej 5 - usługa w trakcie realizacji. 

10. Wymiana instalacji wody użytkowej i instalacji wody p. poż. W budynku 

Przychodni Zdrowia w Błoniu przy ul. Piłsudskiego 2/4 -  robota budowlana 

zrealizowana. 

11. „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”-  postępowanie unieważniono. 
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12. „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”- robota budowlana w trakcie realizacji. 

13. „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”-  postępowanie unieważniono. 

14. Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Nowakowskiego w gminie Błonie 

na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego -  robota budowlana w 

trakcie realizacji. 

15. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10 

000 000,00 PLN - usługa w trakcie realizacji. 

16. „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego” -  robota budowlana w trakcie realizacji. 

17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niebezpiecznych i 

innych niż niebezpieczne, gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na 

placu przeładunku w Błoniu przy ul. Towarowej 5 z terenów niezamieszkałych - 

usługa w trakcie realizacji. 

18. Budowa terenu rekreacyjno – edukacyjnego przy ul. Długiej w Bramkach – 

postępowanie unieważniono. 

19. Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych poprzez przebudowę 

dróg gminnych nr 410190W (ul. Kwiatów Polnych) nr 410834W (ul. Słoneczna) 

i nr 410847W (ul. Uśmiech) w m. Błonie - robota budowlana w trakcie 

realizacji. 

20. Budowa terenu rekreacyjno – turystycznego w Błoniu – postępowanie 

unieważniono. 

 

E. Wieloletnia Prognoza finansowa 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błonie na lata 2019-2024(dalej 

zwana WPF) została uchwalona w dniu 12 grudnia 2018r. Uchwałą Rady 

Miejskiej w Błoniu nr XLIII/343/17.  
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 Najważniejsze  elementy WPF to prognoza zadłużenia Gminy, zdolności 

kredytowej, oraz limity wydatków na przedsięwzięcia. 

 Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 227 obowiązującej 

ustawy o finansach publicznych , tj. na okres, na który przyjęto limity wydatków 

dla przedsięwzięć na podstawie art. 226 ust. 3 pkt 4. tj. do roku 2022. 

 

Prognoza zadłużenia i jego spłaty w latach 2020-2026: 

rok  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Zadłużenie na 
31.12.2019 

41.129.651,78 x x x x x   

Kredyt BGK 

2014 

2.499.999,60 2.499.999,60 x x x x   

 110.000,- 110.000 x x x x   

PEKAO  SA    

2015 

2.440.000,14 2.440.000,14 0,14 x x x   

 110.000,- 110.000 x x x x   

PBS  2016 3.403.936,- 1.701.968 1.701.968 x x x   

 110.000 (%) 70.000 40.000 x x x   

PEKAO SA 

2017 

8.785.716,- 1.757.142,- 1.757.142,- 1.757.142,- 1.757.142,- 1.757.148,-   

 255.000 (%) 90.000 65.000 45.000 35.000 20.000   

BGK    2018  
14.000.000,- 2.800.000,- 2.800.000,- 2.800.000,- 2.800.000,- 2.800.000,-   

 1.210.000 (%) 340.000 325.000 245.000 180.000 120.000   

Kredyt 2019 10.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,-   

 % 650.000,- 180.000,- 170.000,- 150.000,- 100.000,- 50.000,-   

 

Kredyt 

planowany 

2020r. 

10.000.000 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,-  

487.000 (%) 0 170.000,- 130.000,- 87.000,- 60.000,- 40.000,-  

Kredyt 

planowany 

2021 

8.000.000,- 0 1.600.000,- 1.600.000,- 1.600.000,- 1.600.000 1.600.000,- 

%   460.000  0 140.000,- 110.000,- 100.000,- 70.000,- 40.000,- 

Kredyt 

planowany 

2022 

6.000.000,- 0 0 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 

% 260.,000,- 0 0 0 100.000,- 70.000,- 55.000,- 35.000,- 

Odsetki 

razem  roku 

900.000,- 770.000,- 710.000,- 612.000,- 420.000,- 165.000,- 75.000,- 

Kwota spłaty  
roku 

13.199.109,64 10.259.110,14 10.157.142,- 11.657.142,- 11.657.148,- 5.100.000,- 3.100.000,- 

Zadłużenie 

na 31.12 

37.930.542,14 35.671.432,- 31.514.290,- 19.857.148,- 8.200.000,- 3.100.000,- 0 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. , przekazanego w formie 

Zarządzenia Burmistrza Błonia z dnia 30 marca 2020r. Nr 22/2020. Poniżej 

prezentujemy główne wskaźniki  wynikające z tego dokumentu: 

• wielkość gruntów posiadanych przez gminę zwiększyła się w trakcie 

2019r. o powierzchnię 6,4658 ha i wynosi 212,5656 ha.  

• Wartość posiadanych ogółem gruntów wzrosła o 1.416.498,47zł. 

• grunty oddane w użytkowanie wieczyste to 8,6898 ha o wartości 

2.039.865,95zł, 

• grunty w dzierżawie – 10,9308 ha, 

• grunty przekazane w trwały zarząd – 7,5947 ha, 

• grunty w użyczeniu – 1,3291 ha, 

• grunty w użytkowaniu wieczystym gminy – 11,6323 ha, 

• powierzchnia gruntów skomunalizowanych – 0,0533 ha, 

• brak wniosków o zasiedzenie na rzecz gminy. 

 

W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności wpłynęło 30 wniosków, z których 29 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie i wydano zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych. 

Jeden z wniosków z racji błędnych zapisów w księdze wieczystej jest nadal 

procedowany. 
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5.  Informacja o realizacji polityk, strategii, programów 

 A. Strategia rozwoju  

Strategia Rozwoju Gminy Błonie na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą nr 

XL/319/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2013 r., jest 

długookresowym programem działania określającym cele nadrzędne i 

strategiczne rozwoju oraz sposoby ich wykonania. Odpowiada na pytania co 

należy zrobić, aby jak najlepiej zaspokoić zbiorowe potrzeby mieszkańców 

gminy Błonie 

- w ramach obowiązujących przepisów prawa 

- w ramach kierunków priorytetów i celów rozwoju Unii Europejskiej i 

województwa   mazowieckiego 

- koniunktury gospodarczej 

- przemian demograficznych i społeczno - kulturowych 

- rozmiarów środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa 

- aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Błonie-Wieś 

- zasobności budżetu gminy oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych 

środków finansowych zewnętrznych 

 

Nadrzędnym celem i koncepcją działań jest zrównoważony rozwój gminy. 

Mając powyższe na uwadze wyznaczono cele strategiczne rozwoju gminy przy 

jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego do 

których zaliczono: 

1. obszar społeczny 

2. obszar ekologiczno-przestrzenny 

3. obszar gospodarczy 

Podsumowując należy podkreślić , iż opracowana Strategia Rozwoju Gminy 

Błonie 2014-2020 wpisuje się we wszystkie ważniejsze dokumenty strategiczne 

zarówno na poziomie kraju jak i regionalnym.  
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B. Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 

bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019r.,  

Zgodnie z Uchwałą nr VI/95/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku oraz 

Uchwałą Nr VII/103/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2019r. w 

sprawie zmiany uchwały nr VI/95/19 Rady miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 

2019r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2019 roku. (zmiana 

dotyczyła zapisów RODO). 

Na realizację niniejszego Programu w budżecie gminy na 2019 rok 

zarezerwowano kwotę 150.000,00zł, w tym wydatki na usługi weterynaryjne 

zgodnie z umową Nr 44.2019 z dnia 01.02.2019r. i aneksem nr 1 z dnia 30 

sierpnia 2019r i aneksem nr 2 z dnia 20 listopada 2019r. do umowy nr 44.2019 z 

dnia 01.02.2019r. wydatkowano łącznie 74.660,00 zł oraz umową nr 45.2019 z 

dnia 01.02.2019r. na wyłapywanie zwierząt z terenu gminy Błonie, w 

szczególności psów agresywnych i transport do schroniska wraz z 

zapewnieniem im dalszej opieki wydatkowano łącznie 87 699,00 zł, zakup 

karmy dla wolno żyjących kotów 3.817,05 zł . 

