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I. INFORMACJE OGÓLNE
W 2002 roku po raz pierwszy odbyły się bezpośrednie wybory do władz samorządowych
- wybierano wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zakładano, że kandydaci wybrani w ten
sposób zyskają silniejszą pozycję, będą też czuć się bardziej związani ze swoimi wyborcami. Z
kolei możliwość wyboru konkretnej osoby miała zachęcać obywateli do większego angażowania
się w życie publiczne.
27 października i 10 listopada 2002 roku w głosowaniu wybrano 1596 wójtów, 776
burmistrzów oraz 106 prezydentów miast. Frekwencja w I turze wyniosła 44,24 procent, w II
zaledwie 35,02 procent.
Przed wyborami Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT rozpoczęły akcję „Masz głos,
masz wybór. Samorząd jest Twój!”. Organizatorzy chcieli skłonić kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów do bardziej racjonalnego, klarownego i konkretnego
zaprezentowania obietnic wyborczych, a po 4 latach sprawdzić czy ci, którzy wygrali dotrzymali
słowa.
Opracowano plan monitoringu obietnic składanych przez kandydatów do władz
samorządowych. W czasie kampanii wyborczej specjalną ankietę wypełniło 257 potencjalnych
burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Spośród nich na stanowiska wybranych zostało 116
osób. Po roku, po dwóch latach i po czterech latach zapytaliśmy je, jak wypełniają złożone
wcześniej obietnice. W pierwszym roku po wyborach odpowiedzi udzieliło nam 106
samorządowców, po dwóch latach 89 i po czterech latach 95. Kilka osób odeszło ze stanowisk,
kilka odmówiło odpowiedzi. Większość wytrwała. Wszystkim organizatorzy bardzo dziękują za
współpracę.
Ostatni etap monitoringu został przeprowadzony w okresie czerwiec-sierpień 2006 roku.
Należy podkreślić, że omówienie poniższe dokonane zostało na podstawie deklaracji samych
ankietowanych. Nie sprawdzaliśmy, jak realizacje wyborczych zobowiązań oceniają wyborcy
i czy rzeczywiście zadania zostały wykonane tak, jak opisywano w ankietach.
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Poniższa tabela pokazuje, kogo i gdzie ankietowaliśmy:

Jednostki samorządu
monitorowane w poszczególnych
województwach

Monitorowane jednostki ze
względu na typ

dolnośląskie

5

kujawsko-pomorskie

4

lubelskie

5

lubuskie

4

łódzkie

6 Miejskie

małopolskie

8

mazowieckie

6

opolskie

6

podkarpackie
podlaskie
pomorskie

Osoby biorące udział w
monitoringu

34 burmistrzowie

42

26 wójtowie

35

35 prezydenci

18

95

95

14
7 Miejsko-wiejskie
11

śląskie

4

warmińsko-mazurskie

6

wielkopolskie

5

zachodniopomorskie

4 Wiejskie
95

W ramach monitorowanych 95 jednostek samorządu terytorialnego prezydenci miast,
burmistrzowie i wójtowie zobowiązali się do wykonania zadań w następujących dziedzinach:

KATEGORIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
TERENIE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW
• edukacja, w tym projekty takie jak:
o budowa/przebudowa obiektów sportowych
o budowa/przebudowa szkół
o dofinansowanie zajęć dla dzieci z rodzin
patologicznych
o dofinansowanie języków obcych w szkołach
o dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano
w ogóle

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania

313

73

40

9

72%

17%

9%

2%

435
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KATEGORIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
TERENIE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW
• pomoc społeczna, w tym projekty takie jak:
o przystosowanie budynków dla
niepełnosprawnych
o dożywianie dzieci w szkołach
o weryfikacja środków przyznawanych w ramach
pomocy społecznej
o wsparcie placówek pomocy społecznej
o wspieranie akcji charytatywnych
o współpraca i dofinansowanie NGO
• rozwój przedsiębiorczości, w tym projekty
takie jak:
o współpraca i dofinansowanie NGO
o tworzenie funduszy poręczeń kredytowych
o tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości
o modernizacja sieci telekomunikacyjnej
o modernizacja dróg
o obniżka podatków gminnych dla przedsiębiorców
o tworzenie ofert inwestycyjnych (np. dotyczących
zagospodarowania przestrzennego, poprawy
infrastruktury etc.)
o promocja regionu
o szkolenia lokalnych przedsiębiorców
o usprawnienie procedur administracyjnych
o wykorzystanie funduszy UE
• ekologia, w tym projekty takie jak:
o wykorzystanie ekologicznych źródeł energii
o kanalizacja/ budowa wodociągów
o recykling/utylizacja śmieci
o budowa ścieżek rowerowych
o budowa ekologicznych wysypisk śmieci
• bezpieczeństwo, w tym projekty takie jak:
o bezpieczeństwo na drodze - inwestycje drogowe
o dodatkowe patrole w policji lub straży
o monitoring z wykorzystaniem kamer
o programy antynarkotykowe w szkołach
o usprawnienie pracy policji, straży
• kultura, w tym projekty takie jak:
o dofinansowanie imprez kulturalnych
o dofinansowanie placówek kulturalnych
o inne działania w sferze kultury
• inne kategorie zadań

OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano
w ogóle

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania

197

26

20

12

77%

10%

8%

5%

138

79

19

8

57%

32%

8%

3%

77

78

26

2

42%

43%

14%

1%

168

64

29

2

64%

24%

11%

1%

152

11

7

2

88%

6%

4%

1%

26

25

4

1

46%

45%

7%

2%

1071

356

145

36

67%

22%

9%

2%

255

244

183

263

172

56

1608

Najwięcej obietnic dotyczyło edukacji (co czwarta). Niemal każdy wójt, burmistrz i
prezydent złożył przyrzeczenie wprowadzenia dofinansowania zajęć dodatkowych i nauki
języków.
Składane obietnice charakteryzował różnorodny stopień trudności ich realizacji.
Najprostsze zadania, np. opracowanie programu czy wspieranie finansowe istniejących instytucji
wymagały skromnych nakładów finansowych, a czasem tylko wykonania prostych czynności
urzędowych. Najambitniejsze obietnice wiązały się z wydatkowaniem wielomilionowych kwot i
organizowaniem przetargów poprzedzających inwestycje. Przykładem mogą być inwestycje w
infrastrukturę albo budowa nowych obiektów sportowych.
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Dwie trzecie zadań ocenionych zostało jako zrealizowane. Co dziesiątego zadania nie
zrealizowano w ogóle bądź nie udzielono informacji o stopniu jego realizacji. Najsłabiej
przebiega wywiązywanie się z obietnic związanych z projektami ekologicznymi (niespełna
połowa spełniona). Najlepiej wykonywane są zobowiązania z zakresu kultury – niemal 90%
zostało już wykonanych.
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II. REALIZACJA ZADAŃ WG WOJEWÓDZTW

II. 1. Województwo dolnośląskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•

Marian Nogaś
miasto Boguszów-Gorce
Andrzej Chmielewski
gmina Czarny Bór
Tadeusz Krzakowski
miasto Legnica
Jan Bronś
miasto Oleśnica
Emilian Stańczyszyn
miasto i gmina Polkowice

Monitoringowi podlegało 5 gmin (3 miejskie, 1 miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska).
Ankietowani po czterech latach tak ocenili realizację swoich obietnic:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
26
19
14
11
20
13
2
105

Całkowicie
zrealizowano
20
14
9
3
16
13
2
77

Częściowo
zrealizowano
6
5
4
8
3
0
0
26

Nie
zrealizowano w
ogóle
0
0
1
0
1
0
0
2

Najlepiej oceniana jest realizacja zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa, edukacji i
pomocy społecznej - około trzech czwartych obietnic w tych dziedzinach zostało już
dotrzymanych.
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Gmina miejska Boguszów-Gorce
Burmistrz Marian Nogaś
Burmistrz złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 15 z nich, a
5 jest w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BOGUSZÓW-GORCE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

4
3
3
3
4
2
1
20

3
2
3
0
4
2
1
15

1
1
0
3
0
0
0
5

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz zrealizował takie obietnice jak:
- opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii,
- zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach,
- ograniczenie prędkości ruchu przez zainstalowanie progów i właściwe oznakowanie,
- poprawa stanu dróg.
Pierwsze z wymienionych zadań dotyczące monitorowania szkół ma charakter ciągły. Jego
realizacja pochłonęła do tej pory 70 tys. złotych. Pozostałe zadania związane są z poprawą
bezpieczeństwa na drodze. Ich realizacja zakończyła się w 2005 roku i zamknęła się w kwocie 1
mln 110 tys. złotych.

W dziedzinie edukacji burmistrz zrealizował zadania o charakterze ciągłym, jak:
- dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach dla dzieci mających problemy z nauką,
- wyposażenie rodzin biednych w podręczniki, doposażenie bibliotek w podręczniki i dowóz
dzieci do szkół,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
Koszt realizacji tych zadań pochłania rocznie około 340 tys. złotych.
W trakcie realizacji jest zobowiązanie dotyczące modernizacji istniejących obiektów
szkolnych. Wydano na ten cel 900 tys. złotych z planowanych ponad 2,5 mln złotych.
Burmistrz przyznał, że trzy obiecywane inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska są w
trakcie realizacji:
- kontynuacja budowy wysypiska śmieci,
- budowa nowych tras ścieżek rowerowych łączących poszczególne dzielnice miasta,
- budowa instalacji kanalizacyjnej (Boguszów, Kuźnice, Stary Lesieniec) przy współfinansowaniu
z UE oraz wymiana kotłowni węglowych na ekologiczne.
Budowa wysypiska pochłonęła do tej pory 2,5 z planowanych 4,3 mln złotych, na ścieżki
rowerowe wydano połowę z planowanej kwoty 70 tys. złotych, a na kanalizację i kotłownie
wydatkowano 2,5 mln złotych, czyli niecałe 10% planowanej kwoty 27 mln złotych.
Dwa obiecywane zadania o charakterze ciągłym w dziedzinie pomocy społecznej:
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- dożywianie dzieci szkolnych,
- współpraca z instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej
są realizowane kosztem 320 tys. złotych rocznie.
W trakcie realizacji jest przystosowanie budynków administracji samorządowej do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ten cel wydano już 270 tys. złotych, czyli 90%
planowanych kosztów.
Burmistrz zrealizował też obietnice dotyczące działań w sferze wspierania kultury:
- remont filii biblioteki w Gorcach i zakup księgozbiorów,
- organizacja imprez kulturalnych.
Na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zostały spełnione obietnice burmistrza takie jak:
- tworzenie strefy aktywności gospodarczej i dążenie do budowy obwodnicy (poprzez
poszukiwanie sponsorów),
- obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców,
- poprawa stanu dróg gminnych.
Ponadto co roku z budżetu gminy wydaje się 60 tys. złotych na promowanie gminy:
wydawnictwa, współpracę z mediami, prasą, z partnerami zagranicznymi, a także na edukację
unijną mieszkańców i na program rozwoju turystyki i agroturystyki.
Burmistrz przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął raczej pozytywnie
na realizację złożonych obietnic.
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Gmina wiejska Czarny Bór
Wójt Andrzej Chmielewski
Wójt złożył 19 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 16 z nich, 2
zrealizował częściowo, a 1 obietnicy nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
CZARNY BÓR
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
4
2
2
3
2
19

5
3
1
2
3
2
16

1
1
0
0
0
0
2

0
0
1
0
0
0
1

Wójt Czarnego Boru zrealizował w kwestii poprawy bezpieczeństwa takie zadania jak:
budowa chodników, monitorowanie szkół przez policję i rozwój sportu i kultury oraz
opracowanie programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii.
W dziedzinie edukacji wójt obiecał zrealizować 6 zadań. Jedno z nich - budowa nowych
obiektów sportowo-rekreacyjnych: basenu i hali sportowej - jest na ukończeniu i pochłonęło 4
mln złotych z planowanych 4,5 mln złotych.
Natomiast ukończono budowę szkoły podstawowej za 4 mln złotych oraz realizowano
zadania o charakterze ciągłym, takie jak dofinansowanie nauki języków obcych i zajęć
dodatkowych w szkołach, utworzenie Centrum Informacji Gminnej, organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska wójt spełnił dwie swoje obietnice: budowę ścieżek
rowerowych za kwotę 5000 złotych oraz uzupełnienie sieci kanalizacji, co pochłonęło kwotę 3,5
mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt zrealizował następujące zadania: dożywianie dzieci
szkolnych, uruchomienie projekyu zatrudniania osób bezrobotnych, współpraca z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Są to zadania o charakterze ciągłym, których
realizacja pochłania rocznie 170 tys. złotych.
W trakcie realizacji jest przystosowanie budynków administracji samorządowej do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W dziedzinie kultury mobilizowano nauczycieli do organizowania teatrzyków i konkursów
recytatorskich oraz organizowano imprezy kulturalne.
Nie udało się z powodów techniczno-organizacyjnych poprawić stanu dróg wojewódzkich
i powiatowych. Były natomiast prowadzone inne działania w dziedzinie przedsiębiorczości:
promocja i pomoc w sprzedaży.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejska Legnica
Prezydent Tadeusz Krzakowski
Prezydent złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 18 z nich, a
3 zrealizował częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
LEGNICA
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
3
2
4
3
21

4
4
3
1
3
3
18

1
0
0
1
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0

Prezydent Legnicy zrealizował w kwestii poprawy bezpieczeństwa takie obietnice jak:
monitorowanie wizyjne miasta, opracowanie programu monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii oraz zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie
niebezpiecznych ulicach. Realizacja tych zadań przekroczyła 8 mln złotych.
W trakcie realizacji jest modernizacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,
zmiana organizacji ruchu, montowanie progów zwalniających oraz barier łańcuchowych i
budowa azylów dla pieszych. Wydano na to niemal 5 mln złotych z planowanych 7 mln złotych.
W dziedzinie edukacji prezydent obiecał wybudować nowe obiekty sportowo-rekreacyjne.
Zadanie to jest w trakcie realizacji, a na ten cel wydatkowano do tej pory około 52 mln złotych.
Ponadto kosztem ponad 60 mln złotych zrealizowano już zadania polegające na
dofinansowaniu nauki języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach, dofinansowaniu
działalności Młodzieżowego Centrum Kultury oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska prezydent obiecał wybudować nowe i odnowić istniejące
ścieżki rowerowe. Spełnienie tej obietnicy kosztowało 400 tys. złotych. Oprócz tego postawił
sobie za zadanie kontynuację likwidacji niskiej emisji, kontynuację budowy obwodnicy
zachodniej, budowę zbiorczej drogi południowej wraz z przeprawą mostową przez rzekę
Kaczawę oraz budowę sortowni odpadów komunalnych. To złożone zadanie jest w trakcie
realizacji, która potrwa do 2014 roku, chociaż poszczególne jego elementy już zostały
zakończone. Pełny koszt realizacji tego zadania to ponad 140 mln złotych, z czego wydano do
tej pory około 120 mln złotych.
Cztery zrealizowane zadania o charakterze ciągłym w dziedzinie pomocy społecznej to:
dożywianie dzieci, popieranie działalności charytatywno-opiekuńczej poprzez Międzyparafialną
Stołówkę Charytatywną, realizacja programu „Miasto bez barier” oraz współpraca z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Kosztują one rocznie ponad 60
mln złotych.
Podobnie w dziedzinie kultury prezydent realizuje swoje obietnice jako proces ciągły, na
który wydawane jest rocznie ok. 14,6 mln złotych. Są to: edukacja kulturalna, amatorski ruch
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artystyczny i prace remontowe w instytucjach kultury, a także organizacja imprez kulturalnych
oraz wspieranie placówek kulturalnych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano 3 zadania. Najdroższym z nich
okazała się poprawa infrastruktury drogowej, gdzie koszty osiągnęły 100 mln złotych. Znacznie
tańsze okazało się wspieranie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i obniżenie
obciążeń podatkowych gminnych dla przedsiębiorców. Te zadania kosztowały po kilkaset
tysięcy złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejska Oleśnica
Burmistrz Jan Bronś
Burmistrz złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 17 z nich, a
5 jest w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
OLEŚNICA
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
4
3
2
4
3
1
22

5
3
1
0
4
3
1
17

0
1
2
2
0
0
0
5

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz zrealizował takie swoje obietnice jak:
- wybudowanie ronda przy ulicach Sudoła i Krzywoustego za 970 tys. złotych,
- realizacja programu „Bezpieczne miasto” oraz opracowanie wspólnie z policją i rodzicami
programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii (rocznie ok. 40 tys.
złotych),
- zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wałowa - Wrocławska. To zadanie
zostało zrealizowane w inny sposób, poprzez budowę ronda (750 tys. złotych).
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał i zrealizował zadania o charakterze ciągłym, jak:
- dofinansowanie zajęć dodatkowych i nauki języków obcych w szkołach,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w świetlicach
socjoterapeutycznych,
- edukacja regionalna w każdej klasie szkolnej.
Koszt realizacji tych zadań pochłania rocznie ponad 200 tys. złotych.
Zrealizowane zadanie wysokobudżetowe w tej dziedzinie to budowa kompleksu
sportowego z aquaparkiem za prawie 18 mln złotych.
Burmistrz Oleśnicy stwierdził, że obiecywane inwestycje w dziedzinie ochrony
środowiska są w trakcie realizacji:
- budowa ścieżek rowerowych, na które wydano już 110 tys. złotych,
- modernizacja gospodarki osadowej w obrębie oczyszczalni, ograniczenie niskiej emisji,
zmniejszenie zużycia wody, ograniczenie emisji z centralnej ciepłowni poprzez urządzenia
odpylające i instalacje odsiarczania.
Drugie złożone zadanie kosztowało już ponad 8 z planowanych 20 mln złotych.
Na realizację obietnic z dziedziny pomocy społecznej, które mają charakter ciągły,
wydaje się 353 tys. złotych rocznie. Są to: dożywianie dzieci, pomoc rzeczowa w naturze i
współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej.
Przystosowanie
budynków
administracji
samorządowej
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych udało się zrealizować częściowo z powodu ograniczeń konserwatorskich i
technicznych. Na ten cel wydano już 290 tys. złotych.
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Ponad 20 mln złotych kosztowała realizacja obietnic związanych z wspieraniem kultury.
Dużą część tych środków (ok. 18 mln zł) pochłonęło wspieranie placówek kulturalnych, jak
biblioteka i Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, który otrzymał nową siedzibę z salą widowiskową.
Ponadto na organizację imprez kulturalnych i wspieranie inicjatyw grantami wydaje się ponad 1
mln złotych rocznie.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zostały spełnione obietnice burmistrza takie jak:
promocja miasta i możliwości inwestowania, ułatwienie procedur formalnych, pomoc tam, gdzie
brakuje uzbrojenia terenu, oraz wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla tworzących miejsca
pracy. Koszty tych działań to 650 tys. złotych rocznie.
Poprawa stanu dróg pochłonęła 24 mln z planowanych 70 mln złotych.
Ponadto burmistrz obiecał wymusić na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
wybudowanie obwodnicy. Prace są już w toku. Koszt inwestycji - 250 mln złotych.
Burmistrz stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na
realizację złożonych obietnic i na formułowanie ich w przyszłości.
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Gmina miejsko-wiejska Polkowice
Burmistrz Emilian Stańczyszyn
Burmistrz złożył 23 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z nich, 11
zrealizował częściowo, a 1 obietnicy nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
POLKOWICE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
4
3
2
5
3
23

3
2
1
0
2
3
11

3
2
2
2
2
0
11

0
0
0
0
1
0
1

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz Polkowic obiecał spowolnić ruch
samochodowy poprzez budowę garbów oraz wprowadzić system monitorowania miasta.
Zadania te zostaną zrealizowane do 2008 roku. Oprócz tego udało się już wprowadzić w życie
opracowanie programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii oraz
wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania ulic, osiedli, parków, co kosztuje rocznie
800 tys. złotych.
Obiecywana instalacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Kominka i 3 Maja nie została
wykonana, ponieważ w tym miejscu powstało rondo. Skrzyżowanie stało się bezpieczniejsze,
więc mimo innego rozwiązania można stwierdzić, że obietnica jednak została spełniona.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał zrealizować 6 zadań. Połowa z nich została już
wykonana: wybudowano Gimnazjum nr 2 kosztem 12 mln złotych, a także realizuje się
dofinansowanie nauki języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach. Pozostałe obietnice:
- budowa nowych boisk przy szkołach podstawowych zostanie ukończona do 2008 roku, a
kosztowała już 500 tys. z planowanych 2 mln złotych,
- budowa campusu Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki potrwa do 2009
roku, a wydano na nią 4 z planowanych 30 mln złotych,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w świetlicach
środowiskowych została zaplanowana do 2010 roku,
są w trakcie realizacji.
Zadania z dziedziny ochrony środowiska są w trakcie realizacji. Ich zakończenie planuje
się na 2008 rok. 3 mln złotych kosztowała do tej pory budowa ścieżek rowerowych. Do
skanalizowania pozostała 1 wioska, która jest w gminie od 2 lat. Do gazyfikacji, którą
obiecywano w połączeniu z kanalizacją, nie ma podstawy prawnej.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz Polkowic zajął się sprawą dożywiania dzieci
szkolnych oraz rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy
społecznej. Do roku 2008 zakończy się zadanie związane z rozwojem działalności świetlic
środowiskowych, zwiększeniem dotacji dla istniejących stowarzyszeń charytatywnych oraz
przystosowaniem budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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W dziedzinie kultury na wspieranie talentów i organizacji pozarządowych oraz
organizowanie imprez kulturalnych wydatkuje się co roku 8 mln złotych. W trakcie realizacji
pozostaje zadanie wspierania placówek kulturalnych.
W ramach rozwoju przedsiębiorczości obniżono podatki gminne dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy. Do roku 2008 trwać będzie realizacja zadania polegającego na
utworzeniu Funduszu Poręczeń Kredytowych, uzbrojeniu terenów pod inwestycje i promocji
usług w Polkowicach. Natomiast do roku 2010 trwać będzie poprawianie infrastruktury.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął pozytywnie na stopień realizacji obietnic
wyborczych. Burmistrz przyznał, że w przyszłości formułowałby swoje obietnice bardziej
precyzyjnie.
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II. 2. Województwo kujawsko-pomorskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•