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu gminy Błonie 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

Program obejmuje w szczególności: 

• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

• opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

• odławianie bezdomnych zwierząt, 

• obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt, 

• poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

• usypianie ślepych miotów, 
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• wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

Program, o którym mowa powyżej obejmuje plan znakowania zwierząt w 

gminie i plan sterylizacji lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają i 

winien być uchwalany corocznie do 31 marca. 

Projekt programu, o którym mowa powyżej Burmistrz przekazuje do 

zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom 

społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 

gminy. Podmioty te, w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu programu 

wydają opinię o tym programie. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się 

za akceptację przesłanego programu.  

 

C. Program (rzeczowa) ochrony przeciwsmogowej oraz programu gospodarki 

niskoemisyjnej (piece-wymiana) 

W ramach podjętych działań odnośnie ochrony powietrza na terenie Gminy 

Błonie zostało wprowadzonych szereg programów mających na celu poprawę 

jakości powietrza zgodnie z podjętymi uchwałami. Realizacja poniższych 

uchwał przewidziana jest na okres kilku lat.  

• Uchwała nr XVLII/380/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 

2018 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Błonie – w trakcie realizacji 

• Uchwała nr XVLII/379/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 

2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Błonie – w trakcie realizacji  
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W 2019 roku z uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr VI/94/19 z dnia 8 kwietnia 

2019r zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 12 marca 2018 roku 

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Błonie na zadanie 

służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania 

węglowego na proekologiczne skorzystało 20 mieszkańców którzy wymienili 

kotły węglowe na gazowe na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  

45 361,00 zł.  

Wymiana kotłów węglowych na gazowe przyczyniła się do zmniejszenia emisji 

substancji tj. dwutlenku węgla i siarki, tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów. 

W wyniku podjętych działań można przyjąć, że ograniczono emisję substancji 

do powietrza w ilości: 185 Mg dwutlenku węgla; 0,22 Mg tlenków azotu; 1,32 

Mg dwutlenku siarki; 1,91 Mg pyłów, 1,4 kg benzo(a)pirenu. 

 

D. Realizacja (rzeczowa) programu ochrony powietrza (azbest) 

Gmina Błonie posiada Program usuwania azbestu z roku 2014. Zgodnie z 

informacjami zawartymi w Programie na terenie Gminy znajdowało się 2 569 

Mg płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów 

budowlanych oraz 30 Mg płyt azbestowo-cementowych w elewacjach obiektów 

budowlanych. W latach 2008-2018 Gmina odebrała od mieszkańców 1041 Mg 

wyrobów azbestowych. Tylko w roku 2019 od mieszkańców miasta i gminy 

Błonie odebrano i unieszkodliwiono 89,345 Mg wyrobów azbestowych. 

 

E. Realizacja zapisów art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów. 

• wycinka drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących własność 

osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej – zgłoszenia + oględziny w terenie – w sumie 
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wycięto na zgłoszenie 601 szt. drzew + zaświadczenia o braku podstaw 

do wniesienia odwołania przez Gminę – 15 szt. 

• wycinka drzew na wniosek posiadacza nieruchomości (osoby nie mające 

prawa własności, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, zarządcy 

dróg i inne podmioty) – w sumie wydano zezwolenie na usunięcie 121 

szt. drzew , nałożono warunek nasadzeń kompensacyjnych w sumie 101 

szt. drzew ; pobrano opłatę za wycinkę drzew w sumie 15.634,00 zł na 

konto gminy. 

• Gmina Błonie uzyskała zezwolenie na usunięcie w sumie 91 szt drzew z 

terenów należących do zasobów gminnych, w tym z pasów drogowych 

oraz zostało nasadzonych jako kompensacja przyrodnicza w sumie 58 szt 

drzew 

 

 F. Ład przestrzenny 

• Stopień pokrycia m.pl.z.p w % : około 36,30%,  

• Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania 3113 ha 

 

Uchwalone plany miejscowe w 2019 r.: 

Numer uchwały 

i data jej 

wydania 

Dziennik 

urzędowy 

Nazwa MPZP Powierzchnia 

(ha) 

VII/104/19 

z dnia 2019-05-

13 

poz. 8543 z dnia 

2019-07-10 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru 

Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska – Etap I – 

Obszar A, Obszar B, Obszar C, Obszar D, 

Obszar E 

13.4285 

XII/139/19 

z dnia 2019-10-

14 

poz. 13806 z 

dnia 2019-12-02 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru 

którego granice wyznaczają: oś ul. Staszica, 

północna granica administracyjna miasta Błonie, 

oś ul. Lesznowskiej, północna linia 

rozgraniczająca ul. Powstańców – Część A2 

18.4374 

XIV/152/19 

z dnia 2019-11-

18 

poz. 621 z dnia 

2020-01-15 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru 

wsi Piorunów - Poznańska Północ 

75.5088 
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla 

Miasta i Gminy Błonie: 

Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2011 r. 

Ocena aktualności Studium: 

Uchwała nr LIII/428/18 z dnia 15.10.2018r. 

 

G. Program opieki nad zabytkami  

W 2018 r. opracowany GEZ i Program opieki nad zabytkami podlegał 

weryfikacji i przygotowaniu do wysłania w celu zaopiniowania przez 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, 

aktualnie oczekujemy na opinię Konserwatora Zabytków. 

 

H. Lokalny Program Rewitalizacji  

Lokalny Program Rewitalizacji do 2023 r. przyjęty został uchwałą nr 

XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016 r. 

Obszar rewitalizacji jest zamieszkały przez 5624 osoby co stanowi 27,8% 

mieszkańców gminy Błonie, zajmuje pow. 105ha co stanowi 1,22% powierzchni 

gminy. 

Cel rewitalizacji oraz poszczególne kroki związane z jego realizacja powinny 

doprowadzić do społecznego ożywienia obszaru zdegradowanego i jego rozwoju 

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. 

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces którego celem jest wyprowadzenie 

ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego przez działania całościowe 

integrujące na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni lokalnej, gospodarki . 

Skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez program rewitalizacji. 

Dla przeprowadzenia rewitalizacji wymagane są: 

- uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju 

gminy 
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- pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz diagnozie 

dotykających go problemów , diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe 

- ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych 

- właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego 

obszaru. 

- zsynchronizowane działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- 

funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej 

- koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie skuteczności 

rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego na którym 

zamierza się przeprowadzić rewitalizację. 

Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być środki budżetu 

państwa, jst, środki prywatne oraz zewnętrzne. 

 

I. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 

Rada Miejska w Błoniu w dniu 07.11.2016 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/23/16 z 

dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Błonie na lata 2017-2021 

Uchwalony program niezbędny jest dla prowadzenia prawidłowej polityki 

remontowej dotyczącej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% 

własności gminy  jaki w budynkach stanowiących jedynie współwłasność gminy 

wspólnot mieszkaniowych. 

Wieloletni program uwzględnia także zasady prawidłowej polityki czynszowej 

dla najemców lokali gminnych. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w zasobie gminy Błonie jest 659 lokale, z 

czego w budynkach stanowiących własność gminy Błonie 387, a w budynkach 

stanowiących współwłasność 272. 

W zasobie lokali gminnych wydzielonych jest 132 lokali socjalnych. 
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- Przeciętna powierzchnia lokalu komunalnego mieszkalnego - 43,35 m2 

- przeciętna powierzchnia lokalu socjalnego 29,63 m2 

 

Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Błonie ulega systematycznej 

poprawie, priorytetem przy realizacji remontów nieruchomości jest w pierwszej 

kolejności usuwanie stanów awaryjnych zagrażających życiu i bezpieczeństwu 

ludzi oraz konstrukcji technicznej budynku. 