Konstanty Dombrowicz
miasto Bydgoszcz
Tadeusz Fuks
miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie
Zygmunt Michalak
miasto i gmina Koronowo
Wojciech Sypniewski
gmina Osielsko

Monitoringowi podlegały 4 gminy (1 miejska, 2 miejsko-wiejskie i 1 wiejska).
Ankietowani po czterech latach tak ocenili realizację swoich zobowiązań:

Liczba zadań
ogółem
20

Całkowicie
zrealizowano
17

Częściowo
zrealizowano
1

Nie
zrealizowano
w ogóle
2

• pomoc społeczna

12

11

1

0

• rozwój przedsiębiorczości

9

5

4

0

• ekologia

10

5

4

1

• bezpieczeństwo

8

8

0

0

• kultura

9

9

0

0

• inny kategorie zadań

3

2

1

0

OGÓŁEM ZADAŃ

71

57

11

3

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
• edukacja

Najgorzej oceniana jest realizacja obietnic związanych z ekologią i rozwojem
przedsiębiorczości, najlepiej w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa i kultury.
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Gmina miejska Bydgoszcz
Prezydent Konstanty Dombrowicz
Prezydent złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich, 3
zrealizował częściowo, a 1 pozostała niezrealizowana.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BYDGOSZCZ
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
2
2
3
2
3
1
18

4
2
1
1
2
3
1
14

0
0
1
2
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
0
1

Jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, prezydent Bydgoszczy zrealizował takie swoje
obietnice jak wprowadzenie dziennych i nocnych patroli na osiedlach peryferyjnych, akcję
„Strażnik miejski przyjazny mieszkańcom”, przydzielanie mieszkań dla policjantów, monitoring
telewizyjny głównych ulic oraz opracowanie programu monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii. Realizacja tych zadań kosztowała ok. 15 mln złotych.
W ramach obietnic z dziedziny edukacji prezydent wybudował nowe obiekty sportowo-rekreacyjne. Realizacja tego celu kosztowała ok. 17 mln złotych. Dofinansowanie zajęć
dodatkowych w szkołach to ok. 3 mln złotych. Organizowanie zielonych szkół i wyrównywanie
poziomu szkół poprzez ich doposażenie i komputeryzację kosztowało 2 mln złotych. Z powodu
braku podstawy prawnej nie zrealizowano dofinansowania nauki języków obcych w szkołach.
Zadanie edukacyjne polegające na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych połączono z realizacją obietnicy z dziedziny pomocy społecznej, czyli
dożywianiem dzieci w szkołach. Kosztowało to gminę 5 mln złotych.
Na pomoc społeczną we współpracy z organizacjami pozarządowymi wydano ok. 900
tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska prezydent obiecał, że zostanie dokończona budowa
oczyszczalni ścieków Kapuściska. Oprócz tego postawił sobie za zadanie budowę ścieżek
rowerowych przy drogach wyjazdowych z miasta w kierunku „zielonych pól”. Realizacja tego
celu pochłonęła 250 tys. z planowanych do 2008 roku 1,8 mln złotych. Inne inwestycje
ekologiczne kosztowały już ponad 12 mln złotych. Wśród obietnic była też spalarnia odpadów,
ale jej budowa okazała się niecelowa i zabrakło w tej kwestii akceptacji społecznej.
W dziedzinie kultury prezydent realizuje swoje obietnice o charakterze ciągłym:
dofinansowanie w szkołach przedsięwzięć, które służą promocji kultury, współpraca przy
promowaniu miejscowych artystów, organizacja imprez i wspieranie placówek kulturalnych.
Realizacja tych projektów kosztowała ponad 5 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości promowano miejscowe firmy i lobbowano na ich
rzecz zarówno w Bydgoszczy, jak i w Polsce i w Europie, na co wydano 245 tys. złotych.
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Natomiast do 2008 roku będą trwały prace nad poprawą stanu dróg lokalnych - zainwestowano
80 mln z planowanych 397 mln złotych.
Dodatkowo prezydent obiecywał współpracę przy powołaniu uniwersytetu, tworzeniu
boisk, sal sportowych i basenów, które miałyby konkurować z „zajęciami ulicznymi” młodzieży.
Cel ten zrealizowano poprzez przekształcenie 10 obiektów poprzemysłowych w szkolne i
sportowe. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 25 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejsko-wiejska Jabłonowo Pomorskie
Burmistrz Tadeusz Fuks
Burmistrz złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 16 z nich, a
2 są w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
JABŁONOWO POMORSKIE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
3
3
2
2
2
1
18

5
3
2
1
2
2
1
16

0
0
1
1
0
0
0
2

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz zrealizował takie obietnice jak:
- wspieranie finansowe policji, bieżące utrzymanie dróg, poprawa oznakowania dróg i wsparcie
jednostki ratownictwa gaśniczego, na co wydano ok. 1,4 mln złotych,
- stałe kontakty z kierownictwem rewiru i komendantem powiatowym policji oraz analizy stanu
bezpieczeństwa.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał zrealizować budowę nowych obiektów sportoworekreacyjnych, co kosztowało 2,2 mln złotych, a także wybudować gimnazjum, na co
przeznaczono 2,9 mln złotych. Ponadto zrealizowano obietnice zadań o charakterze ciągłym,
jak:
- dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w świetlicach
finansowana z opłat za pozwolenia na handel alkoholem,
- dostosowanie sieci szkół do wymogów reformy i możliwości finansowych gminy, poprawa
warunków dowożenia dzieci do szkół i budowa wiat na przystankach.
Burmistrz Jabłonowa stwierdził, że spełniona została obietnica kapitalnego remontu i
modernizacji oczyszczalni ścieków, co kosztowało 2,5 mln złotych. Z ukończeniem tej inwestycji
związane było także podłączanie obiektów do istniejących sieci kanalizacyjnych oraz
podłączanie kolejnych obiektów do istniejącej kotłowni olejowej. Zadanie to zakończy się w 2007
roku i będzie kosztować 1,5 mln złotych. Do tej pory wydano 100 tys. złotych.
Na obiecywane przed wyborami zadania o charakterze ciągłym w dziedzinie pomocy
społecznej przeznaczono ponad 400 tys. złotych. Są to: dożywianie dzieci i współpraca z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Ponadto na utworzenie
mieszkań socjalnych na terenie zlikwidowanej szkoły wydano 120 tys. złotych.
Ponad 200 tys. złotych kosztowała realizacja obietnic związanych z wspieraniem kultury.
Połowę tych środków pochłonęło wspieranie placówek kulturalnych, a resztę organizacja imprez
kulturalnych.
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W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zostały spełnione obietnice burmistrza takie jak
uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, na co wydano 140 tys.
złotych, oraz bieżąca aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego. Stworzono dobry
klimat dla przedsiębiorczości, obniżono podatki gminne dla przedsiębiorców.
W trakcie realizacji jest poprawa stanu dróg, na co wydano już 600 tys. złotych z
planowanych 1,4 mln złotych.
Ponadto burmistrz obiecał większą dostępnośc usług stomatologicznych, poprawę
czystości i estetyki gminy i miasta, remonty chodników w mieście, odbudowę 2 mostów we
wsiach Lembarg i Bukowiec, poprawę sprawności funkcjonowania urzędu i jednostek mu
podległych. Zadanie to zrealizowano kosztem 600 tys. złotych.
Burmistrz przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” miał wpływ na realizację
złożonych obietnic, a w przyszłości obietnice byłyby bardziej skonkretyzowane.

21

Gmina miejsko-wiejska Koronowo
Burmistrz Zygmunt Michalak
Burmistrz złożył w 2002 roku 20 obietnic wyborczych. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 5
zrealizował częściowo, a 2 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KORONOWO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
4
3
3
3
1
20

4
4
1
1
3
0
13

1
0
2
1
0
1
5

1
0
0
1
0
0
2

W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał wybudować pływalnię. Realizacja tego projektu
zakończy się w 2008 roku i będzie kosztować 7,5 mln złotych. Do tej pory na ten cel wydano 1
mln złotych. Obiecana i zakończona już rozbudowa szkół w Koronowie i Sitowcu kosztowała 2,6
mln złotych. Zadania ciągłe, jak dofinansowywanie nauki języków obcych i zajęć dodatkowych w
szkołach, a także organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych,
kosztowały prawie 0,5 mln złotych. Nie udało się utworzyć szkoły gastronomicznej z powodu
likwidacji zakładu Smakowit w Koronowie.
Jeśli chodzi o obietnice dotyczące ochrony środowiska, zbudowano sieć kanalizacyjną w
Mąkowarsku, Wierzchucinie i Lucimiu. Koszty inwestycji to 3,5 mln złotych. Budowa ścieżek
rowerowych będzie realizowana do 2008 roku. Powodem odłożenia w czasie realizacji tego
zadania jest brak środków; potrzeba 1,3 mln złotych, a do tej pory wydano na ten cel 150 tys.
złotych. Nie udało się przeprowadzić obiecanej rekultywacji wysypiska śmieci.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz Koronowa obiecał dożywianie dzieci oraz
rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Na te
zadania ciągłe przeznaczono już 620 tys. złotych. Na samopomoc wydano 200 tys. złotych, a na
przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych 60
tys. złotych.
W dziedzinie kultury na utworzenie orkiestry gminnej oraz organizowanie imprez
kulturalnych i wspieranie placówek kulturalnych takich jak kluby jeździeckie i żeglarskie wydano
do tej pory 155 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecał wprowadzenie zmian w
planach zagospodarowania przestrzennego, gazyfikację gminy, rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw i osiedla dla ludzi bogatych chcących się osiedlić w gminie. Planowane
ukończenie realizacji tego projektu nastąpi w 2008 roku i będzie kosztowało 8 mln złotych. Do tej
pory wydano na ten cel tylko 30 tys. złotych. Zgodnie z obietnicą obniżono podatki gminne dla
przedsiębiorców. Koszty tego przedsięwzięcia szacuje się na 700 tys. złotych. Z braku środków
nie udało się w pełni poprawić stanu dróg i przeprowadzić inwestycji w dziedzinie
telekomunikacji w 3 wsiach. Na poprawę infrastruktury wydano 3 z przewidywanych 10 mln
złotych.
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Spośród obiecywanych innych działań dla dobra gminy nie udało się uruchomić produkcji
biopaliw ani stworzyć centrum przetwórstwa rolno-spożywczego. Natomiast sukcesem jest
rozwój infrastruktury ze środków pomocowych, na drogi i kanalizację wydano 4,5 mln złotych.
Wymiana sieci wodociągowej z braku środków zrealizowana została częściowo.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął pozytywnie na stopień realizacji obietnic
wyborczych. Burmistrz przyznał, że w przyszłości swoje obietnice opierałby bardziej na realizacji
projektów przy angażowaniu środków z zewnątrz.
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Gmina wiejska Osielsko
Wójt Wojciech Sypniewski
Wójt złożył 15 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich,
natomiast 1 zrealizował częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
OSIELSKO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

4
3
1
2
4
1
15

4
2
1
2
4
1
14

0
1
0
0
0
0
1

Wójt Osielska zrealizował wszystkie obietnice w kwestii poprawy bezpieczeństwa.
Zostały zaangażowane osoby zajmujące się bezpiecznym przeprowadzaniem dzieci do szkoły,
podtrzymywana jest współpraca szkół z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i policją,
opracowano program monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii. A we
współpracy z GDDKiA zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach szosy gdańskiej,
kolonijnej i centralnej.
W dziedzinie edukacji wójt zrealizował 4 swoje obietnice. Budowa sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Niemczu kosztowała 740 tys. złotych. Pozostałe obietnice dotyczyły
zajęć o charakterze ciągłym. Dofinansowanie nauki języków obcych i zajęć dodatkowych w
szkołach kosztowało ponad 0,5 mln złotych, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych to około 40 tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska zgodnie z obietnicami wójta wybudowano pieszojezdnię
ze ścieżką rowerową na trasie Osielsko - Bydgoszcz za 200 tys. złotych oraz sieć kanalizacyjną
z przyłączami w całej gminie, co pochłonęło kwotę 10 mln złotych. Wójt ocenił, że rozbudowa
sieci kanalizacyjnej będzie kontynuowana.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Osielska spełnił obietnice polegające na
dożywianiu dzieci szkolnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy
społecznej. Są to zadania o charakterze ciągłym, których realizacja pochłonęła do tej pory 65
tys. złotych.
Do końca bieżącego roku budynki administracji samorządowej przystosowane będą do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowy koszt to 36 tys. złotych, ale nie poniesiono jeszcze
żadnych wydatków z tym związanych.
W dziedzinie kultury organizowano imprezy kulturalne, na które przeznaczono ponad 25
tys. złotych.
Jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości, zrealizowane zostało zadanie ciągłe polegające
na poprawie infrastruktury, co do tej pory kosztowało 15 mln złotych.
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Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych, choć na realizację dotychczasowych obietnic miał pozytywny
wpływ.
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II.3 Województwo lubelskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•

Jan Grzebuła
gmina Dzierzkowice
Stanisław Gołębiowski
gmina Końskowola
Mirosław Chapski
gmina Kraśnik
Andrzej Pruszkowski
miasto Lublin
Jan Woźniak
gmina Urzędów

Monitoringowi podlegało 5 gmin (1 miejska i 4 gminy wiejskie). Ankietowani na
zakończenie kadencji tak ocenili realizację swoich zobowiązań wyborczych:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
24
16
15
10
13
10
3
91

Całkowicie
zrealizowano
19
12
9
4
7
10
2
63

Częściowo
zrealizowano
4
2
3
2
5
0
1
17

Nie
zrealizowano
w ogóle
0
2
1
3
1
0
0
7

Najlepiej wypadła ocena zadań realizowanych w dziedzinie kultury, najgorzej związanych z ekologią.
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Brak
informacji o
stopniu
realizacji
zadania
1
0
2
1
0
0
0
4

Gmina wiejska Dzierzkowice
Wójt Jan Grzebuła
Wójt złożył 19 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 17 z nich, 1
obietnicę spełnił częściowo, natomiast 1 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
DZIERZKOWICE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
3
2
2
2
1
19

5
3
3
1
2
2
1
17

0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
1

Wójt Dzierzkowic zrealizował wszystkie obietnice w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Na
właściwe oznakowanie, remonty dróg i budowę chodników przy drogach wydano 2,8 mln
złotych. Z kolei zwiększenie liczby patroli policyjnych i organizowanie pogadanek w szkołach na
temat bezpieczeństwa na drogach przy współudziale policji kosztowało 3,8 mln złotych.
W dziedzinie edukacji wójt zrealizował 5 swoich obietnic. Najtańsze okazało się
wybudowanie boiska sportowego przy SP w Wyżnicy, które powstało w czynie społecznym z
udziałem młodzieży szkolnej i rodziców. Dofinansowanie nauki języków obcych i zajęć
dodatkowych w szkołach kosztowało ponad 0,7 mln złotych. Remonty i modernizacje szkół w
Terpentynie i w Woli to ponad 0,5 mln złotych. Organizowano także zajęcia pozalekcyjne dla
dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska wójt spełnił obietnicę rozbudowy oczyszczalni ścieków.
Zadanie to kosztowało 610 tys. złotych. Natomiast zapowiedź kontynuacji budowy kanalizacji
sanitarnej w Podwodach, Wyżniance, Woli, Wyżnicy, Kolonii Wyżnicy i Kolonii Wyżniance udało
się spełnić tylko częściowo - w Podwodach i w Wyżniance. Cała inwestycja została oceniona na
8 mln złotych, ale z braku środków i zainteresowania mieszkańców zakończyła się na kwocie 1,3
mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Dzierzkowic spełnił obietnice polegające na
dożywianiu dzieci szkolnych i systematycznym zwiększaniu środków finansowych na realizację
zadań własnych w zakresie rozdzielanych świadczeń. Gmina wydała na to łącznie ponad 280
tys. złotych. Zrealizowana została również obietnica współpracy z organizacjami pozarządowymi
w obszarze pomocy społecznej. Natomiast wbrew zapowiedziom nie przystosowano budynków
administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powodem były
niewystarczające środki finansowe i brak możliwości zainstalowania windy.
Jeśli chodzi o rozwój kultury, kosztem 180 tys. złotych zrealizowano obie obietnice wójta:
reaktywowanie ludowych zespołów wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano wszystkie obietnice wyborcze.
Były to: oferowanie niezagospodarowanych terenów stanowiących mienie gminy pod zabudowę,
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oferowanie do wynajmu obiektów i budynków będących własnością gminy, poprawa
infrastruktury, na co wydano 2,2 mln złotych, oraz obniżenie podatków gminnych. To ostatnie
zadanie okazało się martwym zapisem w uchwałach rady gminy. W rzeczywistości nie
zastosowano żadnych ulg i zwolnień.
Wójt obiecywał też, że będą podejmowane działania w kierunku budowy przechowalni i
chłodni owoców miękkich, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na rozwój infrastruktury i
poszukiwania sponsorów i osób chętnych do inwestowania w gminie. To zadanie o charakterze
ciągłym kosztowało 1,1 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych, choć na realizację dotychczasowych obietnic miał pozytywny
wpływ.
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Gmina wiejska Końskowola
Wójt Stanisław Gołębiowski
Wójt złożył 14 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich,
natomiast 2 obietnice spełnił częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOŃSKOWOLA
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
3
3

4
3
2

1
0
1

1

1

0

1
1
14

1
1
12

0
0
2

Wójt Końskowoli w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizował obietnicę budowy
chodników i zatok przystankowych. Wydano na ten cel ponad 50 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji wójt zrealizował w pełni większość swoich obietnic. Najdroższa
okazała się budowa gimnazjum w Końskowoli. Ta inwestycja kosztowała 4,4 mln złotych.
Dofinansowanie nauki języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach zrealizowano kosztem
556 tys. złotych. Zorganizowane zostały też zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych. Częściowo została zrealizowana budowa boiska do koszykówki w Rudach,
boisko do piłki nożnej w Witowicach i zaplecze socjalne na boisku w Końskowoli. To złożone
zadanie kosztowało już ponad 80 tys. złotych z przewidzianych do końca bieżącego roku 566
tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska wójt spełnił obietnicę rozbudowy wodociągów i
kanalizacji oraz wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Koszt realizacji tego zadania to
2,02 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej wykonane zostało zadanie dożywiania dzieci szkolnych.
Wydano na ten cel ponad 1,4 mln złotych. Jednocześnie na współpracę z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 22 tys.
złotych. Przystosowanie budynków gimnazjum i Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób
niepełnosprawnych kosztowało 39 tys. złotych.
Na rzecz rozwoju kultury zrealizowano obietnicę organizowania imprez kulturalnych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, zgodnie z obietnicą, przeznaczono w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy tereny pod działalność gospodarczą. Obietnicę
dostępu do Internetu w każdej wsi, zdaniem wójta, zapewniają Telekomunikacja Polska i
operator umożliwiający dostęp drogą radiową. Wprowadzenie wakacji podatkowych dla nowo
powstałych firm zostało zrealizowane częściowo, gdyż w przygotowaniu jest uchwała rady gminy
w tym zakresie.
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Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych, choć na realizację dotychczasowych obietnic miał pozytywny
wpływ.
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Gmina wiejska Kraśnik
Wójt Mirosław Chapski
Wójt złożył 17 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 9 z nich, 5
obietnic spełnił częściowo, natomiast 1 nie zrealizował. Jeśli chodzi o dwie obietnice wyborcze,
nie udało się uzyskać informacji o stopniu ich realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KRAŚNIK
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano

Brak
informacji

4
3
3

4
2
1

0
1
1

0
0
0

0
0
1

2

0

0

1

1

3
2
17

0
2
9

3
0
5

0
0
1

0
0
2

Wójt Kraśnika zrealizował częściowo wszystkie obietnice w kwestii poprawy
bezpieczeństwa. Budowa chodników i instalowanie oświetlenia na szczególnie niebezpiecznych
odcinkach dróg to „zadanie rozległe i wymagające znacznych środków”. Wydano na nie 215 tys.
z planowanych do 2009 roku 400 tys. złotych. Podobnie częściowo zostały zrealizowane
zadania polegające na zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej na przejściach na drogach
krajowych w Kowalinie i Stróży oraz na współpracy z mieszkańcami i organizacjami
społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem policji i stowarzyszeń działających na rzecz
poprawy bezpieczeństwa.
Z kolei w dziedzinie edukacji wójt zrealizował wszystkie ze swoich obietnic. Najdroższa
okazała się budowa hali sportowej przy gimnazjum w Stróży. Ta inwestycja kosztowała 1,5 mln
złotych. Dofinansowano naukę języków obcych i zajęcia dodatkowe w szkołach, a także
zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych - to zadania o
charakterze ciągłym.
W zakresie ochrony środowiska wójt nie spełnił obietnicy o budowie ścieżek rowerowych
we współpracy ze starostwem powiatowym. Miały to być 3 ścieżki: Suchynia, Słodków III i
Mikulin. Nie uzyskano informacji o zbiórce i segregacji odpadów komunalnych i stanie prac przy
budowie zakładu utylizacji odpadów.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Kraśnika spełnił obietnice polegające na
dożywianiu dzieci szkolnych i przystosowaniu budynku biblioteki w Stróży dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zadanie polegające na współpracy z organizacjami pozarządowymi w
obszarze pomocy społecznej zostało zrealizowane częściowo.
Zrealizowano obie obietnice wójta na rzecz rozwoju kultury: powrót do tradycji ludowych
przez coroczne organizowanie w okresie jesienno-zimowym imprez kulturalnych, a także
reaktywowanie działalności zespołu ludowego.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą wójta realizowane jest
zadanie promocji gminy. Częściowo zrealizowano projekt obniżenia podatków gminnych. Nie
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uzyskano informacji na temat stopnia realizacji obietnicy dotyczącej poprawy stanu dróg w
Kolonii Pasieka, Podlesiu i Mikulinie.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych, choć na realizację dotychczasowych obietnic miał pozytywny
wpływ.
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Gmina miejska Lublin
Prezydent Andrzej Pruszkowski
Prezydent Lublina złożył 23 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z
nich, 7 obietnic spełnił częściowo, natomiast 3 nie zrealizował. Jeśli chodzi o 2 obietnice
wyborcze, nie udało się uzyskać informacji o stopniu ich realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
LUBLIN
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano
6
4
3
2
4
3
1
23