W 2019 r przeprowadzono remonty kapitalne w 14 lokalach zasobu 

mieszkaniowego gminy. 

Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem mieszkaniowym 

zasobem Gminy Błonie wykonuje Zakład Usług Komunalnych w Błoniu. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Błonie odbywa się na dotychczas obowiązujących przepisach ustawy o 

gospodarce nieruchomościami i zasadach określonych odrębną uchwałą Rady 

Miejskiej w Błoniu.  

W 2019 r. sprzedano 4 lokale,  

Prowadzone są intensywne czynności windykacyjne mające na celu oddłużenie 

lokali mieszkalnych, w ciągu ubiegłego roku oddłużono 23 lokali. 

Na skutek prowadzonej polityki windykacyjnej odzyskano kwotę 295.556zł., są 

to wpłaty od dłużników mających zaległości powyżej trzech miesięcy. 

Zasady polityki czynszowej w zasobach Mieszkaniowych Gminy Błonie są 

realizowane zgodnie z zapisami uchwały podjętej przez Radę Miejską w Błoniu. 

Miesięczne stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

ustala Burmistrz Błonia z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w 

tym zakresie przepisów prawnych. 

 

J. Budżet obywatelski 

Gmina Błonie jest w grupie gmin, które jako pierwsze w Polsce wprowadzały 

Budżet Obywatelski. Pierwsza procedura została przeprowadzona na przełomie 
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lat 2013 i 2014. Zadania zostały zrealizowane w 2014 roku. W 2019 roku 

przeprowadzono szóstą edycje Budżetu Obywatelskiego, na którą z budżetu 

gminy przeznaczono kwotę 1,2 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 37 propozycji, z 

czego 17 propozycji w 6 Obszarach, nie podlegało konsultacjom, gdyż kwoty 

przeznaczone dla tych obszarów zabezpieczały koszty złożonych propozycji. W 

5 Obszarach przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Ostatecznie, po 

przeprowadzonych konsultacjach społecznych do realizacji przyjęto 28 

projektów.  

 . 

K. Polityka społeczna  

a)  Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu według stanu na dzień 

31.12.2019 r.  

Z różnych form świadczeń udzielonych z pomocy społecznej w 2019 r. 

skorzystało 438 rodzin tj. 726 osób.  

Należy zaznaczyć, że 1 rodzina może być objęta różnymi formami pomocy np.  

- zasiłek stały  

- zasiłek celowy 

- usługi opiekuńcze  

Przyznawana pomoc uzależniona jest od sytuacji bytowej, materialnej i osobistej 

rodziny.  

 PLAN W TYS. ZŁ WYKONANIE  

W TYS. ZŁ 

UWAGI 

I – 851 Ochrona Zdrowia 

 

19,97 19,97 

 

 

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w tym: 

-zasiłki celowe 

 

-szkolenia pracowników 

 

19,97 

 

15,45 

 

4,52 

19,97 

 

15,45 

 

4,52 

 

 

26 rodzin – 44 świadczenia 

 

szkolenie jednego pracownika 

socjalnego 

II -  852 – Pomoc społeczna 

 

4.328,64 

 

4.288,53 

 

 

1)Rozdz. 85202 

Domy Pomocy  Społecznej 

 

 

857,00 

 

849,23 

 

przebywa 36 osób – 319 

świadczenia 
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2)Rozdz.85205 Zadania z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

44,74 44,45  

W tym:    

-pomoc psychologiczna 44,74 44,45 kontynuacja zatrudnienie na 

umowę zlecenie-usługa 

psychologiczna 

3)Rozdz. 85213 Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne  

73,75 73,42 133 osób– 1403 składki 

składki zdrowotne  od zasiłków 

stałych 

73,75 

w tym  

Wojewoda – 73,57 

Gmina 0,18 

 

73,42 

W tym: 

Wojewoda – 

73,42 

Gmina – 0,00 

 

133 osób – 1403 składki 

 

4)Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc 

w naturze 

442,93 442,48 1218 świadcz. 

 

W tym:    

zasiłki okresowe  

 

 

 

 

434,23 

W tym: 

Wojewoda –19,12 

 

38,23 

W tym: 

50% Wojewoda – 

19,11 

50% Gmina – 

19,12 

30 rodzin – 108 świadcz. 

  

zasiłki celowe 228,37 323 rodziny – 969 świadcz. 

zasiłki celowe specjalne   4,15 11 rodzin – 12 świadcz. 

Zasiłki celowe pomoc rzeczowa 0,00 0 

zasiłki związane z 

wydarzeniami losowymi 

6,21 3 rodziny – 3 świadcz. 

 

schronienia 157,27 25 osób –  123 świadcz. 

pogrzeby 8,70 8,25 3 osoby –3 świadcz. 

5)Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 872,22 

W tym: 

Wojewoda – 870,32 

Gmina 1,90 

869,60 

W tym: 

Wojewoda –

869,60 

Gmina 0,00 

148 osób – 1527 świadczeń 

6)Rozdz. 85219 Ośrodki 

Pomocy Społecznej – ogółem: 

1.460,23 

 

 

1.448,34 

 

 

 

1)koszty utrzymania Ośrodka 1.444,26 

W tym  

Dotacja Wojewody 

126,57 

1.432,37 

W tym  

Dotacja 

Wojewody –  

126,57 

 

2)koszty związane z 

wynagrodzeniem opiekuna 

prawnego (zadanie zlecone) 

2a)koszty związane z obsługą 

opiekuna prawnego (zadanie 

zlecone) 

15,73 

 

 

 

0,24 

 

15,73 

 

 

 

0,24 

 

1 opiekun – 32 świadcz zg. z 

postanowieniem Sądu Rej.w 

Grodzisku Maz.(wyrównanie za 

okres od 08.05.2017r.) 
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7)Rozdz. 85228 Usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

 

 

469,02 454,99 80 osób – 22443,00 

 świadczeń (godzin) 

usługi opiekuńcze   439,00 425,25 

 

68 osób – 21586,00 

świadczeń(godzin) 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

 

30,02 29,74 12 osób – 857,00 

świadczeń(godzin) 

8)Rozdz.85230 Dożywianie 

uczniów oraz zasiłki celowe na 

zakup żywności 

 107,25 

W tym:  

38,00 Wojewoda 

69,25 Gmina 

105,29 

W tym:  

38,00 Wojewoda 

(w tym 

świadcz.pieniężne 

na żywność 

24,00) 

 67,29 Gmina 

(w tym 

świadcz.pieniężne 

na żywność 

24,00) 

76 uczniów – 8638 posiłków; 

zasiłki celowe 135 rodzin – 220 

świadczeń 

9)Rozdz. 85295 Pozostała 

działalność 

1,50 0,73 

 

 

W tym:    

1)przewóz podopiecznego do 

DPS 

1,50 0,73 1 osoba/1 świadcz. 

III-853 Pozostałe zadania z 

zakresu polityki społecznej 

85,74 85,30  

Rozdz. 85395 Pozostała 

działalność – KLUB SENIORA 

85,74 85,30  

IV-855 Rodzina 27.276,98 27.273,41  

1)Rozdz. 85501 

Świadczenie wychowawcze 

OGÓŁEM 

19.155,84 19.155,65  

A)Świadczenia wychowawcze 18.949,97 18.949,78 2767 rodzin – 38054 świadcz. 

B)Koszty obsługi 205,87 205,87  

2)Rozdz. 85502 Świadczenia 

rodzinne i Fundusz 

Alimentacyjny - OGÓŁEM 

6.379,16 6.379,13  

A)Świadczenia rodzinne i 

Fundusz Alimentacyjny 

5.783,81 5.783,78 22930 świadcz. 

W tym:    

zasiłki rodzinne  934,64 581 rodzin – 8039 świadcz. 

świadczenia 

pielęgnacyjne 

 1.861,02 105 rodzin – 1181 świadcz. 

zasiłki pielęgnacyjne  

 

1.205,35 575 rodzin – 6360 świadcz. 

samotne wychowywanie 

dzieci 

 110,92 44 rodziny – 554 świadcz. 

urlop wychowawczy  70,48 26 rodzin – 181 świadcz. 

nauka poza miejscem 

zamieszkania 

 3,05 4 rodziny – 27 świadcz. 

dojazdy do szkoły  35,05 

 

80 rodzin – 508 świadcz. 
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kształcenie i rehabilitacja  88,76 74 rodziny – 830 świadcz. 

z tytułu urodzenia 

dziecka 

 35,00 33 rodziny – 35 świadcz. 

„becikowe”  119,00 117rodzin – 119 świadcz. 

specjalny zasiłek opiekuńczy  

 

74,66 13 rodzin– 121 świadcz 

zasiłek dla opiekuna   22,32 3 rodziny– 36 świadcz 

zasiłki dla rodzin 

wielodzietnych 

 115,19 99 rodzin – 1218 świadcz. 

rozpoczęcie roku szkolnego  46,75 288 rodzin – 474 świadcz.  

fundusz alimentacyjny  663,21 97 rodzin – 1473 świadcz. 

świadczenia rodzicielskie  328,31 54 rodziny – 359 świadcz. 

świadczenia na podst. art 5 

ust.3”złotówka za złotówkę” 

 62,07 60 rodzin – 1413 świadcz. 

świadczenie rodzinne „Za 

Życiem” 

 8,00 2 rodziny – 2 świadcz. 

B)Składki na ubezpieczenie 

społeczne od świadczeń 

pielęgnacyjnych i specjalnego 

zasiłku opiekuńczego oraz 

zasiłku dla opiekuna 

412,92 412,92 102 osoby– 1075 składek 

C)Koszty utrzymania dot. 

świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego 

182,43 182,43  

3)Rozdz.85503 Koszty 

realizacji programu - KARTA 

DUŻEJ RODZINY 

1,66 1,55 202 rodziny – 520 wydanych kart 

4)Rozdz. 85504 

Wspieranie rodziny 

 

926,55 925,49  

 W tym     

1)Asystent rodziny 65,58 

 

w tym: 

Wojewoda – 16,76 

Gmina 48,82 

65,58 

 

w tym: 

Wojewoda – 

16,76 

Gmina 48,82 

koszty związane z 

zatrudnieniem 

asystenta rodziny na 

umowę o pracę 
 

2)świadczenie „Dobry Start” 832,95 831,90 1929 rodzin – 2778 świadczeń 

2a)koszty utrzymania 

świadczenia „Dobry Start” 

28,02 28,01  

5)Rozdz. 85508 

Rodziny zastępcze 

 

182,22 180,04 45 dzieci – 472 świadczenia 

 

6)Rozdz. 85510 

Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

 

 

556,78 

 

556,78 

 

Przebywa 26 dzieci – 312 

świadczeń 

7)Rozdz. 85513 Składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 

ogółem: 

74,77 74,77 56 osób– 592 składki 

składki zdrowotne  od 

świadczeń 

pielęgnacyjnych, specjalnego 

zasiłku opiekuńczego oraz 

zasiłków dla opiekuna 

74,77 74,77 56 osób – 592 składki 
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b) Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Corocznie uchwalany jest Program współpracy Gminy Błonie z organizacjami 

pozarządowymi na kolejny rok budżetowy, w ustawowym terminie do 30 

listopada. Uchwalanie programu poprzedzają konsultacje społeczne, podczas 

których organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego projektu.  

Priorytetowe dziedziny wg programu to m.in.: 

- promocja aktywnego spędzania czasu wśród wszystkich społeczności 

lokalnych, 

- organizacja atrakcyjnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i 

młodzieży, 

- realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

- zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

- organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy 

Błonie, 

- wspieranie organizacji imprez sportowych oraz rekreacyjnych a także zajęć 

sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, 

- wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu 

sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, 

- wspieranie działalności pozwalających na organizowanie i rozwijanie różnych 

form aktywności osób starszych 

- szkolenia w zakresie obronności i bezpieczeństwa 

Każdego roku ze współpracy w ramach planu (zarówno finansowej jak i 

pozafinansowej) korzysta około 20 organizacji. 
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Realizacja programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2019 roku. 

Program Współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi na rok 

2019r. został zatwierdzony uchwałą nr III/17/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 

17 grudnia 2018 r. 

Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęcie 

programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi zostało 

poprzedzone konsultacjami, podczas których nie wpłynęły żadne uwagi. 

W Programie współpracy określono, że współpraca Gminy z organizacjami 

pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy. Do form współpracy 

finansowej zalicza się zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych 

poprzez: 

- dofinansowanie realizowanych przez Organizacje zadań zgodnych z 

ustawowymi celami i kierunkami działania Gminy, 

- sfinansowanie kosztów powierzonych im do realizacji zadań Gminy, 

Finansowanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 

chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. W 2019 roku 

organizacje korzystały też z możliwości składania ofert na dofinansowanie w 

formie tzw. małych grantów. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

zadań, o których jest mowa w Programie, jest określana w budżecie gminy.  

Do form współpracy pozafinansowej należy: 

- pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki 

budżetu Gminy, 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami o analogicznych 

celach i kierunkach działania, które funkcjonują poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w miastach bliźniaczych, 
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- udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych lub gruntów z 

zasobów Gminy pod działalność statutową związaną z realizacją zadań z 

obszarów określonych w Rozdziale II Programu, 

- udostępnianie lokalu na spotkania, 

- upowszechnianie i promowanie działalności Organizacji w mediach, 

 

Współpraca finansowa - Zlecanie realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym poprzez powierzanie i wspieranie realizacji 

zadań publicznych. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu Współpracy Gminy 

Błonie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie odbyło się w ramach otwartych konkursów ofert. 

Burmistrz Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu 8 stycznia 2019 roku.  

Konkurs dotyczył 10 zadań: 

zad.1: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w piłce nożnej - na zadanie 

przeznaczono do 235.000,- zł 

zad. 2: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży w formie prowadzenia szkolenia sportowego w lekkiej 

atletyce - na zadanie przeznaczono do 45.000,- zł 

zad. 3: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży w formie prowadzenia szkolenia w piłce koszykowej - na 

zadanie przeznaczono do 11.000,- zł 

zad. 4: Organizacja ogólnodostępnej, integracyjnej, rodzinnej imprezy 

sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Błonie – na zadanie 

przeznaczono do 55.000,- zł 
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zad. 5: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce 

siatkowej - na zadanie przeznaczono do 65.000,- zł 

zad. 6: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w sportach 

walki (np. judo, kickboxing, karate, itp.) i w sportach siłowych - na 

zadanie przeznaczono do 32.000,- zł 

zad. 7: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia w wędkarstwie - na zadanie 

przeznaczono do 26.000,- zł 

zad. 8: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w warcabach - 

na zadanie przeznaczono do 22.000,- zł 

zad. 9: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w tenisie 

ziemnym - na zadanie przeznaczono do 5.000,- zł 

zad. 10: Organizacja czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży, w formie prowadzenia szkolenia sportowego w tańcu 

sportowym/towarzyskim, akrobatyce i gimnastyce sportowej - na zadanie 

przeznaczono do 4.000,- zł 

Na konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły 24 

oferty od stowarzyszeń, klubów sportowych i związków. We wszystkich 

zadaniach środki zostały rozdysponowane. Ogłoszenie wyników konkursu 

nastąpiło 5 marca 2019 r.  