3
2
0
0
3
3
0
11

2
1
1
1
1
0
1
7

0
1
1
1
0
0
0
3

Brak
informacji
1
0
1
0
0
0
0
2

Prezydent Lublina w kwestii poprawy bezpieczeństwa kosztem 83 tys. złotych
zrealizował obietnicę polegającą na wprowadzeniu stref ograniczenia prędkości i stref ruchu
uspokojonego. Oprócz tego obietnicę wprowadzenia wspólnych patroli policji, straży miejskiej i
żandarmerii oraz realizacji programów profilaktycznych w szkołach zrealizowano dzięki
porozumieniu w sprawie akcji „Gimbus Patrol”.
Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach al. Solidarności z al.
Warszawską, 3 Maja z Radziwiłłowską, 3 Maja z Dolną, przejścia dla pieszych na Kunickiego i
Łęczyńskiej udało się zrealizować tylko częściowo. Rozpoczęto procedurę przetargową na
realizację przejść na ul. Kunickiego. Na pozostałe skrzyżowania brakuje środków, które szacuje
się na 22 mln złotych.
W dziedzinie edukacji prezydent obiecał, że powstaną nowe obiekty sportowe przy
szkołach. Z obiecanych pięciu obiektów cztery zostały ukończone, a ostatni jest w trakcie
budowy, która zakończy się w 2007 roku. Z planowanych 62 mln złotych wydano na ten cel 52
mln złotych.
Kolejną obietnicą było wybudowanie nowych szkół. Ta obietnica ma szansę spełnienia
do końca bieżącego roku za kwotę 10,5 mln złotych. Dotychczas poniesione koszty stanowią
kwotę 7,3 mln złotych.
Całkowicie zrealizowane obietnice o charakterze ciągłym to dofinansowanie nauki
języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach. Program „Bezpieczna droga” i promowanie
najzdolniejszych uczniów poprzez system stypendialny kosztowały niemal 3,5 mln złotych.
Nie udało się uzyskać informacji o organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska prezydent nie spełnił obietnicy o budowie ścieżek nad
Bystrzycą i w parku Rury. Natomiast w trakcie realizacji w ramach projektu „Oczyszczalnie
ścieków w Lublinie” jest redukcja związków biogennych w oczyszczalni ścieków Hajdów.
Przewidywany koniec inwestycji to 2007 rok. Planowane koszty - 12,3 mln euro.
W dziedzinie pomocy społecznej prezydent Lublina spełnił obietnicę polegającą na
dożywianiu dzieci szkolnych. Koszt realizacji tego zadania przekroczył 7 mln złotych. Również
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obietnica współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej została
spełniona i kosztowała niemal 35 mln złotych.
Częściowo zrealizowano obietnicę utworzenia filii nr 6 MOPR, opracowania i wdrożenia
kompleksowego systemu wsparcia dziecka i rodziny, wspierania organizacji pozarządowych w
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i przystosowania budynku biblioteki w Stróży dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie udało się utworzyć filii MOPR z braku budynku i
niewystarczających zasobów kadrowych. Pozostałe zadania zostały zrealizowane, co
kosztowało ponad 7 mln złotych.
Nie udało się przystosować budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W dziedzinie rozwoju kultury zrealizowano wszystkie obietnice prezydenta. Remonty i
inwestycje w placówkach kultury, utrzymywanie miejskich instytucji kultury i zapewnianie
warunków do ich stabilnej działalności pochłonęło kwotę 11,7 mln złotych. Organizacja imprez
kulturalnych kosztowała 240 tys. złotych, a wspieranie placówek kulturalnych ponad 0,5 mln
złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą prezydenta obniżone
zostały podatki gminne dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i aktywizujących
zdegradowane tereny poprzemysłowe. Koszty w związku z tym poniesione osiągnęły 1,2 mln
złotych. Nie zrealizowano projektu budowy kolektorów sanitarnych i deszczowych w dzielnicy
Bursaki. Na temat obiecanej poprawy infrastruktury nie uzyskano informacji.
Prezydent obiecał, że pozyska środki finansowe z funduszy unijnych. Do tej pory
zgromadził ponad 34 mln euro.
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Gmina wiejska Urzędów
Wójt Jan Woźniak
Wójt złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich, 2
obietnice spełnił częściowo, natomiast 2 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
URZĘDÓW
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
3
3
3
2
18

3
3
3
2
1
2
14

1
0
0
0
1
0
2

0
0
0
1
1
0
2

Wójt Urzędowa w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizował obietnicę polegającą na
poprawieniu stanu dróg i ich dobrym oznakowaniu. Na ten cel wydano 6,3 tys. złotych.
Częściowo zrealizowana została obietnica zainstalowania sygnalizacji świetlnej na drodze
wojewódzkiej i modernizacji skrzyżowania w centrum gminy. Koszt realizacji całej inwestycji
został oszacowany na 1,5 mln złotych, a wydano do tej pory ok. 0,5 mln złotych. Z kolei
obietnica wykupienia w policji dodatkowego czasu patrolowania ulic, osiedli i parków nie została
zrealizowana, ponieważ nie było takiej potrzeby.
W dziedzinie edukacji wójt obiecał wybudować salę gimnastyczną w szkole podstawowej
w Bobach Kolonii i zrealizował to, koszty wyniosły 710 tys. złotych. Ustanowiono również
fundusz nagród dla najlepszych uczniów, na co przeznaczono 13 tys. złotych, i wprowadzono
dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach za 40 tys. złotych. Częściowo zrealizowano
dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach, które ma zacząć obowiązywać od roku
szkolnego 2006/2007.
W zakresie ochrony środowiska wójt spełnił obietnicę budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Inwestycja kosztowała 467 tys. złotych. Obietnica segregacji i
zagospodarowania odpadów na surowce wtórne również została spełniona kosztem 123 tys.
złotych. Nie udało się jednak zbudować ekologicznego wysypiska śmieci.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Urzędowa spełnił wszystkie obietnice. Na
dożywianie dzieci szkolnych, przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz współpracę z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych
przeznaczono 268 tys. złotych.
Zrealizowano obie obietnice wójta w dziedzinie kultury: wspieranie placówek kulturalnych
oraz organizacja imprez kulturalnych. Przeznaczono na ten cel 152 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano wszystkie obietnice wyborcze.
Były to: prowadzenie przychylnej polityki podatkowej i obniżenie górnej stawki podatków o 50%
dla osób prowadzących działalność gospodarczą, co kosztowało 1,9 mln złotych. Poprawa stanu
dróg została zrealizowana kosztem 844 tys. złotych.
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Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął na zmianę formułowania w przyszłości
obietnic wyborczych. Wójt uważa, że zadania, które nie są zadaniami własnymi gminy, powinny
być ujęte bardziej ogólnie. Zadania własne i zadania, które można realizować etapami, należy
ujmować w planowanym wymiarze rzeczowym rocznym.
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II.4. Województwo lubuskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•

Kazimierz Błaszczyk
miasto i gmina Dobiegniew
Tadeusz Jędrzejczak
miasto Gorzów Wielkopolski
Józef Kruczkowski
gmina Kłodawa
Mariusz Zalewski
gmina Zielona Góra

Monitoringowi podlegały 4 gminy (1 miejska, 1 miejsko-wiejska i 2 wiejskie). Pod
koniec kadencji ankietowani tak ocenili realizację swoich zobowiązań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
12
7
10
6
11
4
1
51

Całkowicie
zrealizowano
10
5
5
1
4
4
0
29

Częściowo
zrealizowano
2
1
4
5
7
0
1
20

Nie
zrealizowano
w ogóle
0
1
1
0
0
0
0
2

W monitorowanych samorządach najgorzej oceniono wykonywanie zobowiązań w
dziedzinie ochrony środowiska, najlepiej w dziedzinie kultury.
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Gmina miejsko-wiejska Dobiegniew
Burmistrz Kazimierz Błaszczyk
Burmistrz złożył 9 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 2 spośród
nich, a 7 zrealizował częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
DOBIEGNIEW
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

2
2
5
9

0
0
2
2

2
2
3
7

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz obiecał dbałość o pilnowanie znaków
poziomych na jezdniach, wycięcie drzew utrudniających widoczność, realizację specjalnych
programów dotyczących bezpieczeństwa społecznego. Na to zadanie wydano już 400 tys.
złotych z planowanych do końca bieżącego roku 1,5 mln złotych. Kolejnych 50 tys. złotych z
planowanych do 2009 roku 175 tys. złotych wydano na eliminowanie grup patologicznych,
przestępczych, edukację w zakresie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,
maksymalne rozwijanie i wspieranie inicjatyw tworzenia stowarzyszeń lokalnych liderów
wiejskich. Opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii to obietnica, która ma zostać zrealizowana do końca roku.
Realizacja tej obietnicy kosztowała już 320 tys. z planowanych 400 tys. złotych.
Wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości to wydatki rzędu 60
tys. złotych. Z kolei zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach
kosztowało 250 tys. złotych.
Spośród obietnic dotyczących ochrony środowiska wszystkie są zrealizowane częściowo.
Budowa ścieżek rowerowych ma zostać ukończona do końca bieżącego roku za kwotę 600 tys.
złotych. Do tej pory wydano na ten cel 350 tys. złotych. Druga obietnica dotyczyła kanalizacji
obszarów zabudowanych i niezabudowanych przylegających do jezior Ługi, Osiek, Radęcino,
Ostrowiec, Sarbinowo, doprowadzenia wody i kanalizacji do prawej części miasta w celu
ochrony wód jeziora Wielgie, kontynuacji programu „Lubuskie-Mazury”. Zadanie to jest w trakcie
realizacji do 2009 roku. Wydano na nie 5 mln złotych z planowanych 10 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecał przygotowanie terenów
(infrastruktury) dla potencjalnych pracodawców, wykorzystanie polityki fiskalnej w kosztach
funkcjonowania zbiorowych zakładów pracy, wspieranie wszelkich inicjatyw na wsi i w
miasteczku skierowanych na tworzenie nowych miejsc pracy. To zadanie jest w trakcie
realizacji. Wydano już na jego realizację 1,8 mln złotych z planowanych do końca bieżącego
roku 2 mln złotych. W podobnym terminie, ale za kwotę 1,5 mln złotych, ma być zrealizowana
poprawa infrastruktury. Wydano już na to 1,4 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął na formułowanie w przyszłości obietnic
wyborczych. Burmistrz stwierdził, że skoncentruje się na sprecyzowaniu zadania do jednego
konkretnego przedsięwzięcia z danej grupy zadań.
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Gmina miejska Gorzów Wielkopolski
Prezydent Tadeusz Jędrzejczak
Prezydent złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich, 7
obietnic spełnił częściowo, natomiast 1 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
GORZÓW WIELKOPOLSKI
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano
5
4
3
2
3
3
20

4
2
3
0
0
3
12

1
1
0
2
3
0
7

0
1
0
0
0
0
1

Prezydent Gorzowa w kwestii poprawy bezpieczeństwa złożył 3 obietnice, które zostały
częściowo zrealizowane. Modernizacja oświetlenia i czytelne oznakowanie, zwiększenie (o co
najmniej 10) liczby policjantów patrolujących ulice jest w trakcie realizacji do 2007 roku.
Kosztowało do tej pory 3,3 mln złotych. W trakcie realizacji jest również opracowanie wspólnie z
policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii.
Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach, takich jak
skrzyżowanie Jancarza i Dworcowej, Kos. Gdyni i Borowskiego, Kostrzyńskiej i Dobrej, Fredry,
Koniawskiej i Cichej, al. Konstytucji, 3 Maja i Sportowej także sfinalizowane ma być do 2007
roku. Dotychczasowy koszt przedsięwzięcia to 2,5 mln złotych.
W dziedzinie edukacji prezydent obiecał, że zostaną wybudowane nowe obiekty
sportowe przy szkołach. Udało się zrealizować to zadanie kosztem 7,8 mln złotych.
Kolejną obietnicą było uruchomienie Centrum Edukacji Artystycznej i Szkoły Mistrzostwa
Sportowego. Zadanie to jest w trakcie realizacji, ukończone ma zostać do 2009 roku.
Dotychczas wydano na ten cel ponad 5 mln złotych z planowanych 62 mln złotych.
Całkowicie zrealizowane obietnice o charakterze ciągłym to dofinansowanie nauki
języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci z rodzin trudnych i patologicznych. Koszt - ponad 2 mln złotych.
W zakresie ochrony środowiska prezydent złożył obietnice budowy ścieżek rowerowych
na ulicach Żwirowej, Wyszyńskiego, Owocowej, Buczka, Oś. Górczyn, jez. Nierzyn. Prace
potrwają do 2009 roku, ponieważ ścieżki będą tworzone w trakcie budowy ulic. Dotychczas
poniesione koszty zamykają się kwotą 317 tys. złotych. Również częściowo wykonane jest
zadanie budowy systemu kanalizacji sanitarnej dzielnic Wieprzyce, Zawarcie, rejonu ulic
Żwirowa - Owocowa, budowy przepompowni melioracyjnych „Siedlice”, „Nirica II”
i
uporządkowanie gospodarki osadami pościekowymi. Prace zakończą się w 2011 roku.
Dotychczasowe koszty to 5,7 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej prezydent Gorzowa spełnił obietnicę polegającą na
dożywianiu dzieci szkolnych. Tylko w 2005 roku koszty dożywiania to 1,6 mln złotych. Obietnica
współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej została spełniona,
przyznano na ten cel 160 tys. złotych w roku 2005. Zakończenie rozbudowy DPS - Ośrodka
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Interwencji Kryzysowej, przebudowa Domu Dziecka przy ul. K. Wielkiego to kolejne
zrealizowane obietnice.
Nie została spełniona obietnica przystosowanie budynków administracji samorządowej
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powodem jest przewidziana na 2007 rok modernizacja
całego urzędu. W projekcie przebudowy są rozwiązania dostosowujące budynek dla osób
niepełnosprawnych.
W dziedzinie rozwoju kultury zrealizowano wszystkie obietnice prezydenta. Na Nagrody
Prezydenta Miasta, stypendia dla młodych twórców, współpracę z zagranicą, publikacje i
wydawnictwa wydano 225 tys. złotych. Organizacja imprez kulturalnych kosztowała 560 tys.
złotych, a wspieranie placówek kulturalnych - ponad 231 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą prezydenta utrzymano ulgi
dla inwestorów tworzących powyżej 50 nowych miejsc pracy, pozyskuje się nowych inwestorów
tworzących miejsca pracy, wspierany jest sektor MiŚP. Utworzenie lotniska dla potrzeb miasta
Gorzowa oraz podmiotów gospodarczych okazało się niemożliwe z braku środków finansowych.
Ponadto zgodnie z obietnicą utrzymano na niezmiennym poziomie podatki gminne. Poprawa
infrastruktury - budowa ul. Bierzanina, trasy średnicowej od Fredry do Myśliborskiej, zachodniej
obwodnicy Gorzowa, ulic Janockiego, Stromej, Szarych Szeregów, drogi do garaży przy ul.
Olimpijskiej, modernizacji ul. Podmiejskiej - kosztowała ponad 50 mln złotych.
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Gmina wiejska Kłodawa
Wójt Józef Kruczkowski
Wójt złożył 7 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 3 z nich, 3
obietnice spełnił częściowo, natomiast 1 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KŁODAWA
• edukacja
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

2
3
2
7

2
0
1
3

0
2
1
3

0
1
0
1

Wójt Kłodawy w dziedzinie edukacji zrealizował wszystkie swoje obietnice. Wybudowanie
boiska i sali sportowej kosztowało 3,5 mln złotych, zorganizowanie nauki języków dla
pracowników gminy i jednostek podlegających - 40 tys. złotych.
W dziedzinie ochrony środowiska wójt obiecał wybudować kanalizację w ramach związku
celowego gmin, gazyfikację gminy oraz budowę ujęcia sieci wodociągowej. Obietnicę swoje
spełnił kosztem 3,78 mln euro. Drugie zadanie polegało na budowie ścieżek rowerowych
Kłodawa - Santocko i Wojcieszyce - Kłodawa. Zostało ono wykonane częściowo i w dalszym
ciągu jest realizowane. Z powodu braku wystarczających środków gmina oczekuje na decyzję o
przyznaniu dofinansowania z UE. Pełny koszt inwestycji to 1,4 mln złotych, dotychczas wydano
773 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości w trakcie realizacji są dwa zadania. Pierwsze
dotyczy poprawy stanu dróg powiatowych i gminnych oraz rozbudowy centrali telefonicznej w
Kłodawie i rozbudowy sieci w Kłodawie i Chalęcicach. Na jego realizację wydano 3,9 mln z
planowanych 4,2 mln złotych. Drugie realizowane zadanie to dozbrajanie terenów
inwestycyjnych i przyjęcie pakietu dla inwestorów na terenie gminy. Wydano na ten cel 74 tys.
ze 138 tys. złotych planowanych wydatków.
Nie zrealizowano obietnicy obniżenia podatków gminnych dla przedsiębiorców, ponieważ
nikt się nie ubiegał o zwolnienia i ulgi podatkowe.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął ani na bieżącą realizację obietnic
wyborczych, ani na zmianę formułowania ich w przyszłości.
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Gmina wiejska Zielona Góra
Wójt Mariusz Zalewski
Wójt złożył 15 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich,
natomiast 3 obietnice spełnił częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
ZIELONA GÓRA
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

4
3
2
1
3
1
1
15

4
3
2
0
2
1
0
12

0
0
0
1
1
0
1
3

Wójt Zielonej Góry w kwestii poprawy bezpieczeństwa na drogach zrealizował obietnicę
polegającą na prowadzeniu akcji profilaktycznych przez nauczycieli oraz akcji prewencyjnych
przez policję. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w gminie w 2004 roku udzielona została
pomoc materialna policji w kwocie 25 tys. złotych na zakup zakupu paliwa i sprzętu. W trakcie
realizacji jest obiecana instalacja sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach,
jak ul. Zielonogórska w Zawadzie i ul. 22 Lipca w Przylepie.
W dziedzinie edukacji wójt obiecał wybudować salę gimnastyczną i zrealizował to
zadanie kosztem 3,16 mln złotych. Wprowadzono dofinansowanie zajęć dodatkowych i nauki
języków obcych w szkołach oraz zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska obietnica budowy przepompowni ścieków Przylep,
oczyszczalni ścieków w Zawadzie i Ochli oraz opracowania koncepcji skanalizowania gminy jest
w trakcie realizacji, prace zostaną sfinalizowane jeszcze w tym roku. Wydano na ten cel 1,8 mln
z planowanych 2,1 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Zielonej Góry spełnił wszystkie obietnice kosztem
470 tys. złotych. Było to dożywianie dzieci szkolnych, przystosowanie budynku szkoły w
Drzonkowie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współpraca z Caritasem i pomoc
materialna dla osób najuboższych.
Jeśli chodzi o rozwój kultury, zgodnie z obietnicami 50 tys. złotych przeznaczono na
organizację imprez kulturalnych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano wszystkie obietnice wyborcze.
Były to: obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców, nawet z możliwością zwolnień
podatkowych, oraz poprawa stanu dróg osiedlowych, co kosztowało 1,7 mln złotych.
Ponadto wójt obiecywał wyposażenie szkół w pracownie komputerowe, oprócz tego
wodociągi dla wszystkich mieszkańców gminy, a także dokończenie oświetlenia w częściach
nowych osiedli Stary Kisielin, Drzonków, Racula, Przylep, Ochla, Stożne. To złożone zadanie
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jest w trakcie realizacji i brakuje na nie środków, chociaż wydano już na ten cel ok. 1 mln
złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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II.5. Województwo łódzkie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•

Marek Chrzanowski
miasto Bełchatów
Ewa Mądra
miasto Brzeziny
Jerzy Kabat
gmina Lipce Reymontowskie
Tomasz Bystroński
gmina Nowosolna
Władysław Sobolewski
gmina Ozorków
Ryszard Bogusz
miasto Skierniewice

Monitoringowi podlegało 6 gmin (3 miejskie i 3 wiejskie). Ankietowani po czterech
latach tak ocenili realizację swoich zobowiązań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
28
20
19
10
13
16
2
108

Całkowicie
zrealizowano
17
10
15
6
8
14
1
71

Częściowo
zrealizowano
4
1
3
2
3
2
0
15

Nie
zrealizowano
w ogóle
0
3
0
1
0
0
1
5

Brak
informacji o
stopniu
realizacji
zadania
7
6
1
1
2
0
0
17

Najgorzej wypadła realizacja zadań związanych z pomocą społeczną i ekologią,
największy odsetek zrealizowanych zobowiązań jest w dziedzinie kultury i rozwoju
przedsiębiorczości.
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Gmina miejska Bełchatów
Prezydent Marek Chrzanowski
Prezydent złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich, a
7 obietnic spełnił częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BEŁCHATÓW
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
ogółem
zrealizowano zrealizowano
5
3
3
2
4
3
1
21