W dniu 4 stycznia 2019 roku Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie (1 konkurs 

na 5 zadań): 
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Zad. 1: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i 

(lub) narkotykowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie 

przeznaczono 5.000 zł 

Zad. 2: Organizacja różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi w 

okresie ferii zimowych i wakacji promujących właściwe wzorce 

społeczne, patriotyczne – na zadanie przeznaczono 20.000 zł 

Zad. 3: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (imprezy z 

dziedzictwa kultury, sportu i rekreacji propagujące trzeźwy, zdrowy i 

bezpieczny styl życia) – na zadanie przeznaczono 55.000 zł 

Zad. 4: Pomoc osobom uzależnionym w zakresie rehabilitacji i readaptacji 

społecznej – na zadanie przeznaczono 15.000 zł 

Zad. 5: Organizacja imprez integrujących różne środowiska, w tym osoby 

niepełnosprawne – na zadanie przeznaczono 55.000 zł 

Na konkurs wpłynęło łącznie 134 ofert. Rozdysponowano środki na wszystkie 

zadania – łącznie 278.900 zł. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w lutym 

2018r. 

Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i 

formularze) były udostępnianie w formie papierowej i elektronicznej każdemu 

zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były 

umieszczane na bieżąco na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie 

Urzędu. 

Poza konkursami organizacje składały oferty w ramach tzw. małych grantów. Z 

tej formy współpracy w 2019 roku skorzystały 4 organizacje, składając łącznie 

11 ofert. 
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Współpraca pozafinansowa - wzajemne informowanie się o kierunkach 

działań i pomoc w pozyskiwaniu funduszy, współpraca przy 

uroczystościach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych 

Przekazywanie informacji o działaniach Gminy Błonie odbywało się kilkoma 

kanałami komunikacji: 

- poprzez stronę internetową, 

- Biuletyn Informacji Publicznej 

- Błoński Informator Samorządowy 

- materiały zamieszczane w prasie obcej tj. gazetach Express Wieczorny, Młody 

Sportowiec,  

- komunikaty i ogłoszenia w rozgłośniach radiowych: Radio Sochaczew, Radio 

Bogoria i Radio Niepokalanów 

- pomoc w promowaniu działań organizacji np. na antenie Radia Bogoria, Radio 

Sochaczew 

- plakaty w tablicach informacyjnych 

- bezpośrednie informowanie podczas spotkań. 

W informacjach tych oprócz kierunków działań Gminy Błonie zamieszczano 

ogłoszenia o konkursach na dofinansowanie – również ze źródeł pozagminnych, 

o ciekawych inicjatywach czy szkoleniach dla organizacji. 

W ramach tych wszystkich kanałów informacyjnych zamieszczanie są bieżące 

informacje z życia III sektora. Bardzo często lokalne organizacje przekazują do 

urzędu różnego rodzaju informacje do zamieszczenia na stronie internetowej i w 

prasie. Są to zapowiedzi planowanych wydarzeń, zaproszenia, relacje z imprez, 

które organizują bądź, w których biorą udział, jak również informacje o ich 

osiągnięciach i sukcesach. Najczęściej są to informacje z zakresu wydarzeń 

sportowych i kulturalnych. Poza Biurem Promocji i Wydziałem Oświaty z 

organizacjami współpracował też Referat Pozyskiwania Funduszy 

Zewnętrznych w ramach udzielania porad odnośnie pozagminnych źródeł 

finansowania oraz Centrum Sportu i Centrum Kultury w Błoniu 
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współorganizując różne wydarzenia, użyczając pomieszczeń czy pomagając w 

inny sposób w działaniach organizacji. Centrum Sportu organizowało szkolenia 

dla przedstawicieli NGO z zakresu przygotowania ofert oraz sprawozdań i 

innych zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji. 

 

W 2019 r. organizacje wielokrotnie włączały się w obchody lokalnych świąt i 

uroczystości. 

Harcerze i strażacy aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, 

pomagając przy ich organizacji; Chóry Ecclesia Cantans, „Śpiewający Senior” 

oraz Orkiestra OSP Błonie koncertowały na gminnych festynach, zapewniały 

oprawę muzyczną uroczystości patriotycznych i nie tylko. Niemal wszystkie 

organizacje aktywnie brały udział w dorocznym święcie – Dniach Błonia. 

Ponadto wielokrotnie na wniosek organizacji Burmistrz obejmował honorowym 

patronatem imprezy, konkursy, turnieje sportowe, których organizatorem były 

podmioty III sektora. Był także fundatorem nagród, dyplomów, pucharów. Herb 

Błonia zamieszczany był wielokrotnie na materiałach promocyjnych 

realizowanych zadań, baner gminny i plansze roll-up używane były w celu 

identyfikacji gminnych reprezentacji na imprezach ponadlokalnych oraz w 

czasie zawodów sportowych. Urząd pomagał też organizacjom udostępniając 

nieodpłatnie namioty, krzesła czy scenę. Na wiele wydarzeń organizowanych 

przez NGO Gmina zapraszała (i finansowała) telewizję Mazowsze TV 

w celu wykonania reportażu dokumentującego dane wydarzenie i promującego 

daną organizację pozarządową. 

 

Udostępnianie obiektów publicznych będących własnością Gminy  

Gmina Błonie w miarę swoich możliwości udostępnia organizacjom 

pomieszczenia w obiektach będących jej własnością. Pomieszczenia takie 

udostępniane są jednorazowo np. na przeprowadzenie szkolenia, spotkania itp. 

lub jako stała siedziba organizacji. I tak np. w budynku Samodzielnego 
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Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego 2/4 

swoją siedzibę mają: 

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Gminne Błonie 

- Błońskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Wzajemnej Pomocy "KRES" 

- Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich EDEN 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w 

Pruszkowie Koło nr 7 w Błoniu 

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Warszawa Zachód; 

w budynku Centrum Kultury w Błoniu siedzibę ma Błoński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku a w budynku I LO im Broniewskiego – Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Błońskiej a w budynku przy ul. Narutowicza świetlica 

„Dajemy Nadzieję” prowadzona przez Stowarzyszenie Dobra Wola - Błonie. 

Ponadto w gminnych placówkach oświatowych działalność prowadzą 

organizacje harcerskie i kluby sportowe. 

Gmina Błonie udostępnia w miarę możliwości lokale na spotkania i szkolenia, 

zarówno w Urzędzie, Centrum Kultury, Centrum Sportu jak i w szkołach 

organizacjom z terenu Gminy, które tylko zwrócą się o to z prośbą. 

 

Współpraca i patronat przy organizowaniu imprez i wydarzeń sportowych i 

kulturalnych na terenie gminy Błonie 

data Nazwa imprezy 

Komórka lub 

jednostka 

odpowiedzialna 

NGO – organizacja lub 

współpraca 

5.01.2019 Noworoczny Turniej Siatkarskich 

Czwórek 

Centrum Sportu LKS OLYMP 

6.01.2019 Turniej Tenisa Stołowego Środowisk 

Abstynenckich pod patronatem Burmistrza 

Błonia 

Centrum Sportu Stowarzyszenie EDEN 

13.01.2019 27. Finał WOŚP CK, BP, CS, Sztab WOŚP, HDK 

Strażak, KS Błonianka, 

KS Passovia, OSP, 

13.01.2019 4. Błoński Bieg Policz się z Cukrzycą (w 

ramach WOŚP) 

CS Sztab WOŚP 

15.01.2019 Wykład prof. Jerzego Bralczyka MZB  
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16.01.2019 Bajkoczytajki Biblioteka Publiczna  

18.01.2019 Koncert Noworoczny sekcji pianina CK  

20.01.2019 Wieczór autorski z Grażyną Szapołowską CK  

24.01.2019 Spotkanie z piosenką dla Babci i Dziadka Klub Seniora  

25.01.2019 Koncert Noworoczny Błońskich 

Wokalistów 

CK  

26.01.2019 Otwarcie wystawy „Darek Pala - 100lat” MZB  

26.01.2019 Pastorałka AD 2018 CK ZPiT Tęcza 

27.01.2019 Wernisaż wystawy i koncert „Czar 

Kolumbii” 

CK  

10.02.2019 Mecz siatkówki IV ligi seniorów MWZPS CS LKS Olymp 

13.02.2019 Bajkoczytajki Biblioteka Publiczna  

13.02.2019 Szkolenie dla rolników „Produkt 

regionalny, tradycyjny i lokalny jako 

źródło dodatkowego dochodu w 

gospodarstwie rolnym” 

WRGN ODR 

17.02.2019 Walentynkowy Tenisowy Turniej Mikstów CS LKS Olymp 

17.02.2019 Wieczór autorski z Januszem Zaorskim CK  

17.02.2019 Przedstawienie „Lata ptaszek” CK Teatr Przyjaciół 

Przedszkola 

24.02.2019 Wernisaż wystawy Pracowni Malarstwa 

BUTW 

CK BUTW 

24.02.2019 Mecz  siatkówki IV ligi seniorów MWZPS CS LKS Olymp 

3.03.2019 Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem CK  

3.03.2019 Błoński Dzień Kobiecości CK  

6.03.2019 Szkolenie „Program rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2014-2020” 

WRGN ODR 

6.03.2019 Otwarcie wystawy Niepodległa 

Rzeczypospolita – Walka o wolność i jej 

utrzymanie” 

MZB  

7.03.2019 Wieczór z piosenką Klub Seniora  

8.03.2019 Olimpiada z zakresu wiedzy z 

gospodarstwa wiejskiego, ekologii i 

przedsiębiorczości – z okazji Dnia Kobiet 

WRGN ODR 

12.03.2019 Spotkanie z Tomaszem Majewskim CK  

13.03.2019 Bajkoczytajki – zajęcia plastyczno-

literackie 

Biblioteka Publiczna  

16.03.2019 Rodzinny Dzień Kobiet Patronat Burmistrza Strefa Rodzin 

16.03.2019 Spotkanie autorskie z Joanną Ostrowską MZB  

17.03.2019 Przedstawienie „Lata ptaszek” CK Teatr Przyjaciół 

Przedszkola 

23.03.2019 Mecz piłkarski KS Błonianka Patronat CS KS Błonianka 
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31.03.2019 Tenisowy Turniej Kobiet CS LKS Olymp 

2.04.2019 Na Niebiesko dla Autyzmu PP3, patronat 

Burmistrza 

 

3.04.2019 Wykład otwarty w BUTW CK BUTW 

3.04.2019 Spotkanie z Krzysztofem Włodarczykiem CK  

6.04.2019 Warsztaty Wielkanocne w Bramkach Patronat Burmistrza Strefa Rodzin 

6.04.2019 Spotkanie z Grzegorzem Michalakiem MZB  

10.04.2019 Bajkoczytajki plastyczno-literackie Biblioteka Publiczna  

13.04.2019 Międzyprzedszkolny Przegląd Taneczny 

RYTM 

CS + patronat 

Burmistrza 

Studio TWIST 

14.04.2019 Kiermasz Wielkanocny – Radosne Święta 

Wielkanocne w Błoniu 

CK BUTW 

24.04.2019 Konferencja naukowa „Mazowsze w 

dorzeczu środkowej Wisły i Bzury w 

okresie od IX do XIV wieku 

MZB  

27.04.2019 XII Piknik EKO-BŁONIE BP, WRGN, CK KPN, szkoły 

3.05.2019 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

BP Osp, 2MPSap 

3.05.2019 Koncert „Witaj Majowa Jutrzenko” CK - 

5.05.2019 Turniej siatkówki plażowej BŁONIE 

PLAŻA 2019 

CS LKS Olymp 

8.05.2019 Spektakl dla dzieci Podróż za horyzont Biblioteka Publiczna  

11.05.2019 Taneczny Festiwal Przedszkolaków 

Mazovia 

WOKS SGZM Mazovia 

14.05.2019 Otwarcie wystawy „Jan III Sobieski  - król 

gospodarz” 

MZB  

15.05.2019 Bajkoczytajki literacko-plastyczne Biblioteka Publiczna  

18.05.2019 Noc Muzeów MZB  

18.05.2019 II Popołoudnie z Grami Planszowymi CK Hufiec ZHP Błonie 

25.05.2019 9 Błoński Uśmiech Młodzieży I LO, patronat 

Burmistrza 

OSP Błonie 

30.05.2019 Wieczór z piosenką Klub Seniora  

1.06.2019 Dzień Dziecka CK  

1.06.2019 Spotkanie przy grach karcianych i 

planszowych 

DK Radzików  

2.06.2019 Piknik Rodzinny TAAAKA RYBA Patronat Burmistrza PZW Koło 9 

7.06.2019 IV Błoński Festiwal Poloneza SP2 Stowarzyszenie o 

Uśmiech Ucznia 

7-9.06.2019 XXI Dni Błonia CK, CS, BP, MZB Kluby sportowe i 

stowarzyszenia 

16.06.2019 Piknik Rodzinny w Bramkach Patronat Burmistrza Stowarzyszenie 

„Wspólny Cel” 
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22.06.2019 Błońska Noc Świętojańska CK, BP, ILO BUTW, Dobra Wola, OSP 

Błonie, 

4.07.2019 Spotkanie autorskie z Agnieszką Sitek Klub Seniora  

7.07.2019 V Błoński Piknik Muzyczny CK  

14.07.2019 Urodziny Pszczółki Mai CK  

21.07.2019 Turniej siatkówki BŁONIE -PLAŻA 2019 CS LKS Olymp 

1.08.2019 VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru CK  

10.08.2019 Spotkanie z Łucją Kossakowską-

Głowacką – Powstanie Warszawskie 

MZB  

11.08.2019 Rajd KJS Św. Krzysztofa Patronat Burmistrza Automobilklub Polski 

15.08.2019 Piknik Rodzinny u Pani Rokitniańskiej Patronat Burmistrza Parafia Rokitno 

18.08.2019 9. edycja Półmaratonu im. Janusza 

Kusocińskiego 

CS PWZ 

25.08.2019 Święto plonów – Pożegnanie lata CK, WRGN OSP, 

25.08.2019 Turniej siatkówki BŁONIE -PLAŻA 2019 CS LKS Olymp 

1.09.2019 80. rocznica wybuchu II wojny św. BP, CK OSP, 2MPSap 

4.09.2019 Otwarcie wystawy „Błonie Moje Miasto – 

Wrzesień’39” 

MZB AK 

7.09.2019 Narodowe Czytanie w Błoniu SP4, MZB, ILO, Klub 

Seniora, patronat 

Burmistrza 

 

7.09.2019 Profilaktyczny Piknik Rodzinny BABIE 

LATO 

Patronat Burmistrza KRES, Dobra Wola 

14.09.2019 VIII Piknik Rodzinny Jesienny 

Warzywniak 

SP1  

27-28.09.2019 IX Plener Malarski „Błonie – Piękno, 

które mijasz” 

CK, patronat 

Burmistrza 

 

5.10.2019 Abstynencki Bal Charytatywny Patronat Burmistrza Stowarzyszenie KRES 

6.10.2019 Piknik Osiedlowy Klub Seniora  

16.10.2019 Spotkanie literacko-plastyczne – Rok 

Stanisława Moniuszki 

Biblioteka Publiczna  

21.10.2019 Przedstawienie „Śluby Panieńskie” Klub Seniora  

25.10.2019 Otwarcie wystawy poplenerowej „Błonie 

– piękno które mijasz” 

CK  

27.10.2019 Mecz siatkówki IV Ligi Seniorów CS LKS Olymp 

6.11.2019 Spotkanie literacko-plastyczne – Rok 

Stanisława Moniuszki 

Biblioteka Publiczna  

9.11.2019 IV Turniej Koszykówki 3x3 z okazji 101 

rocznicy odzyskania Niepodległości 

CS Błonie Basket 

11.11.2019 101. rocznica Odzyskania Niepodległości BP, CK OSP, 2MPSap. Strzelcy 

Rzeczypospolitej 
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11.11.2019 Koncert Patriotyczny „Niepodległa-

Niepokorna” 

CK  

20.11.2019 Spotkanie z poezją „Krasiński-wieszcz 

Niepodległości” 