3
3
2
1
2
2
1
14

2
0
1
1
2
1
0
7

Prezydent Bełchatowa w kwestii poprawy bezpieczeństwa w pełni zrealizował obietnice
zaangażowania straży miejskiej do wieczornego patrolowania miasta, wysyłania patroli policji i
straży w newralgiczne punkty oraz opracowania wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii.
Częściowo wykonana została budowa chodników wzdłuż ulic Lipowej i Piłsudskiego,
kontynuacja budowy ścieżek rowerowych i drogi na Osiedlu Olsztyńskim. Na realizację tego
zadania wydano już 6,7 mln złotych z planowanych 14 mln złotych. Również częściowo
wykonano modernizację skrzyżowań Armii Krajowej i Wojska Polskiego oraz Lipowej i al.
Wyszyńskiego. Z planowanych 8 mln złotych na tę inwestycję wydano już 5,5 mln złotych.
Planowe zakończenie obydwu realizowanych projektów przewidywane jest w 2008 roku.
W dziedzinie edukacji prezydent obiecał, że zostaną wybudowane nowe obiekty
sportowe przy szkołach. Zadanie to udało się zrealizować częściowo, kosztem 12,1 mln złotych
z przewidywanych na tę inwestycję 16,1 mln zlotych. Częściowo zrealizowano też
dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach. Z kolei na dofinansowanie zajęć
dodatkowych w szkołach wydano 124 tys. złotych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych kosztowała znacznie więcej, bo 3,6 mln złotych. Prezydent
obiecał też, że będzie kontynuował starania o dzienne studia wyższe w Bełchatowie. Pochłonęło
to 69 tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska prezydent obiecał kontynuację ścieżki rowerowej w
kierunku ul. Czaplineckiej, dalej Wrzosową w kierunku Smolarni oraz połączenie ścieżek
Bełchatowa z Kleszczowem. Realizacja tej obietnicy trwa i powinna zakończyć się w tym roku.
Wydano na ten cel 100 tys. złotych z przewidywanej ogólnej sumy 1,6 mln złotych. Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków została wykonana za kwotę 21 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej prezydent Bełchatowa spełnił obietnicę polegającą na
dożywianiu dzieci szkolnych oraz na współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze
pomocy społecznej. Za kwotę 358 tys. złotych uruchomiona została jadłodajnia i noclegownia.
W dziedzinie rozwoju kultury zrealizowano obietnice organizowania imprez kulturalnych
kosztem 644 tys. złotych oraz wspierania placówek kulturalnych. Częściowo udało się
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zorganizować miejsca spotkań dla ludzi młodych we współpracy z NGO'sami na każdym
osiedlu. Zadanie to jest w trakcie realizacji.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą prezydenta obniżone
zostały podatki gminne dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Koszt tego zadania
to 172 tys. złotych. Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje pochłonęło 2,26 mln
złotych. Obiecywana poprawa infrastruktury jest w trakcie realizacji i kosztowała jak dotąd 6,1
mln złotych z przewidywanej do 2007 roku kwoty 14,5 mln złotych.
Prezydent obiecał też zabiegać o takie funkcjonowanie elektrowni i kopalni, aby nie
zmniejszało się zatrudnienie. Obietnicę swą spełnił.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejska Brzeziny
Burmistrz Ewa Mądra
Burmistrz złożyła 11 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązała się w pełni z 8 z nich,
1 zrealizowała częściowo, a 2 obietnic nie dotrzymała.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BRZEZINY
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
3
1
11

3
2
3
0
8

0
1
0
0
1

1
0
0
1
2

W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz Brzezin obiecała dożywianie dzieci, rozwój
współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej oraz
przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadania te zostały wykonane. Nie udało się natomiast zapowiadane uaktywnienie
społeczeństwa poprzez docieranie do osób indywidualnych, kontakt, samopomoc i wsparcie.
W dziedzinie kultury zgodnie ze złożonymi obietnicami są organizowane imprezy
kulturalne oraz uaktywniane istniejące placówki kulturalne, które są dofinansowane. Na
odtworzenie Miejskiego Ośrodka Kultury, rozszerzenie działalności bibliotek i muzeum oraz na
kółka zainteresowań przy MDK wydaje się rocznie 80 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecała nawiązanie współpracy z
firmami zagranicznymi oraz powstanie terenów uzbrojonych gotowych do inwestycji. Zadanie to
udało się zrealizować częściowo. Z kolei w pełni spełnione zostały obietnice obniżenia podatków
gminnych dla przedsiębiorców i poprawa stanu dróg miejskich. To drugie zadanie kosztowało 3
mln złotych.
Ponadto pani burmistrz obiecała budowę lokali socjalnych, racjonalne wykorzystanie
środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta, zieleń, ogólną estetykę miasta i obniżenie
podatków dla osób, które odnawiają elewację budynków. Z braku środków tego zadania nie
zrealizowano.
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Gmina wiejska Lipce Reymontowskie
Wójt Jerzy Kabat
Wójt złożył 10 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 9 z nich, a 1
obietnicę spełnił częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
LIPCE REYMONTOWSKIE
• edukacja
• rozwój przedsiębiorczości
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
3
2
10

4
3
2
9

1
0
0
1

Wójt Lipiec w dziedzinie edukacji obiecał doposażenie infrastruktury boiska Gminnego
Ośrodka Sportu. Realizacja tego zadania kosztowała dotychczas 20 tys. złotych z planowanych
90 tys. złotych. Kolejne obietnice - dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach, edukacja
ekologiczne oraz wsparcie Gminnego Samorządu Uczniowskiego i wypoczynek dla dzieci w
trakcie wakacji - zostały spełnione, a ich łączny koszt przekroczył 70 tys. złotych.
Na rzecz rozwoju kultury, kosztem 250 tys. złotych, zrealizowano obietnicę utworzenia
zagrody ludowej na terenie istniejącego muzeum. Organizacja imprez kulturalnych to koszty
roczne rzędu 100 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości za 100 tys. złotych stworzono Gminne Centrum
Informacji. Zgodnie z obietnicą obniżono też podatki dla przedsiębiorstw transportowych.
Zmniejszenie wpływów do budżetu z tego tytułu ocenia się na 120 tys. złotych. Obiecana droga
łącząca Wolę Drzewiecką i Drzewce kosztowała 250 tys. złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina wiejska Nowosolna
Wójt Tomasz Bystroński
Wójt złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich, 5
obietnic spełnił częściowo, natomiast 2 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
NOWOSOLNA
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano
5
4
4

4
2
3

1
1
1

0
1
0

2

1

0

1

3
3
21

2
2
14

1
1
5

0
0
2

Wójt Nowosolnej zrealizował częściowo obietnicę oznakowania poziomego i pionowego
dróg oraz wnioskowania o budowę chodników przy drogach powiatowych i krajowych.
Realizacja tego zadania zakończy się w bieżącym roku kosztem 0,7 mln złotych. Dotychczas na
oznakowanie wydano 0,5 mln złotych. W ramach programu „Bezpieczna gmina” trwa
współpraca mieszkańców z firmami ochroniarskimi bez udziału środków gminnych. Opracowanie
wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i
narkomanii kosztowało 3 tys. złotych.
Z kolei w dziedzinie edukacji wójt zrealizował takie zadania, jak dofinansowanie nauki
języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach, organizowanie konkursów i promowanie
najzdolniejszej młodzieży oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych dla
dzieci z rodzin trudnych i patologicznych. Łączny koszt realizacji tych zadań o charakterze
ciągłym wynosi ok. 100 tys. złotych.
Częściowo zostało wykonane zadanie budowy placów zabaw, boisk przyszkolnych.
Przeszkodą był brak środków i brak decyzji o ich przyznaniu z UE. Do tej pory poniesiono koszty
rzędu 20 tys. złotych. Planowane pełne koszty osiągną 80 tys. złotych w 2007 roku.
W zakresie ochrony środowiska wójt nie spełnił obietnicy o budowie ścieżek rowerowych.
Przyczyną tego okazał się brak środków. Pełny koszt realizacji tego projektu wyniósłby 100 tys.
złotych i wniosek do rady nie został przyjęty z uwagi na konieczność realizacji innych zadań.
Natomiast zrealizowana została, kosztem 400 tys. złotych, budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Nowosolnej spełnił obietnicę polegającą na
dożywianiu dzieci szkolnych. Podobnie dotrzymana została obietnica współpracy z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, która pochłania rocznie około 40
tys. złotych. Pomoc w organizowaniu miejsc pracy dla osób bezrobotnych i dofinansowanie
wypoczynku dla osób potrzebujących zostały uruchomione w lipcu 2006 roku w ramach
programu „Prace społecznie użyteczne”. Z braku środków nie przystosowano budynków dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na rzecz rozwoju kultury zrealizowano obie obietnice: organizowania imprez kulturalnych
oraz wspierania placówek kulturalnych (ok. 200 tys. złotych). Częściowo zrealizowane zostało
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zadanie ochrony miejsc kultury w gminie i korzystania z dóbr kultury okolicznych miast i wsi (6
tys. złotych).
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą wójta realizowana w
ramach Gminnego Centrum Informacji jest pomoc w uzyskiwaniu kredytów, poręczeń
kredytowych i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Rozszerzenie programu budowy
dróg o sołectwa Kalonka i Teolin kosztowało 610 tys. złotych. Z kolei na poprawę stanu dróg
Głogowca, Wódki, Ksawerowa, Dobieszkowa i Bogini wydano 1,3 mln złotych. W trakcie
realizacji jest przebudowa, przy współpracy z TP SA, linii telefonicznej.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych, choć na realizację dotychczasowych obietnic miał pozytywny
wpływ.
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Gmina wiejska Ozorków
Wójt Władysław Sobolewski
Wójt złożył 25 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 8 z nich. Nie
udało się uzyskać informacji o stanie realizacji 17 obietnic.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
OZORKÓW
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
ogółem
zrealizowano

Brak
informacji

7
6
3

0
0
2

7
6
1

4

3

1

2
3
25

0
3
8

2
0
17

Wójt Ozorkowa obiecał wprowadzić monitorowanie miejscowości przy pomocy firm typu
Kobra, Protektor oraz monitorowanie szkół i programy związane z przeciwdziałaniem
narkomanii. Nie ujawnił stanu realizacji tych obietnic.
Podobnie w dziedzinie edukacji nie uzyskano informacji o stopniu realizacji
dofinansowania nauki języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach, zakupu budynku, w
którym będzie mieścić się przedszkole w Leśmierzu, założenia pracowni komputerowych w
Modlnej i Leśmierzu, zatrudnienia w każdej szkole pedagoga szkolnego i organizacji zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska wójt spełnił obietnicę budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków kosztem 430 tys. złotych. Z kolei selektywna zbiórka odpadów
komunalnych kosztowała 190 tys. złotych. Wspólne sprzątanie gminy w ramach „Dni sprzątania
Ziemi” zamknęło się w kwocie 1 tys. złotych. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Sokolniki - Las
to zadanie, o którego realizacji nie uzyskano informacji.
W dziedzinie pomocy społecznej również nie udało się uzyskać informacji o żadnym z
obiecanych działań. Były to: dożywianie dzieci, wiejskie świetlice w Małachowicach i Pyrzycach,
opieka nad ludźmi powyżej 90. roku życia, wysłanie dzieci na kolonie i obozy, przystosowanie
budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych i współpraca z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej
Zrealizowano wszystkie obietnice na rzecz rozwoju kultury. Wspieranie szkół tańca
towarzyskiego i tańca ludowego pochłonęło 20 tys. złotych. Na organizowanie imprez
kulturalnych przeznaczono kwotę 18 tys. złotych, a na wspieranie placówek kulturalnych wydano
6 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą wójta utwardzono kostką
brukową plac w Leśmierzu przed domem kultury i biblioteką oraz zbudowano drogi w Leśmierzu
i Boczkach oraz w Helenowie i Maszkowicach. Łączny koszt realizacji tych zadań to ponad 900
tys. złotych. Wójt nie wypowiedział się na temat obiecanego obniżenia podatków gminnych dla
przedsiębiorców.
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Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych, choć na realizację dotychczasowych obietnic miał pozytywny
wpływ.
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Miasto na prawach powiatu Skierniewice
Prezydent Ryszard Bogusz
Prezydent złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 18 z nich, 1
obietnicę spełnił częściowo, a 1 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W MIEŚCIE
SKIERNIEWICE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano
6
3
3
2
4
2
20

6
2
3
1
4
2
18

0
0
0
1
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1

Prezydent Skierniewic w kwestii poprawy bezpieczeństwa w pełni zrealizował obietnice
zwiększenia ilości kamer i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego - przeznaczono na to 100
tys. złotych. Doposażenie policji i straży miejskiej, spotkania policji i straży miejskiej z młodzieżą,
progi zwalniające na szczególnie niebezpiecznych ulicach to zadania ciągłe, które kosztowały
4,3 mln złotych. Kolejnym ciągłym zadaniem było opracowanie wspólnie z policją i rodzicami
programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii. Jego realizacja pochłonęła
1,7 mln złotych. W miejscach szczególnie niebezpiecznych, przy szkołach, zainstalowano
sygnalizację świetlną wzbudzaną, co kosztowało 240 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji prezydent obiecał, że zostaną wybudowane nowe obiekty
sportowe. Zadanie to udało się zrealizować kosztem prawie 7 mln złotych. Kontynuacja budowy
dwóch szkół pochłonęła 4,25 mln złotych. Zrealizowano też dofinansowanie nauki języków
obcych i zajęć dodatkowych w szkołach za 814 tys. złotych. Z kolei na rozwój szkolnictwa
wyższego w mieście, utworzenie państwowej wyższej szkoły, rozszerzenie możliwości
kształcenia na istniejących uczelniach wyższych przeznaczono ponad 1,1 mln złotych. Na
organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w świetlicach
socjoterapeutycznych wydano ponad 310 tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska prezydent obiecał wybudować ścieżki rowerowe z
centrum miasta w stronę zalewu i parku Bolimowskiego. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji do
końca 2008 roku. Za to selektywna zbiórka odpadów, rozbudowa wysypiska, modernizacja
oczyszczalni i rozbudowa sieci kanalizacyjnej zostały wykonane kosztem niemal 29 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej prezydent Skierniewic spełnił obietnicę polegającą na
dożywianiu dzieci szkolnych (1,3 mln złotych) oraz na współpracy z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej (3,26 mln złotych). Wbrew zapowiedziom nie
powstał budynek socjalny dla najuboższych. Po przeprowadzonej analizie komunalnej substancji
mieszkaniowej uznano, że mieszkania socjalne zostaną wydzielone z mieszkań o statusie
komunalnym.
W dziedzinie rozwoju kultury zrealizowano obietnice organizowania imprez kulturalnych
oraz wspierania placówek kulturalnych. Zadania te kosztowały ponad 10 mln złotych.
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W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości prezydent obiecał uzbrojenie terenu pod
inwestycje, stworzenie inkubatora przedsiębiorczości i funduszu poręczeń kredytowych oraz
ściągnięcie inwestora strategicznego. Zadanie to zrealizowano kosztem 5,4 mln złotych. Na
wniosek prezydenta rada miasta uchwaliła „Program pomocy regionalnej” udzielanej
przedsiębiorcom. Określa on zasady zwolnień z podatku od nieruchomości i wypłat dotacji dla
pracodawców tworzących miejsca pracy. Poniesione z tego tytułu koszty to dotychczas 148 tys.
złotych. Poprawa infrastruktury poprzez zjazd do terenów przemysłowych, wprowadzenie ruchu
tranzytowego i przebudowę drogi krajowej nr 70 kosztowała niemal 20 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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II.6. Województwo małopolskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiesław Domin
gmina Babice
Beata Szydło
miasto i gmina Brzeszcze
Ryszard Kosowski
miasto i gmina Chrzanów
Ryszard Guzik
gmina Gorlice
Roman Olejarz
miasto i gmina Kęty
Wiesław Jagiełło
miasto i gmina Krzeszowice
Małgorzata Mardyła
gmina Mogilany
Jan Makowski
miasto i gmina Proszowice

Monitoringowi podlegało 8 gmin (5 miejsko-wiejskich i 3 gminy wiejskie). Po
czterech latach ankietowani tak ocenili realizację swoich obietnic:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
33
19
17
16
28
14
7
134

Całkowicie
zrealizowano
24
18
8
10
20
14
2
96

Częściowo
zrealizowano
7
0
8
5
6
0
5
31

Nie
zrealizowano
w ogóle
2
1
1
1
2
0
0
7

Wszystkie zadania w dziedzinie kultury samorządowcy uznali za zrealizowane. Poza tym
najlepiej oceniana była realizacja obietnic dotyczących pomocy społecznej, a najgorzej rozwoju
przedsiębiorczości i ochrony środowiska.
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Gmina wiejska Babice
Wójt Wiesław Domin
Wójt złożył 15 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 8 z nich,
natomiast 7 obietnic spełnił częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BABICE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
2
2
2
1
2
1
15

3
2
0
0
1
2
0
8

2
0
2
2
0
0
1
7

Wójt Babic w kwestii poprawy bezpieczeństwa na drodze zrealizował, wydając 1,2 mln
złotych, obietnicę polegającą na wykonaniu projektów chodników, modernizacji skrzyżowania w
Wygiezłowie i przejścia dla pieszych.
W dziedzinie edukacji wójt obiecał wybudować nowe obiekty sportowe. Zadanie to
zakończy się w 2007 roku. Dotychczas na jego realizację wydano 150 tys. z planowanych 0,5
mln złotych. Wprowadzono dofinansowanie zajęć dodatkowych na basenie, co kosztuje 5 tys.
złotych miesięcznie. Dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach kosztowało 55 tys.
złotych, a zajęcia edukacyjne dotyczące integracji europejskiej i ochrony środowiska
realizowane są kosztem 10 tys. złotych rocznie. W trakcie realizacji jest organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
W zakresie ochrony środowiska obietnica budowy ścieżek rowerowych z Chrzanowa do
Wygiełzowa i z Zagórza do Mętkowa zrealizowana została częściowo. Z braku środków zostało
wykonane tylko oznakowanie kosztem 10 tys. złotych. Koszt budowy ścieżek łącznie z
wykonaniem nawierzchni wyniesie 500 tys. złotych. Zakończenie kanalizacji gminy
przewidywane jest na rok 2014. Pełny koszt inwestycji to 35 mln, z których wydano już 7 mln
złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Babic spełnił wszystkie obietnice. Na dożywianie
dzieci gmina przeznaczyła 200 tys. złotych, natomiast współpraca z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej to roczny wydatek rzędu 10 tys. złotych.
35 tys. złotych rocznie kosztuje realizacja obietnic wyborczych wójta w dziedzinie
rozwoju kultury. Wspomagane są koła gospodyń wiejskich i działalność artystyczna młodzieży
poprzez współorganizowanie przeglądów. Organizowane są też imprezy kulturalne.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości złożona została obietnica utworzenia klubu
przedsiębiorców, który miałby pomóc w tworzeniu lepszego klimatu dla przedsiębiorców i
lepszego funkcjonowania firm. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Podjęto uchwałę o ulgach dla
przedsiębiorców i utworzono zespół do spraw współpracy z przedsiębiorcami. Na poprawę stanu
dróg przeznacza się rocznie 300 tys. złotych.
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Ponadto wójt obiecywał pomoc ludziom z inicjatywą i poprawę komunikacji zbiorowej w
gminie. Zadanie to zostało częściowo zrealizowane.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął na zmianę formułowania w przyszłości
obietnic wyborczych. Będą one formułowane ostrożniej, ze wskazaniem źródeł finansowania.
Nie będą składane obietnice przekraczające możliwości finansowe gminy i wykraczające poza
4-letnią kadencję.
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Gmina miejsko-wiejska Brzeszcze
Burmistrz Beata Szydło (od 13 grudnia 2005 Teresa Jankowska)
Burmistrz złożyła 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązała się w pełni z 10 z nich,
5 zrealizowała częściowo, a 3 obietnic nie zrealizowała.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BRZESZCZE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
2
2
4
2
1
18

2
2
0
1
2
2
1
10

1
0
2
0
2
0
0
5

1
1
0
1
0
0
0
3

Burmistrz Brzeszcz w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizowała obietnicę rozwoju
systemu monitoringu ulic i poprawy ciągów komunikacyjnych. Koszty tego przedsięwzięcia
wyniosły 1,575 mln złotych. Poprawa funkcjonowania straży miejskiej i dofinansowanie policji
kosztowały w sumie 224 tys. złotych. Częściowo zrealizowane zostało obiecane opracowanie
wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i
narkomanii. Dotychczas poniesione koszty z tym związane to 70 tys. złotych. Również
częściowo wykonano obietnicę zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicach Turystycznej i
Paderewskiego. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Planowany koszt inwestycji to ok. 600 tys.
zlotych.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecała zakończyć remont basenu i wybudować salę
gimnastyczną. Zadanie to udało się wypełnić częściowo, kosztem 6,5 mln z całkowitej
przewidywanej kwoty 9,5 mln złotych. Remont basenu dobiegł końca. Z braku środków nie
dofinansowano nauki języków obcych w szkołach. Pełny koszt takiego dofinansowania
zamknąłby się kwotą 150 tys. złotych. Naukę dodatkowego języka szkoły prowadzą same, bez
wsparcia gminy, wykorzystując do tego celu godziny do dyspozycji dyrektora szkoły. Za to
dofinansowanie innych zajęć dodatkowych w szkołach jest realizowane w pełni kosztem 76 tys.
złotych rocznie. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych kosztowały
338 tys. złotych.
Spośród obietnic dotyczących ochrony środowiska skanalizowano gminę, na co wydano
6,3 mln złotych. Z braku podstawy prawnej nie stworzono ścieżek rowerowych.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz obiecała dożywianie dzieci oraz rozwój
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na te zadania ciągłe wydano już ponad 800 tys.
złotych. Obietnica przystosowania budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych okazała się zbędna, ponieważ budynek, który powstał w 2000 roku, posiada
windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.
W dziedzinie kultury na organizowanie imprez kulturalnych oraz wspieranie twórców
ludowych i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy, a także na dofinansowanie
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działalności instytucji kulturalnych i promocję twórczości miejscowych artystów wydano do tej
pory 226 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecała poprawę stanu dróg, ciągów
gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz kontynuację rozpoczętych inwestycji
telekomunikacyjnych. Kosztem 7,8 mln złotych obietnicę tę zrealizowano. Częściowo wykonano
natomiast zadanie utworzenia rady społecznej przy burmistrzu dla rozwoju przedsiębiorczości i
współpracy z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców
w gminie.
Obrona miejsc pracy w KWK Brzeszcze, lobbing na rzecz kopalni w celu obrony jej
funkcjonowania, pobudzenie aktywności młodzieży, stworzenie Rady Młodzieży, która
konsultować będzie projekty uchwał, to obietnice, które spełnione zostały kosztem 48 tys.
złotych.
Po udziale w akcji „Masz głos, masz wybór” nowa burmistrz stwierdziła, że w przyszłości
swoje obietnice składałaby bez istotnych zmian.
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Gmina miejsko-wiejska Chrzanów
Burmistrz Ryszard Kosowski
Burmistrz złożył 13 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni ze
wszystkich.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
CHRZANÓW
• edukacja
• pomoc społeczna
• ekologia
• bezpieczeństwo
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