Klub Seniora  

24.11.2019 Mecz siatkówki IV Ligi Seniorów CS LKS Olymp 

29.11.2019 Przedstawienie „Czekoladki” CK  

3.12.2019 X Forum Edukacyjne SP2 Stowarzyszenie o 

Uśmiech Ucznia 

6.12.2019 Świąteczne rozświetlenie Parku Bajka BP, CK  

7.12.2019 Zabawa Mikołajkowa CK  

8.12.2019 Kiermasz Świąteczny CK  

8.12.2019 Mecz siatkówki IV Ligi Seniorów CS LKS Olymp 

9.12.2019 Spektakl „Eksperyment Adam i Ewa” CK, Klub Seniora  

14.12.2019 Koncert Charytatywny SP4, ZSnr1, patronat 

Burmistrza 

 

29.12.2019 Mecz siatkówki IV Ligi Seniorów CS LKS Olymp 

31.12.2019 Sylwester pod Gwiazdami CK, BP  

 

 

L. Ochrona zdrowia 

SGPZOZ w Błoniu realizował zadania wg statutu świadcząc usługi medyczne z 

zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej /POZ oraz nocnej pomocy lekarskiej i 

pielęgniarskiej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, 

rehabilitacji , poradni zdrowia psychicznego oraz badań laboratoryjnych. 

Zatrudnionych było: 

39 osób na umowę o pracę 

43 osób umowa zlecenie 

55 osób na umowy cywilno – prawne 

 

 

Zakład pracował w godzinach 8-18 w zakresie POZ oraz od 18-8 w nocnej 

pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej; w poradniach specjalistycznych pacjenci 

przyjmowani byli wg grafiku przyjęć lekarzy specjalistów, często w godzinach 

wieczornych. 
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W POZ liczba osób zapisanych na dzień 31.12.2019 wynosi  10 817 osób. 

W poradniach udzielono następującą ilość porad:  

1. poradni diabetologicznej      1 426 osób 

2. poradni kardiologicznej      1 934 osób  

3. poradni dermatologicznej      3 318 osób  

4. poradni  neurologicznej      2 595 osób 

5. poradni pulmonologicznej      481 osób 

6. poradni ginekologiczno – położniczej    7 055 osób 

7. poradni chirurgii ogólnej      5 671 osób 

8. poradni okulistycznej       2 405 osób 

9. poradni otolaryngologicznej      2 429 osób 

10. poradni onkologicznej      354 osób 

11. poradni alergologicznej      1 384 osoby 

12. poradni zdrowia psychicznego     6 211 osób 

13. poradni leczenia uzależnień      1 127osób 

14. poradni rehabilitacyjnej      1 089 osób 

15. zabiegi rehabilitacyjne      86 444 zabiegi 

16. poradni POZ        30 728 osób 

17. Nocna Pomoc Lekarska      14 589 osób 

 

Przyjęcia pacjentów w POZ są realizowane na bieżąco. 

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu świadczył 

usługi medycznego w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, poradni 

zdrowia psychicznego, rehabilitacji leczniczej, Nocnej Pomocy Lekarskiej oraz 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Podpisano dodatkową umowę z NFZ w zakresie realizacji świadczeń rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych. 

Zakupiono środki trwałe na kwotę 123 793,58 PLN (2 aparaty EKG, aparat 

BTL, urządzenie do suchego masażu oraz fiberolaryngoskop). 
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Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ w Błoniu zakończył wdrażanie 

zintegrowanego systemu informatycznego w projekcie współfinansowanym ze 

środków UE  „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla 

SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie 

Elektronicznej Dokumentacji medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów”. 

SGPZOZ w Błoniu planuje zakupy w roku 2020: 

- aparaty HOLTER 

- remont i przebudowę rejestracji,  

- modernizację korytarzy i gabinetów lekarskich 

Rok 2019 przyniósł zysk w wysokości  65 483,88 PLN 

 

Ł. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Program Ochrony Środowiska  

1. Uchwała Nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy 

Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej 

zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – wykonana w całości 

2. Uchwała nr XVLII/380/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Błonie – w trakcie realizacji 

3. Uchwała nr XVLII/379/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie – w trakcie 

realizacji  

4. Uchwała Nr XLVII/378/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami 
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bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Błonie w 2018 

roku – wykonana w całości  

5. Uchwała Nr XLVIII/390/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 października 

2014 roku w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy 

Błonie na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 oraz przedłożenie 

raportu z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2011-2012 – 

realizowana na bieżąco 

6. Uchwała Nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 roku 

w sprawie programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Błonie - 

realizowana na bieżąco 

7. Uchwała nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018r., 

w sprawie przyjęcia zmian w uchwale nr XXI/192/ 2016 Rady Miejskiej w 

Błoniu z dnia 05.09.2016 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

– w stałej realizacji 
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6. Oświata 

Gmina Błonie jest organem prowadzącym dla pięciu przedszkoli publicznych (w 

tym jednego z oddziałami integracyjnymi), pięciu szkół podstawowych (w tym 

jednej z oddziałami integracyjnymi) oraz dla Liceum Ogólnokształcącego. 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 

 

Liczba uczniów w Liceum 

Klasy Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 

I 2 56 

II 5 150 

III 2 51 

Suma 9 257 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku 

 

 

 

 

Klasy Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

 SP1 SP2 SP3  SP4 SP Bieniewice   

I 2 50 3 60 1 21 2 38 2 44 10 213 

II 3 58 3 54 1 21 2 39 2 36 11 208 

III 2 48 3 58 1 19 1 22 3 60 10 207 

IV 2 48 2 64 1 24 1 25 2 36 8 197 

V 1 23 4 39 1 14 1 19 2 37 9 132 

VI 3 70 4 82 2 19 2 36 3 64 14 271 

VII 2 42 3 85 2 16 2 43 3 62 12 248 

VIII 2 50 3 59 1 22 1 21 2 38 9 190 

Suma 17 389 25 501 10 156 12 243 19 377 83 1666 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 
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7. Działalność Straży Miejskiej w Błoniu 

Straż Miejska ma siedzibę w budynku przy ul. Jana Pawła II – współdzielonym 

z Komisariatem Policji w Błoniu. Liczba etatów wynosi 9 strażników w tym 

komendant, którym jest Sylwester Kita-Nowak.  

Wyniki działań Straży Miejskiej: 

Lp

. 

Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Środki 

oddziaływania 

wychowawcze

go (art. 41 kw) 

Grzywna 

nałożona w 

drodze 

mandatu 

karnego 
Wnioski 

do sądu 

Inny sposób 

zakończenia 

czynności (np. 

odstąpienie od 

skierowania 

wniosku o 

ukaranie, 

przekazanie 

sprawy innym 

organom) 

Razem 

liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                                     

a) 
wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu 
35     35 

b) 

wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 

społecznym 

      

c) 
wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
137 8 1150   145 

d) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji 

537 44 4350   577 

e) wykroczenia przeciwko osobie       

f) wykroczenia przeciwko zdrowiu       

g) wykroczenia przeciwko mieniu       

h) 
wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów 
      

i) 
wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej 
3 4 350 3  10 

j) 
wykroczenia przeciwko urządzeniom 

użytku publicznego 
37 9 950   46 

k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe       

2. 
przepisach wprowadzających Kodeks 

pracy 
      

3. 
ustawie o wychowaniu  w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
46 47 4500 3  96 

4. 

ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

      

5. 
ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
107 3 750   110 

6. ustawie o ochronie zwierząt 1     1 

7. ustawie o odpadach 17 3 900   20 

OGÓŁEM 920 118 12950 6  1134  
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Lp. 

Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  

2 Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:  

 
a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 2 

b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym  

    - pojazdy usunięte z drogi  

    - zastosowanie procedury wynikającej z art. 130a ust. 2a  

3 pojazdy odnalezione  

4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 5 

5 ujawnione przestępstwa  

6 osoby ujęte i przekazane Policji 1 

7 
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca 

zagrożonego takim zdarzeniem 
2 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej  

9 
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby 

gminy 
23 

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości  podręcznych bagaży osoby  

 11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  

  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 30 

  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 700 

  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 130 

  d) zagrożeń życia i zdrowia, 8 

  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy),  

  f) awarii technicznych, 43 

  g) zwierząt 113 

  Pozostałe zgłoszenia: 33 

 

 

 

Współpraca Straży Miejskiej z Policją 

Lp. Rodzaj współpracy Krótka informacja dotycząca współpracy 

1 

Patrole mieszane 

- liczba wspólnych patroli w ciągu 

roku 

46 

      2 
Szkolenia 

- liczba i rodzaj szkoleń 

1. Warsztaty szkoleniowe dla gmin i straży miejskich/gminnych 

dotyczących kontrolowania przestrzegania przepisów uchwały 

antysmogowej obowiązującej na terenie województwa 

mazowieckiego – 1 funkcjonariusz. 

2. Przestępstwa przeciw środowisku – 1 funkcjonariusz. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 5 funkcjonariuszy. 

4. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 funkcjonariuszy. 

5. Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z 

utrzymaniem czystości i porządku.  Analiza funkcjonowania 

programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko 

żyjące a obowiązki gminy. Wzory pism i decyzji  - 1 funkcjonariusz. 
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8. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

A. Stowarzyszenia i związki komunalne 

• Gmina Błonie od 2004 roku zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Gmin 

Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. W ramach wspólnych działań 

stowarzyszenia w gminie organizowane są międzygminne turnieje sportowe i 

przeglądy artystyczne dzieci i młodzieży. Przedszkolaki i uczniowie z gminy 

Błonie uczestniczą w takich wydarzeniach organizowanych w pozostałych 

gminach Stowarzyszenia.  

• Związek Międzygminny UTRATA - powstał w 1991 roku z inicjatywy m.in. 

gminy Błonie, jako Związek Komunalny „Brwinów”. 

Obecnie Związek Międzygminny UTRATA tworzą gminy Błonie, 

Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Piastów i Pruszków. 

Celem funkcjonowania Związku jest działanie na rzecz ochrony środowiska, 

miedzy innymi: gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i 

komunalnych. 

Związek Międzygminny współpracuje z Miejskim Zakładem Oczyszczania w 

Pruszkowie, z którym zawiązał spółkę w celu uzyskania przez MZO statusu 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

• Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego - powołane do życia w 2008 roku m.in. z inicjatywy gminy 

Błonie.  

Celami Stowarzyszenia jest szeroko pojęty rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, m.in. przez walkę z wykluczeniem cyfrowym i promowanie 

telepracy, popularyzacja nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i ich 

zastosowania w administracji, wymiana doświadczeń w tym zakresie 

• Stowarzyszenie Metropolia Warszawa – zrzesza 70 gmin i 9 powiatów. 

Stowarzyszenie integruje samorządy związane funkcjonalnie z Warszawą. 

Głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego 

oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej, a 
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także zabieganie o korzystne dla samorządów rozwiązania legislacyjne m.in. 

w zakresie komunikacji, gospodarki odpadami, jakości powietrza. 

 

B. Inne formy współdziałania (LGD) 

Od 2009 roku Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a 

Kampinosem”. W ramach tej działalności uczestniczy w wydarzeniach 

sportowych, kulturalnych, a także aplikuje o środki dysponowane przez LGD w 

ramach środków 

 

C. Współpraca międzynarodowa 

Od czerwca 2002 roku gmina Błonie współpracuje z włoską gminą Coreno 

Ausonio. W ramach współpracy odbywają się wzajemne wizyty przedstawicieli 

samorządów z obu gmin a także wymiana dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

Efektem zbliźniaczenia gmin jest też marmur podarowany przez władze Coreno, 

z którego wykonana jest m.in. fontanna na rynku oraz zegar słoneczny w Parku 

Włoskim. 

 

D. Aktywność obywatelska 

Na terenie gminy Błonie działa aktywnie około 20 organizacji pozarządowych. 

Są to głównie kluby sportowe ale także organizacje społeczne zrzeszające 

emerytów, diabetyków, mieszkańców danych miejscowości, abstynentów czy 

krwiodawców. 
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9. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 

 

1. Od 2011 gmina pozytywnie przechodzi weryfikację i może używać godła 

Teraz Polska 

2. Ranking zrównoważonego rozwoju - badanie takie co roku jest 

przeprowadzane przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej pod 

kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka w oparciu o 16 wskaźników, 

obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochronę 

środowiska. W ten sposób powstaje Ranking Zrównoważonego Rozwoju - 

ranking tworzony co roku na podstawie niezależnych danych statystycznych. 

Ranking opracowywany na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

obejmuje wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy 

miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Gmina 

Błonie znajduje się w grupie 597 gmin miejsko-wiejskich. W rankingu 

ogłoszonym w styczniu 2020 roku wg danych za 2019 rok zajęła 8. lokatę w 

skali kraju 

3. Ranking Polskie Miasta Przyszłości – publikowany przez fDi Magazine z 

Grupy Financial Times – Gmina Błonie ponownie zajęła wysokie miejsca w 

wielu kategoriach. Mimo, iż starowała w najliczniejszej grupie znalazła się w 

najlepsze piątce małych miast pod względem potencjału ekonomicznego, (1 

miejsce), dostępności komunikacyjnej (2 miejsce), przyjazności dla biznesu (3 

miejsce) oraz kapitału ludzkiego i poziomu życia (4 miejsce), zaś w klasyfikacji 

ogólnej wśród miast do 100 tys. mieszkańców zajęła pierwsze miejsce. 

4. Gmina Błonie otrzymała tytuł Lidera Gospodarki w konkursie „Wzorowa 

gmina” - w lutym 2019 roku Kapituła konkursu czasopisma „Życie regionów” 

doceniła inwestycje poczynione [przez władze gminy w ostatnich latach. W 

ocenie brano pod uwagę inwestycje zewnętrzne, rozwój terenów 

przemysłowych a także wzrost liczby mieszkańców. 
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4. Publikacje nt. wydarzeń i informacje dotyczące gminy Błonie zamieszczane 

są w miesięczniku BIS – Błoński Informator Samorządowy, publikowane są też 

w dwutygodniku Express Wieczorny. Bieżące informacje z wydarzeń w gminie 

Błonie zamieszczane są na antenach Radia Bogoria, Radia Sochaczew i Radia 

Niepokalanów. 
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10. Podsumowanie 

  

Szanowni Państwo! 

 Wspólnie tworzymy naszą gminę, a samorząd terytorialny, który w tym 

roku obchodzi swoje 30-lecie to trwały element lokalnej demokracji.  

Możemy być dumni z tego, jak gmina Błonie rozwinęła się w ciągu tych 30 lat. 

Corocznie od 2018 roku składane raporty o stanie gminy są podsumowaniem 

całorocznych działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych 

zadań. 

Przedstawiając Państwu niniejszy dokument, mam świadomość, że nie 

wyczerpuje on wszystkich dziedzin działalności jakie prowadzi gmina Błonie. 

Zapewne nie odpowiada także na wszystkie Państwa pytania, ale nie sposób 

przedstawić całego roku ciężkiej pracy wielu ludzi (pracowników Urzędu 

Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy) - w jednym dokumencie, który 

powinien być zwięzły i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Sporządzony 

dokument zawiera wyłącznie najważniejsze informacje o stanie gminy na koniec 

2019 r.  

Na terenie gminy Błonie dzieje się wiele. Aby być na bieżąco zachęcamy 

do śledzenia naszej strony internetowej www.blonie.pl, strony Biuletynu 

Informacji Publicznej www.bip.blonie.pl oraz profilu na fb – Gmina Błonie. 

Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz tablic ogłoszeniowych w sołectwach i 

na terenie miasta. 

 

 

 

 

 

http://www.blonie.pl/
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