4
1
3
5
13

4
1
3
5
13

Burmistrz Chrzanowa w kwestii poprawy bezpieczeństwa na drodze zrealizował obietnicę
wykonania oznakowania poziomego i zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy
Oświęcimskiej. Zadania te kosztowały 430 tys. złotych. Polepszenie współpracy między strażą
miejską a policją oraz wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości przez
5 patroli zrealizowano kosztem 600 tys. złotych. Natomiast opracowanie wspólnie z policją i
rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii to zadanie, które
udało się zrealizować kosztem 10 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał wybudować małe obiekty sportowo-rekreacyjne
w osiedlach. Kosztem 210 tys. złotych powstało 7 placów zabaw. Dofinansowanie nauki języków
obcych i zajęć dodatkowych w szkołach zrealizowano, przeznaczając na ten cel 35 tys. złotych.
W ramach organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych
otwarto 8 świetlic środowiskowych przy szkołach. Zadanie to kosztowało 70 tys. złotych.
Spośród realizacji obietnic dotyczących ochrony środowiska najwyższy koszt, bo 9 mln
złotych, pochłonęła budowa ekologicznego wysypiska śmieci. Udało się również pozyskać
granty na kanalizację miasta, która kosztowała 750 tys. złotych. W ramach zadania rozwoju
ścieżek rowerowych stworzono i oznakowano trasy o różnym stopniu trudności. Realizacja tego
celu kosztowała 10 tys. złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz obiecał przystosowanie budynków
administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja tego celu to
instalacja windy w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego za 350 tys. złotych.
Burmistrz przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął pozytywnie na
stopień realizacji złożonych obietnic. Dodatkowo w przyszłości swoje obietnice składałby
bardziej dokładnie, określając przy tym stopień wykonania.
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Gmina wiejska Gorlice
Wójt Ryszard Guzik
Wójt złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z nich,
częściowo zrealizował 4, natomiast 1 obietnicy nie spełnił.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
GORLICE
• edukacja
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
3
2
3
2
1
16

4
1
2
2
2
0
11

1
1
0
1
0
1
4

0
1
0
0
0
0
1

Wójt Gorlic w kwestii poprawy bezpieczeństwa obiecał doposażenie jednostek straży
pożarnej w odpowiedni sprzęt do niesienia pomocy. Obietnicę zrealizował kosztem 1,9 mln
złotych. Za kolejne 100 tys. złotych opracowano wspólnie z policją i rodzicami program
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii. W ramach poprawy bezpieczeństwa
na drodze wójt obiecał wyznaczenie dodatkowych przejść drogowych dla uczniów w Kobylance,
Dominikowicach, Kwiatonowicach i Bystrej. Zadanie to zostanie w pełni zrealizowane w 2007
roku. Do tej pory wydano na ten cel 7 tys. z planowanych 15 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji wójt obiecał rozbudowę gimnazjum w Szymbarku, budowę sal
gimnastycznych w Szymbarku, Bystrej, Stróżówce i Kwiatonowicach oraz dokończenie budowy
segmentu dydaktycznego w Dominikowicach. Zadanie to zrealizowano częściowo, ponieważ nie
powstały sale w Stróżówce i Bystrej. Koszt realizacji wyniósł 4,5 mln złotych. Obietnica troski o
bazę oświatową przez termomodernizację obiektów szkolnych, wymianę kotłowni węglowych na
gazowe, doposażenie w pomoce dydaktyczne i utrzymanie aktualnej sieci szkół została
dotrzymana kosztem 5 mln złotych. Ponadto wprowadzono dofinansowanie nauki języków
obcych w szkołach, a organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych w formie tworzenia świetlic kosztowała 1 mln złotych.
Ponadto częściowo zrealizowano budowę nowych boisk sportowych w Kwiatonowicach i
Ropicy Polskiej. Zadanie to planowano zakończyć do końca tego roku kosztem 400 tys. złotych.
Dotychczasowy koszt realizacji wynosi 200 tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska planowano kontynuację budowy kanalizacji w
Stróżówce, budowę kanalizacji w Kobylance, Zagórzanach, Klęczanach i w Kwiatonowicach
oraz dalszą rozbudowę kanalizacji w sołectwie Ropica Polska. Zadanie to zrealizowano kosztem
8 mln złotych. Z kolei obietnica budowy ścieżek rowerowych w Zagórzanach i Szymbarku
została zrealizowana za 50 tys. złotych.
250 tys. złotych kosztowała realizacja obietnic wyborczych wójta w dziedzinie rozwoju
kultury. W ramach tych środków wspierane są placówki kulturalne i organizowane imprezy
kulturalne.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości złożona została obietnica modernizacji dróg w
Bielance, Bystrej, Dominikowicach, Kobylance, Kwiatonowicach, Szymbarku, Ropicy Polskiej i
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Zagórzanach. Zadanie to zrealizowano kosztem 5 mln złotych. Częściowo spełniona została
obietnica współpracy z samorządem powiatowym i powiatowym urzędem pracy w zakresie
pozyskania dla mieszkańców gminy miejsc pracy w tworzonej strefie ekonomicznej oraz
pozyskania środków na prace interwencyjne i roboty publiczne. Powodem częściowej realizacji
okazał się brak zainteresowania tą strefą. Na realizację zadania wydano 100 tys. złotych.
Z braku podstaw prawnych nie obniżono podatków gminnych dla przedsiębiorców.
Również częściowo zrealizowano zadanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych,
produkcji zdrowej żywności i pomocy w jej sprzedaży, organizacji giełd rolnych i współpracy z
kołami gospodyń wiejskich i LZS-ami. Z planowanego 1 mln złotych cel ten pochłonął 600 tys.
złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejsko-wiejska Kęty
Burmistrz Roman Olejarz
Burmistrz złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 spośród
nich, a 3 zrealizował częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KĘTY
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
3
3
2
2
3
2
1
16

Całkowicie
zrealizowano
2
3
2
2
2
2
0
13

Częściowo
zrealizowano
1
0
0
0
1
0
1
3

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zrealizowano obietnicę budowy obwodnicy Kęt.
Koszty tego przedsięwzięcia wyniosły 10,5 mln złotych. Planowaną instalację sygnalizacji
świetlnej na dworcu autobusowym zastąpiono bezkolizyjnymi przejściami, co kosztowało 100
tys. złotych. Częściowo zrealizowane zostało obiecane dodatkowe połączenie dzielnicy Nowe
Miasto z głównymi ciągami komunikacyjnymi. Planowany do 2010 roku koszt inwestycji
wyniesie 10 mln złotych, z której to sumy do tej pory wydano 10%.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zrealizowano za 4,4 mln złotych. Dofinansowanie zajęć dodatkowych w
szkołach jest realizowane kosztem 150 tys. złotych rocznie. Częściowo zrealizowana została
obietnica dokończenia budowy gimnazjum w Bulowicach i budowy gimnazjum w Nowym
Mieście. To drugie gimnazjum jest jeszcze w budowie. Łączny dotychczas poniesiony koszt
realizacji tego zadania to 5,6 mln z planowanych 10 mln złotych.
Spośród obietnic dotyczących ochrony środowiska zrealizowano obie. Budowa
kanalizacji w części Starego Miasta oraz w sołectwach Nowa Wieś i Malec kosztowała 3,3 mln
złotych, natomiast budowa ścieżek rowerowych - 60-70 tys. złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz obiecał dożywianie dzieci oraz współpracę z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Te dwa zadania kosztują ok. 84
tys. złotych rocznie. Obiecane przystosowanie budynku służby zdrowia do potrzeb osób
niepełnosprawnych zrealizowano kosztem 160 tys. złotych.
W dziedzinie kultury na organizowanie imprez kulturalnych oraz wspieranie placówek
kulturalnych wydaje się 145 tys. złotych rocznie.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecał poprawę stanu dróg
powiatowych, gminnych i krajowej oraz zwiększenie liczby numerów telefonicznych w
sołectwach Bulowice i Witkowice. Realizacja tego zadania pochłania rocznie 5 mln złotych.
Oprócz tego spełniono obietnicę przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju
przedsiębiorczości i uzbrojenia terenu oraz aktywnej polityki podatkowej dla firm.
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Próba pozyskania unijnych środków pomocowych oraz uruchomienie szynobusu Bielsko
- Kalwaria lub Bielsko - Wadowice to złożone zadanie, które jest w trakcie realizacji. Burmistrz
przyznał, że decyzje o przyznaniu środków nie należą do miasta, a koncepcja szynobusu nie
została zrealizowana.
Po udziale w akcji „Masz głos, masz wybór” burmistrz stwierdził, że w przyszłości swoje
obietnice składałby bez zasadniczych zmian.
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Gmina miejsko-wiejska Krzeszowice
Burmistrz Wiesław Jagiełło
Burmistrz złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich, 2
zrealizował częściowo, a 2 obietnic nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KRZESZOWICE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

3
3
2
2
4
1
1
16

2
3
2
2
2
1
0
12

0
0
0
0
1
0
1
2

1
0
0
0
1
0
0
2

Burmistrz Krzeszowic w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizował obietnicę
zainstalowania sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych skrzyżowaniach. Koszt
inwestycji wyniósł ok. 3 mln złotych, z czego budżet gminy obciążyła połowa tej sumy. Z braku
środków częściowo zrealizowano zadanie budowy chodników i progów zwalniających na ulicach
osiedlowych. Dotychczasowy koszt to 610 tys. złotych. Również z powodu braku środków nie
udało się zrealizować monitoringu wybranych punktów na terenie miasta. Burmistrz podejmował
próby wciągnięcia do tego projektu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale
pozostało to bez echa. Obiecywane opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii zrealizowane zostało kosztem 51 tys.
złotych.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał budowę krytego basenu, jednak odstąpiono od
tego projektu z uwagi na wysokie koszty utrzymania oraz bliskie sąsiedztwo krytych basenów w
Trzebini i Zabierzowie. Zrealizowano natomiast dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach
oraz organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w
świetlicach socjoterapeutycznych. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie 1,2 mln złotych.
Spośród obietnic dotyczących ochrony środowiska zrealizowano obie. Kanalizacja gminy
i wprowadzenie segregacji odpadów kosztowało od 1994 roku 135 mln złotych. Natomiast
rozwój istniejących ścieżek rowerowych zrealizowano kosztem 130 tys. złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz obiecał dożywianie dzieci oraz prowadzenie
noclegowni i współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej.
Zadania te kosztowały ponad 400 tys. złotych.
W dziedzinie wspierania kultury na organizowanie imprez kulturalnych wydano 900 tys.
złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecał umarzanie zaległych
podatków. Zrealizowano już umorzenia na kwotę 300 tys. złotych. Kontynuacja modernizacji
dróg gminnych kosztowała 12 mln złotych, zaś modernizacja oświetlenia dróg gminnych i
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tworzenie oferty inwestycyjnej w postaci gruntów komunalnych są w trakcie realizacji.
Dotychczas poniesione z tego tytułu koszty to 960 tys. złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania obietnic
wyborczych w przyszłości.
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Gmina wiejska Mogilany
Wójt Małgorzata Mardyła
Wójt złożyła 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązała się w pełni z 14 z nich, a
częściowo zrealizowała 6.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
MOGILANY
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
3
3
2
3
3
1
20

3
3
2
0
2
3
1
14

2
0
1
2
1
0
0
6

Wójt Mogilan w kwestii poprawy bezpieczeństwa obiecała poprawę jakości dróg poprzez
oznakowanie i oświetlenie. Realizacja tego zadania kosztowała 4 mln złotych. Zacieśnienie
współpracy z policją to, zrealizowany kosztem 400 tys. złotych, pomysł na poprawę
bezpieczeństwa w gminie. W trakcie realizacji do 2008 roku jest opracowanie wspólnie z policją i
rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii. Wydatki na ten
cel pochłonęły 200 tys. z planowanych 300 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji wójt obiecała budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Do 2008 roku wydatki na ten cel wyniosą 13,5 mln złotych, z czego do tej pory zainwestowano
3,5 mln złotych. Planowana budowa nowych szkół jest w trakcie realizacji (termin do 2007 roku),
przy czym miejsce obiecanej szkoły zawodowej zajęła budowa przedszkola. Koszt realizacji
projektu pochłonął dotychczas 2,2 mln złotych z planowanych 4,2 mln złotych. Dofinansowanie
nauki języków obcych w szkołach kosztuje rocznie 50 tys. złotych. Natomiast pomysł
dofinansowania zajęć sportowych w szkołach oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych w formie tworzenia świetlic kosztowały 260 tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska planowano rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lusinie i
Włosaniu. Projekt jest zrealizowany częściowo, ponieważ brakuje środków finansowych.
Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2008. Do tej pory wydano 250 tys. złotych na
projekty. Planowane koszty całości inwestycji to 10 mln złotych. Podobnie w trakcie realizacji
jest zadanie rozbudowy kanalizacji, wodociągu i strefy ochrony wokół wysypiska śmieci. Do
2013 roku wydatki na ten cel osiągną 100 mln złotych. Do tej pory wydano 10% tej kwoty.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt Mogilan zrealizowała następujące zadania:
dożywianie dzieci szkolnych, rozwój punktu konsultacyjnego Ekspert i zatrudnianie
bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w
obszarze pomocy społecznej. Są to zadania o charakterze ciągłym, których realizacja
pochłonęła prawie 350 tys. złotych.
130 tys. złotych kosztowała realizacja obietnic wyborczych w dziedzinie rozwoju kultury.
W ramach tych środków wspierane są placówki kulturalne i organizowane imprezy kulturalne.
Powołano też zespół dziecięcy Mali Mogilanie.
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W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości złożona została obietnica organizowania forum
biznesu z firmami i przedsiębiorcami z terenu gminy i z zewnątrz, bezpłatnego doradztwa i
konsultacji w punkcie Ekspert, promocji gminy poprzez broszury i ulotki. Jej spełnienie
kosztowało 350 tys. złotych. Obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców to 200 tys.
złotych. Z kolei poprawa stanu dróg i telekomunikacji jest w trakcie realizacji do końca 2007
roku. Wydatki na ten cel osiągnęły 8 mln z planowanych 10 mln złotych.
Dodatkowo spełniona została obietnica opracowania planu kompleksowego
zagospodarowania gminy, ściągnięcia inwestorów strategicznych, stworzenia infrastruktury
technicznej i organizacyjnej, by zachęcić inwestorów do stworzenia bazy hotelowo-rekreacyjnogastronomicznej. Koszt realizacji tego złożonego zadania to 300 tys. złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” miał wpływ na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych. Pani wójt będzie składać bardziej szczegółowe deklaracje, z
podaniem inwestycji, które będą realizowane co roku.
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Gmina miejsko-wiejska Proszowice
Burmistrz Jan Makowski
Burmistrz złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 15 spośród
nich, 4 zrealizował częściowo, natomiast 1 obietnicy nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PROSZOWICE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
4
3
1
5
2
1
20

4
4
1
0
4
2
0
15

0
0
2
1
0
0
1
4

0
0
0
0
1
0
0
1

Burmistrz Proszowic w kwestii poprawy bezpieczeństwa na drodze zrealizował obietnicę
montażu i odnowienia znaków drogowych i przejść dla pieszych. Koszt tego zadania wyniósł 120
tys. złotych. Zwiększenie liczby pieszych patroli policji oraz wykupienie w policji dodatkowego
czasu patrolowania miejscowości kosztowało 105 tys. złotych. Obiecywane opracowanie
wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i
narkomanii zrealizowane zostało kosztem 160 tys. złotych.
Natomiast nie zainstalowano sygnalizacji świetlnej na ulicy 3 Maja. Powodem był brak
decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Cel został osiągnięty kosztem 1,3 mln złotych. Dofinansowanie zajęć
dodatkowych w szkołach pochłonęło 800 tys. złotych, natomiast doposażenie szkół w książki i
pomoce naukowe - 13 tys. złotych. Na obozy letnie i zimowe w ramach zielonej szkoły wydano
500 tys. złotych.
Obietnica dotycząca ochrony środowiska, czyli wprowadzenie systemu segregacji
odpadów w całej gminie, jest w trakcie realizacji w ramach programu, który zakończy się w 2009
roku. Wydano na ten cel 300 tys. z planowanego 1 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz obiecał dożywianie dzieci we wszystkich
szkołach. To zadanie o charakterze ciągłym pochłonęło 380 tys. złotych. Stworzenie klas
integracyjnych w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przywrócenie stołówek w szkołach
zostało zrealizowane kosztem 450 tys. złotych. Przystosowanie budynków administracji
samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych pochłonęło kwotę 90 tys. złotych, a
obiecywana współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej - 35
tys. złotych.
W dziedzinie wspierania kultury na organizowanie imprez kulturalnych i wspieranie
placówek kulturalnych wydano 1,25 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz obiecał i zrealizował częściowo
dokończenie wodociągów we wschodniej części gminy. Realizacja tego zadania planowana była
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na lata 2003-2007 i miała kosztować 5,7 mln złotych. Z braku środków wydano na ten cel 200
tys. złotych. Obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców to obietnica zrealizowana
kosztem 70 tys. złotych. W trakcie realizacji do 2010 roku jest zadanie poprawienia stanu dróg
gminnych w każdej wsi. W gminie brakuje środków na realizację tego celu. Dotychczas
poniesiony koszt to 7 mln z pełnej planowanej kwoty 30 mln złotych.
Burmistrz obiecywał też zakończenie gazyfikowania miasta, remont i modernizację ulic i
chodników miasta i wsi. Zadanie to okazało się zbieżne z obietnicą z dziedziny rozwoju
przedsiębiorczości dotyczącą poprawy infrastruktury w gminie i jest w trakcie realizacji.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął na zmianę formułowania obietnic
wyborczych w przyszłości. Burmistrz po 4-letniej kadencji ma dużo większe doświadczenie w
funkcjonowaniu samorządu gminnego. Przy formułowaniu nowych obietnic brałby pod uwagę
możliwości finansowe gminy i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ewentualne
zaangażowanie mieszkańców w realizację zadań.
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II.7. Województwo mazowieckie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•

Marek Pietrzak
gmina Jasieniec
Tomasz Śmietanka
miasto i gmina Kozienice
Janusz Werczyński
miasto Marki
Zbigniew Grzesiak
miasto Mińsk Mazowiecki
Waldemar Chachulski
miasto Sulejówek
Jerzy Boksznajder
miasto Ząbki

Monitoringowi podlegało 6 gmin (4 miejskie, 1 miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska).
Ankietowani tak po czterech latach ocenili realizację swoich zobowiązań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
30
3
6
8
17
3
5
72

Całkowicie
zrealizowano
24
3
2
2
14
2
2
49

Częściowo
zrealizowano
4
0
0
3
1
0
3
11

Nie
zrealizowano
w ogóle
2
0
3
3
2
1
0
11

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania
0
0
1
0
0
0
0
1

Najlepiej wypadła ocena zadań z dziedziny pomocy społecznej, poprawy bezpieczeństwa
i edukacji. Najwolniej spełniane są obietnice dotyczące ochrony środowiska i rozwoju
przedsiębiorczości.
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Gmina wiejska Jasieniec
Wójt Marek Pietrzak
Wójt złożył 12 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 5 spośród nich,
częściowo zrealizował 3, natomiast 4 obietnic nie spełnił.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
JASIENIEC
• edukacja
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
3
3
1
12

4
1
0
0
5

1
0
1
1
3

0
2
2
0
4

Wójt Jasieńca w dziedzinie edukacji obiecał budowę hali sportowej na użytek gimnazjum
i miejscowej społeczności. Zrealizował tę obietnicę częściowo, wydając 1 mln z przewidywanych
na ten cel 4 mln złotych. Planowany termin ukończenia budowy to rok 2007. Dofinansowanie
nauki języków obcych w szkołach trwa od 2003 roku. Natomiast pomysł dofinansowania innych
zajęć dodatkowych w szkołach pochłania rocznie ok. 35 tys. złotych. Zrealizowany został też
pomysł włączenia młodzieży do współdecydowania o kierunkach działania samorządu poprzez
organizację sejmiku młodzieżowego i konkursy ekologiczne. Z kolei prowadzenie świetlicy
środowiskowej, pomoc w nauce, zajęcia kulturalne, wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do teatru
dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych jest realizowane kosztem 50 tys. złotych rocznie.
W zakresie ochrony środowiska planowano rozbudowę kanalizacji sanitarnej,
zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów i rozbudowę systemu wodociągów. Zadanie to
zrealizowano częściowo kosztem 1 mln złotych z ogólnej planowanej kwoty 10 mln złotych.
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Kraski nie doszła do skutku z braku środków. Z kolei
budowa przyzagrodowych i obiektowych oczyszczalni ścieków nie została zrealizowana z
przyczyn techniczno-organizacyjnych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości złożona została obietnica utworzenia w gminie
centrum informacyjnego promującego przedsiębiorczość lokalną, utworzenia na bazie centrum
punktu pośredniczącego w nawiązywaniu stosunku pracy przez osoby bezrobotne oraz
wdrożenia programu pomocy dla ludzi poszukujących pracy. Obietnicy tej nie spełniono z braku
środków i braku decyzji organów gminy. Brak podstawy prawnej był powodem niezrealizowania
obietnicy obniżenia podatków gminnych dla przedsiębiorców. W kwestii poprawy infrastruktury
wójt obiecywał zabezpieczenie dróg gminnych o nawierzchni betonowej, wybudowanie dróg
utwardzonych we wsi Przydróżek i ustawienie masztu poprawiającego łączność komórkową.
Zadanie to zostało zrealizowane.
Dodatkowo częściowo spełniona została obietnica wspomagania działalności
stowarzyszeń lokalnych, poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, poprawy
funkcjonowania administracji gminnej i uzyskania certyfikatu ISO. To złożone zadanie jest w
trakcie realizacji do 2009 roku. Dotychczas poniesiono koszty 300 tys. z planowanej pełnej
kwoty 1 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejsko-wiejska Kozienice
Burmistrz Tomasz Śmietanka
Burmistrz złożył 12 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 9 spośród
nich, a 3 zrealizował częściowo.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOZIENICE
• edukacja
• ekologia
• bezpieczeństwo
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
2
4
1
12

5
0
4
0
9

0
2
0
1
3

Burmistrz Kozienic w kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego zrealizował obietnicę
zwiększenia liczby patroli policji i przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych. Realizacja
tego projektu kosztowała 10 mln złotych. Wydając 200 tys. złotych, podniesiono świadomość
społeczną mieszkańców poprzez zachęcanie do lepszej współpracy z policją i wzajemną pomoc
wśród mieszkańców. Opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii kosztowało 20 tys. złotych. Z kolei zainstalowanie
sygnalizacji świetlnej na głównych ulicach miasta i przy centrach handlowych zostało
zrealizowane za 1 mln złotych.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał budowę boisk z nawierzchnią syntetyczną przy
szkołach. Cel został osiągnięty kosztem 2,5 mln złotych. Na dofinansowanie zajęć dodatkowych
i nauki języków obcych w szkołach wydano ponad 2 mln złotych. Natomiast doposażenie szkół
w komputery i pomoce naukowe, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i ciągłość edukacji,
począwszy od przedszkoli, udało się zrealizować za 1 mln złotych. Kolejny 1 mln złotych
pochłonął projekt organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych
w ogródku jordanowskim w zespole pałacowo-ogrodowym.
W trakcie realizacji są obie obietnice dotyczące ochrony środowiska. Budowa ścieżek
rowerowych planowana jest do 2010 roku. Z braku środków wydano na ten cel dopiero 800 tys.
złotych z planowanych 5 mln złotych. Podobnie do 2010 roku potrwa renowacja zespołu
parkowo-pałacowego, skanalizowanie i założenie wodociągów w pozostałej części gminy oraz
konserwacja i remonty urządzeń melioracyjnych. To złożone zadanie będzie kosztowało 80 mln
złotych, do tej pory wydano na ten cel 20 mln złotych.
Burmistrz obiecywał też modernizację drogi Kozienice - Warszawa, modernizację
głównych ciągów komunikacyjnych gminy, budowę nowych dróg, rozwój turystyki i współpracę z
Kazimierzem Dolnym. To złożone zadanie zostało częściowo zrealizowane kosztem 8 mln z
planowanych do 2008 roku 30 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynął na zmianę formułowania obietnic
wyborczych w przyszłości.
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Gmina miejska Marki
Burmistrz Janusz Werczyński
Burmistrz złożył 6 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 3 spośród
nich, częściowo zrealizował 2, natomiast 1 obietnicy nie spełnił.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
MARKI
• edukacja
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
1
6

3
0
3

1
1
2

1
0
1

Burmistrz Marek w dziedzinie edukacji obiecał budowę sali widowiskowo-sportowej
połączonej z zespołem szkół. Realizacja tego zadania będzie trwała do 2009 roku.
Dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach jest realizowane na bieżąco i rocznie pochłania
kilkaset tysięcy złotych. Również na bieżąco kosztem kilkuset tysięcy rocznie wspierane jest
funkcjonowanie harcerstwa i tworzenie warunków dla edukacji dla dzieci w szkołach
integracyjnych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w
świetlicach socjoterapeutycznych jest też kontynuowana od początku kadencji. Z braku środków
nie udało się doprowadzić do wybudowania zespołu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem
gimnazjum.
Burmistrz złożył też obietnicę dokończenia budowy wodociągu wiejskiego, rozpoczęcia
budowy kanalizacji wiejskiej, budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych
mieszkań komunalnych. Ukończono jedynie wodociąg wiejski, na co przeznaczono 30 mln
złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” spowodował, że burmistrz będzie inaczej
formułował w przyszłości obietnice wyborcze, chociaż przyznał jednocześnie, że obecna edycja
akcji nie miała wpływu na stopień realizacji złożonych obietnic.
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Gmina miejska Mińsk Mazowiecki
Burmistrz Zbigniew Grzesiak
Burmistrz złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich, 6
obietnic nie zrealizował, a o 1 nie udało się uzyskać informacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
MIŃSK MAZOWIECKI
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Nie
zrealizowano

Brak
informacji

6
3
3
2
4
3
21

5
3
1
1
2
2
14

1
0
1
1
2
1
6

0
0
1
0
0
0
1

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz obiecał i zrealizował takie zadania jak
modernizacja dróg i poprawa organizacji ruchu, które rocznie pochłaniają ok. 10 mln złotych,
oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego w szczególnie niebezpiecznych miejscach miasta i w
szkołach, co kosztowało 60 tys. złotych. Opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii nie doszło do skutku z braku środków
i podstaw prawnych. Nie udało się też zainstalować sygnalizacji świetlnej na ulicach
Warszawskiej, Mickiewicza i Chrobrego. Przyczyną był brak decyzji GDDKiA.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał i zrealizował zadanie modernizacji istniejących
obiektów sportowych kosztem 18 mln złotych. Za kolejne 11 mln udało się wybudować obiecane
gimnazjum. Zrealizowane zostały też zadania o charakterze ciągłym, jak dofinansowanie zajęć
dodatkowych i nauki języków obcych w szkołach oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w świetlicach socjoterapeutycznych. Z przyczyn
techniczno-organizacyjnych nie udało się doprowadzić do współpracy z otaczającymi gminami w
zakresie edukacji.
Burmistrz Mińska stwierdził, że w dziedzinie ochrony środowiska zracjonalizowano
gospodarkę odpadami stałymi i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Koszt realizacji tego
zadania osiągnął 12 mln złotych. Niespełniona została natomiast obietnica budowy ścieżek
rowerowych w rejonie Targówka i Anielina.
Obiecywane przed wyborami zadanie o charakterze ciągłym w dziedzinie pomocy
społecznej, czyli dożywianie dzieci, jest realizowane. Kosztem 450 tys. złotych rocznie
realizowana też jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.
Przystosowanie budynku gimnazjum do potrzeb osób niepełnosprawnych udało się zrealizować
przy okazji budowy tegoż gimnazjum.
W dziedzinie rozwoju kultury wydano ok. 580 tys. złotych rocznie na organizację imprez
kulturalnych i wspieranie placówek kulturalnych. Nie doszło natomiast do skutku obiecywane
wskrzeszenie duchów Andriollego.
Na rzecz rozwoju przedsiębiorczości została spełniona obietnica burmistrza połączenia
części południowej i północnej miasta przejazdem przez torowisko. Wykonanie tego zadania
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kosztowało 15 mln złotych. Z braku podstawy prawnej nie doszło do skutku obniżenie podatków
gminnych dla przedsiębiorców. Nie udało się uzyskać informacji o stanie realizacji zadania
polegającego na uzbrajaniu terenu pod inwestycje.
Burmistrz przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynie na formułowanie
w przyszłości obietnic wyborczych. Będą one bardziej realne do wykonania.
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Gmina miejska Sulejówek
Burmistrz Waldemar Chachulski
Burmistrz złożył 9 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni ze wszystkich.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
SULEJÓWEK
• edukacja
• ekologia
• bezpieczeństwo
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

3
1
4
1
9

3
1
4
1
9

Burmistrz Sulejówka w kwestii poprawy bezpieczeństwa obiecał zainstalowanie świateł
na ulicach, gdzie jest najwięcej wypadków. Realizacja tego zadania kosztowała 1 mln złotych.
Wprowadzona została permanentna, profilaktyczna kontrola pewnych posesji uniemożliwiająca
rozwój przestępczości. Realizacja tego zadania przypadła w udziale straży miejskiej.
Wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości przez 4 patrole to koszt
rzędu 385 tys. złotych. Opracowano również wspólnie z policją i rodzicami program
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał dofinansowanie nauki języków obcych w
szkołach. Na ten cel przeznaczono 50 tys. złotych. Integracja świata uniwersyteckiego i
politechnicznego z młodzieżą miasta na płaszczyźnie tematyki unijnej, wykłady, informowanie o
korzyściach z przystąpienia do Unii Europejskiej to kolejna spełniona obietnica wyborcza.
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w postaci zajęć
rozwijających talenty malarskie lub muzyczne oraz turniejów sportowych z nagrodami została
zrealizowana kosztem 30 tys. złotych.
W zakresie ochrony środowiska kosztem 30 tys. złotych utworzono strefę ochronną przy
ujęciu wody oraz stworzono edukacyjne podstawy w sprawie przekonania społeczności do
konieczności segregacji odpadów.
Dodatkowo spełniona została obietnica polegająca na wyszukaniu miasta partnerskiego,
pozyskaniu funduszy na rzecz dzieci, których rozwój obwarowany jest ograniczeniami, oraz
przyciągnięciu kapitału hi-tech związanego z ochroną środowiska. Koszt realizacji tego
złożonego zadania to 6,5 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejska Ząbki
Burmistrz Jerzy Boksznajder
Burmistrz złożył 12 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 9 z nich, a 3
są trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
ZĄBKI
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
6
0
0
0
5
0
1
12

Całkowicie
zrealizowano
4
0
0
0
4
0
1
9

Częściowo
zrealizowano
2
0
0
0
1
0
0
3

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz obiecał i zrealizował takie zadania jak:
- zainstalowanie „śpiących policjantów",
- prowadzenie przez nauczycieli i policję edukacji w sprawie zagrożeń wśród dzieci,
- opracowanie programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii,
- wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości.
Koszty realizacji tych zadań wahały się pomiędzy kilkanaście a kilkadziesiąt tysięcy
złotych.
W trakcie realizacji jest instalacja sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych
ulicach powiązana z modernizacją dróg. Ten cel pochłonął już 300 tys. złotych, a ostateczny
koszt sięgnie 1,5 mln złotych w roku 2007 lub 2008. Modernizacja dróg przeprowadzona będzie
we współpracy z urzędem marszałkowskim.
W dziedzinie edukacji burmistrz zrealizował obietnice polegające na dofinansowaniu
dodatkowych zajęć, jak:
- nauka języków obcych i zajęć dodatkowych w szkołach,
- organizowanie konkursów tematycznych dotyczących regionu i Mazowsza,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
Koszt nie przekracza kwoty ćwierć miliona złotych rocznie.
W trakcie realizacji są zadania polegające na modernizacji nowych obiektów sportowych
i budowie szkół. Część obiektów sportowych już została wyremontowana. Wybudowano również
jedną z obiecanych dwóch szkół. Wydano na to ponad 10 mln złotych z planowanych ponad 13
mln złotych.
Burmistrz Ząbek obiecywał też wspieranie inicjatyw aktywizujących i sprzyjających
wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny, takich jak turnieje, biegi przełajowe, imprezy
kulturalne. Co roku na ten cel przeznaczane jest 10 tys. złotych.
Na pytanie o to, czy w przyszłości burmistrz inaczej by sformułował obietnice wyborcze,
odpowiedz brzmiała „tak”. Jako uzasadnienie przedstawiono stanowisko, że oczekiwania
społeczne uległy zmianie. Priorytetem jest teraz budowa dróg, a nie kanalizacji, jak 4 lata temu.
Jednak wśród obietnic sprzed 4 lat budowy kanalizacji nie można się doszukać.
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II.8. Województwo opolskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•

Wojciech Huczyński
miasto Brzeg
Wiesław Fąfara
miasto Kędzierzyn-Koźle
Jarosław Kielar
miasto i gmina Kluczbork
Ryszard Zembaczyński
miasto Opole
Zygmunt Cichoń
gmina Tarnów Opolski
Waldemar Kampa
gmina Turawa

Monitoringowi podlegało 6 gmin (3 miejskie, 1 miejsko-wiejska i 2 wiejskie).
Ankietowani po czterech latach przedstawili taką ocenę swoich dokonań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
23
19
16
11
15
13
5
102

Całkowicie
zrealizowano
18
15
8
2
5
10
2
60

Częściowo
zrealizowano
3
1
8
8
6
2
3
31

Nie
zrealizowano
w ogóle
2
3
0
1
4
1
0
11

Najgorzej oceniono wykonanie zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska i poprawy
bezpieczeństwa, najlepiej z zakresu pomocy społecznej i kultury.
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Gmina miejska Brzeg
Burmistrz Wojciech Huczyński
Burmistrz złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 10 z nich, 3
obietnice spełnił częściowo, natomiast 3 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BRZEG
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano
3
3
3
2
2
2
1
16

2
1
1
1
2
2
1
10

0
0
2
1
0
0
0
3

1
2
0
0
0
0
0
3

Burmistrz Brzegu w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizował obietnicę polegającą na
wprowadzeniu profilaktycznych działań w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży. Opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii oraz wdrożenie go kosztowało 2,23 mln złotych.
W dziedzinie edukacji burmistrz obiecał dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach.
Zadanie to zostało zrealizowane. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych, w tym pomoc w nauce, profilaktyka uzależnień i kolonie to kolejne zrealizowane,
kosztem 2 mln złotych, zadanie. Z powodu braku działań Rady Miejskiej nie utworzono
Młodzieżowej Rady Miasta.
Jeśli chodzi o ochronę środowiska, kosztem 55 tys. złotych zrealizowano obietnicę
budowy ścieżek rowerowych. W trakcie realizacji do 2008 roku jest skanalizowanie gmin z
powiatu brzeskiego. Dotychczas poniesione koszty to 3,8 mln euro z ogólnej kwoty 28 mln euro.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz spełnił obietnicę współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Zadanie to kosztowało 850 tys. złotych. Z powodu braku środków nie doszło do
realizacji obiecanej pomocy dla usamodzielniających się wychowanków domu dziecka ani
przystosowania budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W dziedzinie rozwoju kultury zrealizowano wszystkie obietnice. Organizacja imprez
kulturalnych kosztowała 250 tys. złotych, a zajęcia kulturalno-oświatowe skierowane przede
wszystkim do młodzieży zrealizowano kosztem 435 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą poprawy infrastruktury
poprawiono stan skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Jana Pawła II oraz rozbudowano sieci w
pracowniach komputerowych. Na realizację tego zadania przeznaczono 3,2 mln złotych.
Organizowanie funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych, inkubatorów
przedsiębiorczości, szkoleń z zakresu ofert dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków
dla MSP to obietnica, która jest w trakcie realizacji. Wydano w tym celu 40 tys. złotych z

80

planowanych 1,6 mln złotych. Częściowo zrealizowane jest też zadanie obniżenia podatków
gminnych dla nowo powstających zakładów na terenie Brzegu.
Dodatkowo burmistrz obiecał pomoc w utrzymaniu zamkniętych placówek ochrony
zdrowia w Brzegu, ustabilizowanie finansów miasta, zrównoważenie budżetu i opracowanie
realnej strategii rozwoju miasta. Zadanie to zrealizowano kosztem 25 mln złotych.
Na pytanie o to, czy w przyszłości inaczej by formułował obietnice wyborcze, burmistrz
stwierdził, że obiecywane cele uległyby przewartościowaniu.
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Gmina miejska Kędzierzyn-Koźle
Prezydent Wiesław Fąfara
Prezydent złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 spośród
nich, 5 obietnic spełnił częściowo, natomiast 2 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KĘDZIERZYN-KOŹLE
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań Całkowicie
Częściowo
Nie
ogółem
zrealizowano zrealizowano zrealizowano
4
4
3
2
2
2
1
18

3
4
2
0
0
1
1
11

1
0
1
2
1
0
0
5

0
0
0
0
1
1
0
2

Prezydent w kwestii poprawy bezpieczeństwa obiecał zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej na niebezpiecznych przejściach dla pieszych oraz budowę ronda na skrzyżowaniu
Armii Krajowej i Grunwaldzkiej. Realizacja tego zadania pochłonęła 2,3 mln złotych.
Zainstalowanie sygnalizacji, tzw. na wymuszenie, przy szkołach nie zostało zrealizowane z
powodu braku środków. W zamian za to do przeprowadzania dzieci przez jezdnię zatrudniono 3
osoby.
W dziedzinie edukacji budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych pochłonie 31
mln złotych. Koszt dotychczas wykonanych prac szacuje się na prawie 27 mln złotych. Trzy
zrealizowane zadania ciągłe polegające na dofinansowaniu zajęć dodatkowych, nauki języków w
szkołach i organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych
kosztowały w ciągu kadencji ponad 21 mln złotych.
W zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji jest kontynuacja selektywnej zbiórki
odpadów, budowy drugiej kwatery miejskiego składowiska odpadów, kontynuacji kanalizacji
sanitarnej miasta i wykorzystania biogazu na składowiskach odpadów do produkcji energii
elektrycznej. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na rok 2009 i będzie kosztować 124 mln
złotych. Dotychczas ten złożony cel pochłonął 32 mln złotych. Budowa ścieżek rowerowych to
kolejne niedokończone zadanie. Do tej pory opracowano koncepcję ścieżek kosztem 22 tys.
złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej dożywianie dzieci kosztowało 2,4 mln złotych.
Adaptacja budynku na osiedlu Pogorzelec na potrzeby Domu Pomocy Społecznej to koszt 1,44
mln złotych. Kolejne 290 tys. złotych pochłonęło przystosowanie budynków administracji
samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej została zrealizowana przy okazji dożywiania
dzieci.
W dziedzinie rozwoju kultury organizacja imprez kulturalnych kosztowała 1,1 mln złotych.
Nie udało się natomiast w 2003 roku zorganizować wspólnie z Fundacją Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej i urzędem powiatowym wystawy poświęconej historii ziemi
kędzierzyńsko-kozielskiej. Przyczyną okazała się rezygnacja Fundacji z udziału w tym projekcie.
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W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z obietnicą dozbrojenie terenów
przyznanych pod inwestycje w podstawowe media zrealizowano kosztem 452 tys. złotych.
Obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców realizowane jest na bieżąco. Natomiast
poprawa infrastruktury w postaci budowy obwodnicy miasta i połączenie z drogą nr 45 Opole Racibórz została zrealizowana częściowo w postaci przygotowania dokumentacji technicznej
kosztem 980 tys. złotych. Realizacja samej obwodnicy jest uzależniona od GDDKiA.
Dodatkowo prezydent obiecywał budowę mieszkań socjalnych i komunalnych. Realizacja
tego zadania kosztowała 17,8 mln złotych.
Na pytanie o to, czy w przyszłości inaczej by formułował obietnice wyborcze, prezydent
zaprzeczył.
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Gmina miejsko-wiejska Kluczbork
Burmistrz Jarosław Kielar
Burmistrz złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 spośród
nich, 8 zrealizował częściowo, natomiast jednej nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KLUCZBORK
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
4
3
2
3
3
1
20

3
3
1
1
1
2
0
11

1
1
2
1
1
1
1
8

0
0
0
0
1
0
0
1

Burmistrz Kluczborka w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizował obietnicę
zwiększenia liczby nocnych patroli, ale nie tak, jak planował, poprzez wykupienie w policji
dodatkowego czasu patrolowania miejscowości, tylko poprzez wystawienie patroli ze straży
miejskiej. W trakcie realizacji do końca 2007 roku jest reorganizacja straży miejskiej,
monitorowanie najbardziej niebezpiecznych miejsc, zwiększenie obecności policji i straży
miejskiej na dużych przerwach w szkołach, zróżnicowanie czasowe przerw w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Reorganizacja ta kosztowała dotychczas 100 tys. złotych z
pełnej kwoty 250 tys. złotych. Położenie przy szkołach progów spowalniających to obietnica
niespełniona. Stwierdzono, że progi są potrzebne w innych miejscach, i tam je zrobiono.
W dziedzinie edukacji burmistrz zrealizował obietnicę dofinansowania nauki języków
obcych i zajęć dodatkowych w szkołach. Również organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych przy organizacjach pozarządowych doszła do skutku. Jej koszt
to 200 tys. złotych rocznie. Częściowo zrealizowane zostało zadanie modernizacji szkół
podstawowych nr 1 i 5. Zakończenie tego zadania jest planowane na 2010 rok i będzie
kosztować 1,2 mln złotych. Do tej pory wydano na ten cel 200 tys. złotych.
Spośród obietnic dotyczących ochrony środowiska poprawiono stan ścieżki rowerowej do
Bąkowa i wytyczono ścieżkę rowerową w kierunku miejscowości Bogacice. Koszt tego zadania
to 200 tys. złotych. Zadanie częściowo zrealizowane to kontynuacja budowy kanalizacji
południowej części Kluczborka oraz ul. Byczyńskiej, prace projektowe związane z kanalizacją
siedmiu miejscowości wiejskich oraz wdrażanie programu segregacji odpadów. Część gmin
wiejskich stara się o dotację z Unii Europejskiej na realizację tego zadania.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz obiecał dożywianie dzieci oraz współpracę z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Wydano na ten cel ok. 950 tys.
złotych. Przeorganizowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie efektywnego działania
Caritasu i koordynowanie prac wszystkich instytucji dofinansowywanych z budżetu gminy to
zadanie o charakterze ciągłym, którego realizacja pochłania rocznie 800 tys. złotych. Częściowo
zrealizowaną obietnicą jest przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania brakuje środków. Wydano na nie do tej
pory 700 tys. złotych, a do 2013 roku planowane są 3 mln złotych.
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W dziedzinie kultury na organizowanie imprez kulturalnych wydano 250 tys. złotych.
Wyeksponowanie działań animatorów kultury ziemi kluczborskiej i stworzenie stałego
kalendarza imprez kulturalnych z uwzględnieniem imprez o charakterze miejscowym i spoza
gminy kosztowało 5 tys. złotych. Częściowo udało się zrealizować zadanie wspieranie placówek
kulturalnych, na co przeznaczono 700 tys. złotych. Z braku podstaw prawnych nie stworzono
Centrum Kultury i Sportu.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz zrealizował obietnicę obniżenia
podatków gminnych dla przedsiębiorców. Natomiast częściowo zrealizowano zadanie ochrony
małych przedsiębiorstw, jasności kryteriów podatkowych, wyznaczenia różnych lokalizacji stref
rozwoju miasta i aktywnego włączenia się w program walki z bezrobociem proponowany przez
urząd pracy. Zadanie to zakończy się w 2008 roku kosztem 3 mln złotych. Dotychczas
poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 100 tys. złotych. Systematyczna modernizacja dróg i
dokończenie telefonizacji gminy z braku środków również zostały częściowo zrealizowane wydano 1,5 mln z planowanej pełnej kwoty 4 mln złotych.
Dodatkowo budowa budynku komunalnego z mieszkaniami o małym metrażu,
rozbudowa sieci gazowniczej, zreorganizowanie instytucji sportowych oraz sportu masowego w
Kluczborku to złożone zadanie, które zostało zrealizowane kosztem 2,5 mln złotych.

85

Gmina miejska Opole
Prezydent Ryszard Zembaczyński
Prezydent złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z nich, 6
jest w trakcie realizacji, a jednej nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
OPOLE
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
3
2
3
2
1
18

4
3
2
0
1
1
0
11

0
0
1
2
1
1
1
6

0
0
0
0
1
0
0
1

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa deklarowano realizację trzech działań, z czego
tylko jedno zakończono. Prezydentowi udało się wyegzekwowanie od dyrektorów szkół działań
związanych z ochroną przed rozpowszechnianiem narkotyków oraz podejmowanie działań
pośrednich skierowanych na stworzenie oferty zajęć pozaszkolnych, sportowych lub kulturalnych
dla młodzieży. Kosztowało to Opole 120 tys. złotych. Częściowo powiodła się realizacja
programu małej modernizacji skrzyżowań ulic w newralgicznych punktach, na co wydano 39,9
mln złotych z budżetowanych na ten cel ponad 97 mln złotych. W ramach tego projektu
wykonano kilkanaście inwestycji, z których zdecydowana większość została zakończona.
Prezydent nie spełnił obietnicy zainstalowania sygnalizacji świetlnej na szczególnie
niebezpiecznych ulicach, ponieważ okazało się, że nie ma takiej potrzeby.
Cztery obietnice z kategorii edukacja zostały dotrzymane. Budowa nowych obiektów
sportowo-rekreacyjnych kosztowała 11 mln złotych. Na dofinansowanie zajęć dodatkowych w
szkołach przeznaczono 1,2 mln złotych. Współpraca ze środowiskiem akademickim w zakresie
opisanym w memoriale akademickim to wydatek rzędu 25 tys. złotych. Kolejny 1 mln złotych
wydano na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
Częściowo zrealizowano planowane działania ekologiczne. Choć na budowę ścieżek
rowerowych przewidziano 8,8 mln złotych do końca tego roku, wydano na ten cel już 10 mln
złotych. Ekrany dźwiękochłonne, kanalizacja sanitarna w dzielnicach peryferyjnych,
przedsięwzięcia związane z urządzaniem terenów zielonych pochłonęły dotychczas 3,2 mln
złotych z planowanych na ten cel ponad 178 mln złotych. Do ukończenia zadania powinna
jeszcze zostać wykonana kanalizacja do końca 2007 roku.
Wszystkie trzy obietnice z dziedziny pomocy społecznej zostały dotrzymane. Ponad 2,1
mln złotych wydało Opole na dożywianie dzieci. Wygospodarowanie kolejnego obiektu na
schronisko zimowe dla bezdomnych, wcześniej będących mieszkańcami Opola, pochłonęło 1,4
mln złotych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej to
również koszt 1,4 mln złotych.
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Z działań kulturalnych całkowicie udała się organizacja imprez, na którą prezydent wydał
ponad 2,7 mln złotych. Tylko 9 tys. złotych z planowanych 40 tys. złotych wydano na częściowo
zrealizowany cel wspierania placówek kulturalnych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości dotrzymano dwóch obietnic. Przygotowanie
terenów pod park przemysłowy oraz uzbrojenie nowych terenów pod inwestycje kosztowało 19
tys. złotych. Obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców to koszt 341 tys. złotych.
Częściowo jedynie spełniono obietnicę w zakresie poprawy infrastruktury. W trakcie realizacji
jest poprawa stanu ulicy Partyzanckiej, natomiast remont ulic Oświęcimskiej, ks. J. Popiełuszki i
Marka z Jemielnicy będzie możliwy po zakończeniu programu ISPA i będzie kosztował 30 mln
złotych.
Częściowo również zrealizowano projekty w ramach funduszy strukturalnych UE, na co
wydano połowę z planowanych blisko 100 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina wiejska Tarnów Opolski
Wójt Zygmunt Cichoń
Wójt złożył 17 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 7 z nich, 8 jest w
trakcie realizacji, a 2 nie zrealizował.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
TARNÓW OPOLSKI
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
2
2
3
2
1
17

3
2
0
0
0
2
0
7

1
0
2
2
2
0
1
8

0
1
0
0
1
0
0
2

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa dwa zadania zrealizowano częściowo:
polepszono sytuację na drogach poprzez wnioskowanie do zarządu dróg o poprawę
oznakowania i stanu nawierzchni oraz przeprowadzono działania z zakresu profilaktyki z
dyrektorami szkół, kierownikami świetlic wiejskich i organizacjami pozarządowymi wykorzystano 141 tys. złotych ze 170 tys. złotych przeznaczonych na ten cel.
Nie opracowano za to wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół oraz
zapobiegania przemocy i narkomanii, ponieważ nie było takiej potrzeby.
Całkowicie zrealizowano trzy zadania z dziedziny edukacji. Wójt przeznaczył 30 tys.
złotych na dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach. Kolejne 36 tys. złotych wydano na
dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych kosztowała 140 tys. złotych.
Częściowo powiodła się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na którą
wydano dotychczas 200 tys. złotych z przewidzianych na ten cel 0,4 mln złotych. Na jedną z
inwestycji, której wartość szacuje się na 3 mln złotych, złożono wniosek o dofinansowanie.
Częściowo zrealizowano dwa zadania dziedziny ekologii. Na budowę ścieżek
rowerowych przeznaczono 30 tys. złotych. Projekt ten jest w trakcie realizacji. Drugim celem jest
rozbudowa kanalizacji, wymiana wodociągów, podłączenie nowych ujęć wodnych w Przywarach
i Kątach Opolskich, na co wydano 3 mln złotych z planowanych 16 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej udało się w pełni wywiązać z dwóch obietnic. Wydano
138 tys. złotych na dożywianie dzieci, a współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze
pomocy społecznej kosztowała gminę 300 tys. złotych. Z powodu braku możliwości
technicznych nie przystosowano budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Obydwa cele kulturalne - organizacja imprez kulturalnych oraz wspieranie placówek
kulturalnych - zostały osiągnięte. Wydano na nie odpowiednio 157 tys. złotych i 300 tys. złotych.
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Wójt deklarował dwa działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, lecz z obydwu
wywiązał się częściowo. Wydzielenie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy
terenów pod przyszłe inwestycje kosztowało dotychczas 270 tys. złotych z 290 tys. złotych
przewidzianych na ten cel. Natomiast poprawa stanu dróg gminnych pochłonęła 10% z
planowanych 10 mln złotych.
Z braku czasu tylko częściowo udała się wójtowi planowana integracja społeczeństwa
Tarnowa Opolskiego.
Wójt przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął raczej pozytywnie na
realizację złożonych obietnic. Jednocześnie nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina wiejska Turawa
Wójt Waldemar Kampa
Wójt złożył 13 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 9 z nich, 2 są w
trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
TURAWA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
2
2
1
2
2
13

3
2
1
0
1
2
9

0
0
1
0
1
0
2

1
0
0
1
0
0
2

Całkowicie zrealizowano zadanie poprawy bezpieczeństwa na drodze - ograniczenie
szybkości. Częściowo spełniono obietnicę opracowania wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół i zapobiegania przemocy i narkomanii.
3 z deklarowanych 4 zadań dziedziny edukacji zostało zrealizowanych: dofinansowanie
nauki języków obcych oraz zajęć dodatkowych w szkołach, a także realizowana kosztem 159
tys. złotych organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych. Z
braku środków nie zbudowano nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Inwestycje te
przewiduje się przeprowadzić w przyszłym roku.
Nie wywiązano się z obietnicy rozbudowy ekologicznego wysypiska śmieci, ponieważ w
planie wojewódzkiej gospodarki odpadami przewidziana jest budowa wysypiska w Opolu.
Dwa zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zrealizowane. Wójt przystosował
budynki administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych kosztem 163 tys.
złotych oraz zorganizował współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy
społecznej, na co wydał 190 tys. złotych.
Inne spełnione obietnice wyborcze to organizacja imprez kulturalnych kosztem 15 tys.
złotych rocznie i wspieranie placówek kulturalnych za 170 tys. złotych rocznie.
W trakcie swojej kadencji wójt utrzymał stawki podatków dla przedsiębiorców na
niezmienionym poziomie, choć obiecywał ich obniżenie. Uznał przy tym, że wywiązał się
częściowo ze swojej obietnicy. Kosztem 1,8 mln złotych poprawiono stan dróg po wykonaniu
kanalizacji.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” spowodował, że w przyszłości wójt będzie
inaczej formułował obietnice wyborcze, ustalając priorytety ich realizacji.
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II.9. Województwo podkarpackie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eugeniusz Galek
gmina Cmolas
Kazimierz Rokita
miasto i gmina Głogów Małopolski
Jerzy Jakubiec
gmina Iwierzyce
Piotr Komornicki
miasto gmina Iwonicz Zdrój
Roman Kałamarz
gmina Jarosław
Alfred Maternia
gmina Krasne
Józef Czekalski
miasto i gmina Nowa Dęba
Robert Choma
miasto Przemyśl
Józef Mazurkiewicz
gmina Przemyśl
Waldemar Grochowski
miasto i gmina Rudnik nad Sanem
Tadeusz Ferenc
miasto Rzeszów
Wojciech Wdowik
gmina Świlcza
Józef Fedan
gmina Trzebownisko
Piotr Tomański
gmina Żurawica

Monitoringowi podlegało 14 gmin (2 miejskie, 4 gminy miejsko-wiejskie i 8
wiejskich). Ankietowani pod koniec kadencji tak ocenili realizację swoich zobowiązań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
61
31
35
27
27
21
4
206
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Całkowicie
zrealizowano
42
25
26
12
22
21
2
150

Częściowo
zrealizowano
8
4
7
11
3
0
1
34

Nie
zrealizowano
w ogóle
11
2
1
4
2
0
1
21

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania
0
0
1
0
0
0
0
1

W województwie podkarpackim najgorzej oceniane jest wykonanie zobowiązań w
dziedzinie ekologii, a najlepiej - realizacja planów dotyczących rozwoju kultury, poprawy
bezpieczeństwa i pomocy społecznej.
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Gmina wiejska Cmolas
Wójt Eugeniusz Galek
Wójt złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich, 3 są w
trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
CMOLAS
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
3
2
2
2
2
16

3
2
2
1
2
2
12

1
1
0
1
0
0
3

1
0
0
0
0
0
1

Wójt złożył dwie obietnice z zakresu poprawy bezpieczeństwa i wywiązał się z danego
słowa. Przeprowadzono remont i modernizację dróg, co kosztowało 4,1 mln złotych, oraz
dokonano działań profilaktycznych i rozmów z policją w szkołach, na co trzeba było wydać 5 tys.
złotych.
Całkowicie zrealizowano 3 z planowanych 5 zadań edukacyjnych. Na budowę nowych
szkół wydano 2,4 mln złotych, dofinansowano naukę języków obcych w szkołach oraz zajęcia
dodatkowe. Częściowo udała się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych - wydano 62
tys. złotych z przeznaczonych na ten cel 112 tys. złotych. Z powodu braku czasu nie
zrealizowano szkoleń i zajęć profilaktycznych.
Budowa ścieżek rowerowych kosztowała gminę 10 tys. złotych. Częściowo udała się
rozbudowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji we wsi Trzęsówka i Ostrowy Tuszowskie, na co
wydano 3,3 mln złotych z budżetowanych na ten cel 6,8 mln złotych.
Z trzech zadań pomocy społecznej zrealizowano całkowicie dożywianie dzieci w
szkołach kosztem 60 tys. złotych oraz współpracę z Domem Opieki Społecznej Caritas i
Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Cmolas, co kosztowało 8 tys. złotych. Częściowo
zrealizowano przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Osiągnięto obydwa cele kulturalne. Wójt wspierał organizację imprez kulturalnych oraz
wspierał placówki kulturalne. Na budowę GOK wydał 1,6 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano następujące cele: poprzez
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zorganizowano kursy i szkolenia dla osób chcących
założyć własną firmę (koszt 650 tys. złotych) oraz dokonano modernizacji dróg gminnych,
osiedlowych i partycypowano w kosztach dróg powiatowych. To drugie zadanie w rzeczywistości
pokrywa się z założeniami modernizacji i remontów dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa,
którą to obietnicę wójt spełnił.
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Wójt stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę
formułowania w przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejsko-wiejska Głogów Małopolski
Burmistrz Kazimierz Rokita
Burmistrz złożył 11 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 8 spośród
nich, 2 są w trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
•
Edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
2
11

4
3
1
8

1
0
1
2

0
1
0
1

W zakresie edukacji osiągnięto następujące cele: dofinansowanie nauki języków obcych
w szkołach, a także dofinansowanie (321 tys. złotych) zajęć dodatkowych w szkołach. W ramach
współpracy międzynarodowej - wymiany młodzieży - wydano 6 tys. złotych. Natomiast
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych to wydatek 280
tys. złotych.
Częściowo zrealizowano budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na co
przeznaczono 12,2 mln złotych, z czego wydano 925 tys. złotych.
Pomoc społeczna to trzy spełnione obietnice. Na dożywianie dzieci burmistrz wydał
879 tys. złotych. Organizacja spotkań i imprez dzieci niepełnosprawnych ze sprawnymi
rówieśnikami kosztowała gminę 10 tys. złotych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
obszarze pomocy społecznej to wydatek 50 tys. złotych. Nie przystosowano budynków
administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ zabrakło środków
na ten cel.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości całkowicie zrealizowano planowaną budowę
nowych i modernizację istniejących dróg, na co gmina wydała ponad 1,8 mln złotych.
Zrealizowano planowane przyspieszenie procedur rejestracyjnych dla nowych firm, natomiast
nie powiodła się próba utworzenia inkubatora przedsiębiorczości.
Burmistrz przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” wpłynął pozytywnie na
realizację złożonych obietnic. Jednocześnie nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.

95

Gmina wiejska Iwierzyce
Wójt Jerzy Jakubiec
Wójt złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 17 z nich, 1 jest
w trakcie realizacji, 1 nie zrealizowano. O 1 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji badania.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
IWIERZYCE
•
Edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba
zadań
ogółem

Całkowicie
Częściowo
Nie
zrealizowano zrealizowano zrealizowano

6
3
4
2
2
3
20

6
2
2
2
2
3
17

0
0
1
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1

Brak
informacji
0
0
1
0
0
0
1

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa spełniono obydwie obietnice wyborcze:
przeprowadzono okresowe badanie prędkości, badanie trzeźwości kierowców, szkolenia
z zakresu poprawy bezpieczeństwa w użytkowaniu dróg przez rolników oraz wzmożone kontrole
na terenie gminy.
Edukacja to sześć całkowicie zrealizowanych zadań. Wybudowano halę sportową za
ponad 1,3 mln złotych. Wójt przeznaczył ponad 4,1 mln złotych na budowę gimnazjum w
Iwierzycach. Dofinansowano naukę języków obcych w szkołach oraz 4 tys. złotych
przeznaczono na zajęcia dodatkowe w szkołach. Zorganizowano konkurs „Moja gmina, moja
mała ojczyzna” i wycieczki dla uczniów. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych kosztowała gminę 24 tys. złotych.
Działania ekologiczne w gminie Iwierzyce to budowa dwóch ścieżek rowerowych za 294
tys. złotych oraz organizowanie konkursów ekologicznych dla młodzieży szkolnej, drukowanie i
rozpowszechnianie ulotek ekologicznych (3 tys. złotych).
Z 3 planowanych działań pomocy społecznej udało się zrealizować jedynie 2. 150 tys.
złotych kosztowało dożywianie dzieci w szkołach. 19 tys. złotych przekazano na współpracę ze
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ze Środowiskowym Domem
Samopomocy i z Caritasem. Z braku środków nie przystosowano budynków urzędu gminy i
ośrodka kultury dla osób niepełnosprawnych.
W dziedzinie kultury zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Otwarto Regionalną
Izbę Ludową w GOKiS w Wiercanach, organizacja imprez kulturalnych kosztowała 10 tys.
złotych, a na wspieranie placówek kulturalnych wydano 114 tys. złotych.
Tylko dwa zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości udało się zrealizować
w 100%. Zorganizowano szkolenia i kursy w zakresie prowadzenia firmy, na poprawę stanu dróg
dojazdowych do terenów, na których powstają nowe miejsca pracy, wydano 103 tys. złotych.
Wciąż nie dokończono telefonizacji wsi Wiśniowa i Bystrzyca, w niewystarczającym stopniu
udzielono pomocy w lokalizacji kolejnych masztów dla telefonii komórkowej.
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W trakcie realizacji badania nie udało się uzyskać informacji na temat obniżenia
podatków dla wszystkich tworzących nowe miejsca pracy.
Wójt Iwierzyc stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na
zmianę formułowania w przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejsko-wiejska Iwonicz Zdrój
Burmistrz Piotr Komornicki
Burmistrz złożył 14 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z nich, 3
są w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
IWONICZ ZDRÓJ
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

2

2

0

2

2

0

2

1

1

2

1

1

3

2

1

3

3

0

14

11

3

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w gminie burmistrz zadeklarował realizację trzech
zadań, z czego 2 zostały zakończone, a 1 jest zrealizowane częściowo. Remont chodników,
oznakowanie przejść dla pieszych oraz montaż progów zwalniających kosztował gminę 727 tys.
złotych. Na zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Floriańskiej wydano 32 tys. złotych.
Częściowo opracowano wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół i
zapobiegania przemocy i narkomanii, na co wydano dotychczas 176 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji zakończono realizację dwóch zadań. Zbudowano nowe obiekty
sportowo-rekreacyjne, na co burmistrz wydał 292 tys. złotych, i zorganizowano zajęcia
w świetlicach środowiskowych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych. Wykonanie tych
prac kosztowało 351 tys. złotych.
Z zadań z dziedziny ekologii całkowicie zrealizowano jedno, a kolejne prace wykonano
częściowo. Za 47 tys. złotych zbudowano ścieżki zdrowia wokół uzdrowiska. W trakcie realizacji
jest budowa kanalizacji sanitarnej dla dwóch sołectw. Na razie wydano 1,3 mln złotych z
przeznaczonych na ten cel 14 mln złotych.
Pomoc społeczna to kolejne dwa zadania, które burmistrzowi udało się zakończyć
w terminie. Na dożywianie ponad 700 dzieci we wszystkich szkołach Iwonicza Zdroju wydał 875
tys. złotych. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem
Kulturalnym to wydatek 491 tys. złotych.
Trzy zadania z dziedziny kultury zostały ukończone. Burmistrz rozbudował Dom Kultury
w Iwoniczu Zdroju, na co przeznaczył ponad 1,6 mln złotych. Organizowanie imprez kulturalnych
w ramach sezonu kulturalnego w Iwoniczu pochłonęło 516 tys. złotych, a na wspieranie
placówek kulturalnych, takich jak GOK czy biblioteka, wydano ponad 1,8 mln złotych.
Z zadań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości udało się jedno zrealizować całkowicie, a
drugie częściowo - zakończono budowę nowych dróg, na którą gmina musiała wydać blisko 2,5
mln złotych, nie dokończono natomiast planowanej poprawy infrastruktury technicznej
uzdrowiska, na co wydano 631 tys. złotych z 2,5 mln przeznaczonych na ten cel.
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Gmina wiejska Jarosław
Wójt Roman Kałamarz
Wójt złożył 13 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich, 1 nie
zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
JAROSŁAW
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6

5

1

2

2

0

3

3

0

2

2

0

13

12

1

Spośród zadań edukacyjnych udało się wywiązać z 5 obietnic wyborczych, 1 zadania nie
wykonano. Zbudowano nowe obiekty sportowo-rekreacyjnych, na co wójt wydał 5 mln złotych.
Dofinansowano naukę języków obcych w szkołach, co kosztowało 50 tys. złotych, oraz
dofinansowano zajęcia dodatkowe w szkołach (30 tys. złotych). Szkolenia dla nauczycieli w
ramach programu aktywizacji terenów wiejskich to wydatek 513 tys. złotych. Nie wywiązano się
z budowy nowego gimnazjum. Przyczyną była nierzetelność wykonawców oraz niemożność
złożenia wniosku z działania 3.5.1.
Dwa zadania mające na celu ochronę środowiska zostały zrealizowane. Zbudowano
nowe ścieżki rowerowe, na które wydano 10 tys. złotych, oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną
w trzech wsiach za 4 mln złotych.
Całkowicie zrealizowano również dwa zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydano
200 tys. złotych na dożywianie dzieci oraz nawiązano współpracę z PCK, Polskim
Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Fundacją „Wzrastanie”.
Trzy zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, które zrealizowano, to
przygotowanie terenów dla firm (600 tys. złotych), obniżenie podatków gminnych dla
przedsiębiorców oraz poprawa stanu dróg w sołectwach i budowa obwodnicy (3,1 mln złotych).
Wójt stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę
formułowania w przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina wiejska Krasne
Wójt Alfred Maternia
Wójt złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z nich, 1 jest
w trakcie realizacji, a 4 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KRASNE
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
2
3
1
3
2
16

2
2
3
0
2
2
11

0
0
0
0
1
0
1

3
0
0
1
0
0
4

W zakresie poprawy bezpieczeństwa udało się całkowicie zrealizować 2 zadania, a 1
częściowo. Zbudowano chodniki i utwardzone pobocza wzdłuż drogi krajowej A4 i dróg
powiatowych, na co wydano 3,8 mln złotych. Zakupiono dla policji paliwo, alkomaty i radar, na
co wydano 80 tys. złotych. W trakcie realizacji do 2007 roku jest zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach. Brakuje decyzji wyższych władz w zakresie
finansowania robót.
W dziedzinie edukacji całkowicie zrealizowano 2 zadania, a 3 nie udało się wykonać.
Zbudowano nowe szkoły za kwotę 8,2 mln złotych oraz utworzono świetlice dla dzieci z rodzin
patologicznych, na co burmistrz przeznaczył 17 tys. złotych. Nie wybudowano boiska w Słoninie
z powodu zmiany granic administracyjnych, a także, z braku środków, nie dofinansowano nauki
języków obcych oraz zajęć dodatkowych w szkołach.
Wójt deklarował 1 działanie mające na celu ochronę środowiska, lecz z braku środków i
mimo planów nie dokończono budowy 6 km ścieżek rowerowych.
Lepiej wójt wywiązał się z planów pomocy społecznej. Wykonano 2 zadania: dożywianie
dzieci kosztowało 124 tys. złotych, a współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze
pomocy społecznej pochłonęła 12 tys. złotych.
Dziedzina kultury to kolejne 2 spełnione obietnice wyborcze. Gmina Krasne
zorganizowała imprezy oraz wspierała placówki kulturalne. Na pierwsze działanie wydano 30
tys. złotych, na drugie 150 tys. złotych.
W zakresie rozwoju przedsiębiorczości udało się skutecznie zrealizować 3 zadania.
Budowa centrum handlowego pełniącego funkcję ośrodka promowania przedsiębiorczości
kosztowała 100 mln złotych. Obniżenie podatków dla firm zatrudniających na stałe ponad 5 osób
to koszt rzędu 7,6 mln złotych. Na ciągłą rozbudowę i modernizację istniejącej sieci dróg wydano
12 mln złotych.
Wójt stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę
formułowania w przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejsko-wiejska Nowa Dęba
Burmistrz Józef Czekalski
Burmistrz złożył 6 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 3 spośród
nich, a 3 są w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
NOWA DĘBA
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

3
2
1
6

2
1
0
3

1
1
1
3

W dziedzinie edukacji zrealizowano całkowicie 2 obietnice wyborcze. Wydano 740 tys.
złotych na dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach oraz 105 tys. złotych na utrzymanie
dotychczasowej sieci szkół i dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Częściowo udała się
natomiast budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na którą wydano ponad 3,7 mln
złotych z blisko 5,2 mln złotych przeznaczonych na ten cel.
W dziedzinie ekologii zrealizowano częściowo 1 zadanie - rozbudowę kanalizacji i
budowę ciepłowni ekologicznej opalanej zrębami, co kosztowało do tej pory 2,5 mln złotych
z budżetowanych na ten cel 14,6 mln złotych.
1 obietnicę, mającą na celu rozwój przedsiębiorczości, udało się spełnić. Poprawa dróg w
Chmielowie to wydatek 599 tys. złotych.
Częściowo powiodło się obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców, na które
wydano na razie 56 tys. złotych.
Burmistrz przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” miał wpływu na zmianę
formułowania w przyszłości obietnic wyborczych. Teraz jest już łatwiej, gdy się wie, jakie są
potrzeby i możliwości finansowe.
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Gmina miejska Przemyśl
Prezydent Robert Choma
Prezydent złożył 23 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 7
jest w trakcie realizacji, a 3 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PRZEMYŚL
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
3
3
4
3
1
23

2
2
1
1
3
3
1
13

1
2
2
2
0
0
0
7

2
0
0
0
1
0
0
3

W celu poprawy bezpieczeństwa prezydent planował wykonać 4 zadania, jednak udało
się wprowadzić w życie tylko 3. Pierwszym z nich było ograniczenie prędkości, następnie
zwiększony udział policji i straży miejskiej w spotkaniach z młodzieżą, zwiększenie ilości patroli
w okolicach szkół, nadawanie funkcji użytkowej miejscom opuszczonym, monitoring w obrębie
Starego Miasta, lepsza współpraca pomiędzy strażą miejską a policją oraz opracowanie
wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół i zapobiegania przemocy i
narkomanii. Nie wykupiono w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości, ponieważ
straż miejska dawała sobie radę sama.
Całkowicie zrealizowano dwa z pięciu zadań dziedziny edukacji. Dodatek motywacyjny
dla nauczycieli, informacja o rynku pracy, propagowanie idei integracji europejskiej kosztowało
ponad 28,8 mln złotych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych to wydatek 692 tys. złotych. Częściowo zrealizowano budowę nowych obiektów
sportowo-rekreacyjnych, na co wydano blisko połowę z 62 tys. złotych zaplanowanych do końca
bieżącego roku. Z braku środków nie osiągnięto dwóch innych celów - dofinansowania nauki
języków obcych oraz dofinansowania zajęć dodatkowych w szkołach.
W ramach ochrony środowiska ukończono budowę ekologicznego wysypiska śmieci za
blisko 11 mln złotych.
2 kolejne zadania zrealizowano częściowo. Na budowę ścieżek rowerowych gmina
przeznaczyła 100 tys. złotych. Zakończenie budowy zakładu uzdatniania wody, pełna
gazyfikacja autobusów miejskich oraz powstanie alternatywnych źródła energii typu wiatraki to
działania, na które wydano już ponad 23,1 mln złotych.
Z 4 zadań mających na celu pomoc społeczną tylko 2 zakończyły się sukcesem.
Dożywianie dzieci kosztowało Przemyśl ponad 2,3 mln złotych. Na współpracę z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej prezydent wydał ponad 2,4 mln złotych.
Częściowo powiodły się takie zadania jak przystosowanie jednego obiektu na terenie miasta na
dom spokojnej starości, co kosztowało dotychczas 700 tys. złotych z przeznaczonego na ten cel
1,3 mln złotych. Wydano także 7 tys. złotych z zaplanowanych 80 tys. złotych na przystosowanie
budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Dziedzina kultury to pasmo sukcesów prezydenta Przemyśla, dotrzymał wszystkich
obietnic wyborczych. Festiwal Kultury Kresowej, Festiwal Kultury Ukraińskiej jako forma promocji
dla miasta, przełamanie stereotypu Przemyśla i jego mieszkańców kosztowały 3 tys. złotych.
Organizacja imprez kulturalnych pochłonęła 200 tys. złotych, natomiast wspieranie placówek
kulturalnych to wydatek 10,8 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości udało się w pełni zrealizować tylko 1 zadanie.
Wydaje się 920 tys. złotych rocznie na powstanie inkubatora przedsiębiorczości, powołanie
Rady Przedsiębiorców przy prezydencie, promocję Przemyśla w Polsce i Europie oraz
wprowadzenie informacji o rynku pracy w szkołach średnich. 2 zadania zrealizowano częściowo.
Po analizie budżetu zamrożono podatki na dotychczasowym poziomie, wprowadzono jednolite
zasady bez uprzywilejowania dla jakiejkolwiek grupy przedsiębiorców, ulgi dla inwestorów
zewnętrznych i rozpoczynających nową działalność gospodarczą, na co wydano 131 tys.
złotych. Nie zakończyła się także, z powodu braku środków, budowa obwodnicy Przemyśla i
poprawa stanu dróg miejskich w obrębie granic administracyjnych, na co spożytkowano
zaledwie 342 tys. złotych z puli ponad 184,5 mln złotych. Planowane zakończenie tej inwestycji 2011 rok.
Inne działania, jakie udały się prezydentowi Przemyśla, to współpraca wszystkich
środowisk, grup społecznych i zawodowych, przywrócenie wiarygodności samorządowi,
poszukiwanie kolejnych miast partnerskich i rozwój mieszkalnictwa.
Prezydent przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na
zmianę formułowania w przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina wiejska Przemyśl
Wójt Józef Mazurkiewicz
Wójt złożył 9 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 6 z nich, 2 są w
trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PRZEMYŚL
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
2
1
1
9

4
2
0
0
6

0
0
1
1
2

1
0
0
0
1

W dziedzinie edukacji założono realizację 5 zadań, wywiązano się z 4 z nich. Udało się
zbudować nowe obiekty sportowo-rekreacyjne (50 tys. złotych), dofinansowano zajęcia
dodatkowe w szkołach (5 tys. złotych), ponadto nastąpiła zmiana struktury sieci szkół
podstawowych i gimnazjów - utworzono zespoły szkół, doposażono szkoły w sprzęt
komputerowy, poprawiono bazę oświetleniową oraz zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla
dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, w tym świetlice terapeutyczne. Nie udało się natomiast
przeprowadzić planowanego dofinansowania nauki języków obcych w szkołach. Powodem był
brak środków.
W dziedzinie ekologii wywiązano się częściowo obietnicy skanalizowania gminy. Część
inwestycji jest na ukończeniu, w niektórych rejonach niedługo się rozpoczną.
W kategorii rozwój przedsiębiorczości złożono 2 obietnice wyborcze, z których wójt w
pełni się wywiązał. Obniżono podatki gminne dla przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych
z terenu gminy oraz zapewniono środki na poprawę infrastruktury dróg nie niższe niż w
poprzedniej kadencji.
W ramach innych zadań wójtowi udało się zrealizować budowę ośrodka sportoworekreacyjnego na zalewie we wsi Ostrów oraz wsparcie działalności ludowych klubów
sportowych.
Wójt stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie wpłynie na zmianę w
formułowaniu obietnic wyborczych w przyszłości.
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Gmina miejsko-wiejska Rudnik nad Sanem
Burmistrz Waldemar Grochowski
Burmistrz złożył 7 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 2, kolejne 4
są w trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
RUDNIK nad SANEM
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

3
1
3
7

1
1
0
2

1
0
3
4

1
0
0
1

W dziedzinie edukacji burmistrz obiecywał realizację 3 zadań, jednak w pełni wywiązał
się tylko z 1. Wydano 161 tys. złotych na dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach.
Częściowo powiodła się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na którą wydano
dotychczas 4,5 mln złotych z przewidzianych na ten cel do 2007 roku 5,5 mln złotych. Nie
zrealizowano zadania, jakim było dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach, ponieważ
nie było dodatkowego zapotrzebowania ze strony dyrekcji szkół.
Wśród zadań mających na celu ochronę środowiska udały się częściowo: budowa
ścieżek rowerowych, na które wydano 45 tys. złotych, a także budowa kanalizacji w sołectwach
Kopki i Przędzel i w Rudniku w dzielnicy Stróże, co pochłonęło 1,3 mln złotych. Planowany
termin realizacji to rok 2009. Z powodu braku inwestora i środków finansowych, również
częściowo, przeprowadzono zagospodarowanie majątku po Wikplaście, próbowano przyciągnąć
inwestora w zakresie produkcji drzewnej oraz uaktywnić działania Korporacji Wikliniarskiej
w Rudniku, na co wydano 800 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości całkowicie zrealizowano jedyną obietnicę poprawę stanu ulic miejskich w Rudniku po kanalizacji. Dokonano tego kosztem 605 tys. złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejska Rzeszów
Prezydent Tadeusz Ferenc
Prezydent złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 15 z nich, a
3 są w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
RZESZÓW
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

częściowo
zrealizowano

5

4

1

4

3

1

2

2

0

1

1

0

4

3

1

2

2

0

18

15

3

Z zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa udało się w pełni zrealizować 3,
a kolejne wykonano częściowo. Wydano 150 mln złotych na budowę bezpiecznych, dobrych
dróg. Współpraca z policją kosztowała Rzeszów 500 tys. złotych. Instalacja sygnalizacji świetlnej
i systemu akomodacji uzależnionego od natężenia ruchu to wydatek 5 mln złotych. Częściowo
powiodło się opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół oraz
zapobiegania przemocy i narkomanii.
Wśród zadań z dziedziny edukacji zrealizowano 4, a 1 nie zostało dokończone.
Zakończono budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na co wydano 10 mln złotych.
Dofinansowano naukę języków obcych oraz zajęcia dodatkowych w szkołach. Dzięki pomocy
MOPS i szkoły specjalnej prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych. Częściowo zrealizowano obietnicę budowy nowej szkoły, przekazując grunt pod
budowę siostrom pijarkom.
Z zadań ekologicznych prezydent zbudował ścieżki rowerowe, na co wydał z kasy masta
5 mln złotych.
3 z 4 zaplanowanych zadań z dziedziny pomocy społecznej zostały w pełni realizowane.
Na dożywianie dzieci z rodzin o niskich dochodach wydano 3 mln złotych. Około 20 mln złotych
wydano na budowę mieszkań dla osób ubogich. Nawiązano także współpracę z Caritas w
obszarze pomocy społecznej. W trakcie realizacji jest przystosowanie budynków administracji
dla osób niepełnosprawnych.
Obydwa cele kulturalne zostały osiągnięte, prezydent organizuje imprezy oraz wspiera
placówki kulturalne, na co wydał odpowiedni 500 tys. złotych i 13,5 mln złotych.
Rozwój przedsiębiorczości to kolejna dziedzina, w której prezydent dotrzymał słowa.
Udało mu się obniżyć podatki gminne dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz
zbudować nowe drogi na terenie gminy, na co wydano 150 mln złotych.
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Prezydent przyznał, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” miał wpływ na zmianę
formułowania w przyszłości obietnic wyborczych. Pojawiła się konieczność rozszerzenia granic
miasta i wzmocnienie znaczenia Rzeszowa jako ośrodka metropolitalnego.
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Gmina wiejska Świlcza
Wójt Wojciech Wdowik
Wójt złożył 17 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14 z nich, 1 jest
w trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
ŚWILCZA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
2
2
3
4
2
17

3
2
2
2
3
2
14

1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
1
0
2

W celu poprawy bezpieczeństwa w gminie wójt deklarował 4 działania, wywiązał się
jednak tylko z 3. Zbudowano chodniki i poprawiono jakość dróg, na co wydano 7 mln złotych.
Następnym wydatkiem (150 tys. złotych) było zacieśnienie współpracy z policją. Dodatkowo
opracowano wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół i zapobiegania
przemocy i narkomanii, na co gmina przeznaczyła 100 tys. złotych. Nie doszło do skutku
obiecane zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach. Okazało
się, że nie ma takiej potrzeby.
W zakresie edukacji spełniono 3 obietnice, a 1 zadanie jest zrealizowane częściowo.
Kosztem 5 mln złotych zbudowano salę gimnastyczną w Przybyszówce. Dofinansowano naukę
języków obcych w szkołach oraz zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych kosztem 350 tys. złotych. Częściowo udała się rozbudowa gimnazjum
w Bratkowicach, gdzie wydano 24 tys. złotych z przeznaczonych na ten cel do 2009 roku 4 mln
złotych. Przyczyną częściowej realizacji zadania była zmiana planów.
W dziedzinie ekologii zrealizowano 2 z 3 deklarowanych zadań. Dokonano budowy
zbiorników retencyjnych kosztem 2 mln złotych oraz segregacji odpadów.
Nie zrealizowano budowy 35-kilometrowej ścieżki rowerowej, ponieważ w gminie bardziej
potrzebne są drogi.
Pomoc społeczna objęła 2 działania. Dożywianie dzieci kosztowało 1 mln złotych, a na
współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej przeznaczono 25
tys. złotych.
Dwa zadania z dziedziny kultury zrealizowano całkowicie - na organizację imprez
kulturalnych i wspieranie placówek kulturalnych wójt wydał 1 mln złotych.
Przygotowanie terenów pod inwestycje oraz budowa nowych dróg lokalnych za 600 tys.
złotych to 2 zrealizowane działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
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Wójt stwierdził, że udział w akcji „Masz głos, masz wybór” będzie wywierał wpływ na
zmianę formułowania w przyszłości obietnic wyborczych. Obietnice muszą być bezwzględnie
dostosowane do możliwości finansowych gminy
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Gmina wiejska Trzebownisko
Wójt Józef Fedan
Wójt złożył 15 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 10 z nich, 1 jest
w trakcie realizacji, a 4 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
TRZEBOWNISKO
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

3
2
3
3
2
2
15

1
2
2
1
2
2
10

1
0
0
0
0
0
1

1
0
1
2
0
0
4

Wśród działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa gminy wójt zakupił paliwo i
dodatkowe części do samochodów policyjnych za kwotę 11 tys. złotych oraz utworzył stałe
lokum wraz nowym wyposażeniem dla komisariatu policji, na co przeznaczył 34 tys. złotych.
Z 3 planowanych działań edukacyjnych tylko jedno zakończyło się sukcesem dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach kosztowało gminę 351 tys. złotych. Częściowo
udała się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, wykorzystano 700 tys. złotych.
Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w 2008 roku. Z braku środków nie dofinansowano
nauki języków obcych w szkołach. Jego koszt wyniósłby 50 tys. złotych.
Jedna obietnica ochrony środowiska została spełniona. Wójt kosztem 1 mln złotych
zakończył budowę sieci kanalizacyjnej w Tajęcinie.
Z przyczyn techniczno-organizacyjnych nie doprowadzono do budowy kotłowni do
sporządzania biomasy. Gmina nadal nie dba o gospodarkę odpadami.
Pomoc społeczna wypadła lepiej. Wójt na dożywianie dzieci wydał 266 tys. złotych,
wspierał także finansowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydając 3,2 mln złotych.
Dwa zadania kulturalne udało się zrealizować całkowicie. Dni poszczególnych sołectw,
przegląd kapel ludowych i uroczystości o charakterze narodowym kosztowały 125 tys. złotych.
Organizacja imprez kulturalnych to wydatek 120 tys. złotych.
Z zakresu rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano obniżenie podatków gminnych dla
drobnych i dużych przedsiębiorców, którzy stworzą nowe miejsca pracy dla osób z gminy, a
także poprawę nawierzchni dróg gminnych, budowę chodników, oświetlenie, co kosztowało
ponad 5,5 mln złotych. Nie przygotowano natomiast terenu dla przyszłych przedsiębiorców,
ponieważ brakowało środków na ten cel.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina wiejska Żurawica
Wójt Piotr Tomański
Wójt złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 16 z nich, 3 są w
trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
ŻURAWICA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
4
3
3
2
2
21

3
3
3
1
3
2
1
16

0
0
1
2
0
0
0
3

1
0
0
0
0
0
1
2

Aby poprawić bezpieczeństwo w gminie, wójt zrealizował 3 zadania. Wydał 3 mln złotych
na poprawę jakości dróg i oświetlenia. Dotacje na paliwo dla policji oraz stworzenie etatów dla
dzielnicowych kosztowały 20 tys. złotych. Opracowano także, wspólnie z policją i rodzicami,
program monitorowania szkół i zapobiegania przemocy i narkomanii.
3 z 4 planowanych zadań w dziedzinie edukacji zakończono. Wydano 3 mln złotych na
budowę nowych szkół, kosztem 1 mln złotych dofinansowano zajęcia dodatkowe w szkołach,
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych kosztowała 280
tys. złotych. Mimo obietnic nie udało się zbudować boisk sportowych w Batyczach i
Buszkowcach ani placu zabaw dla dzieci w Żurawicy.
1 działanie mające na celu ochronę środowiska udało się zrealizować całkowicie - za 20
tys. złotych zbudowano elektrownię wiatrową. Utylizację odpadów i zakończenie budowy
kanalizacji w całej gminie przeprowadzono jedynie częściowo. Na kanalizację wydano 6 mln
złotych z 10 mln złotych budżetowanych na ten cel.
W dziedzinie pomocy społecznej zgodnie z obietnicami dożywiano dzieci we wszystkich
szkołach, co kosztowało 400 tys. złotych. Wyrównanie szans otrzymania pomocy i dotarcie z
informacją do osób potrzebujących kosztowało 20 tys. złotych. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej pochłonęła 30 tys. złotych.
Zrealizowano 2 zadania związane z kulturą. Organizacja imprez kulturalnych kosztowała
gminę 100 tys. złotych, wójt wspierał również placówki kulturalne.
Z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości całkowicie zrealizowano 3 zadania.
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy kosztowało 100 tys. złotych.
Tyle samo wydano na wyrównanie szans dostępu do zezwoleń. Obniżono podatki dla
wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników z gminy.
Częściowo zrealizowano zadanie budowy dróg gminnych, na co wydano 4 mln
z planowanych na ten cel 6 mln złotych.
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Wójt postawił przed sobą również dwa inne cele. Udzielano pomocy w wypełnianiu
wniosków i pozyskiwaniu środków z różnych funduszy pomocowych, na co wydano 80 tys.
złotych. Nie powiodło się natomiast stworzenie wspólnie z rolnikami interwencyjnego skupu
zbóż. Powodem okazał się brak bazy.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych. Nie miał też wpływu na stopień realizacji obietnic sprzed 4 lat.
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II.10. Województwo podlaskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•
•

Leszek Stanisław Cieślik
miasto Augustów
Tadeusz Matejko
miasto Czarna Białostocka
Wiesław Kulesza
gmina Gródek
Anatol Ochryciuk
miasto Hajnówka
Tadeusz Wróblewski
miasto i gmina Łapy
Stanisław Kozłowski
miasto i gmina Sokółka
Zdzisław Dąbrowski
gmina Trzcianne

Monitoringowi podlegało 7 gmin (3 miejskie, 2 miejsko-wiejskie i 2 wiejskie).
Ankietowani przedstawili następującą ocenę swoich dokonań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
35
16
20
11
16
13
5
116

Całkowicie
zrealizowano
17
12
11
5
6
9
2
62

Częściowo
zrealizowano
12
2
6
5
6
3
2
36

Nie
zrealizowano
w ogóle
6
2
3
1
4
1
1
18

Najlepiej oceniana jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i kultury,
najgorzej - edukacji, ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa.
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Gmina miejska Augustów
Burmistrz Leszek Stanisław Cieślik
Burmistrz złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 10 z nich, 6
jest w trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
AUGUSTÓW
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
2
3
3
3
2
1
18

3
2
1
1
1
2
0
10

1
0
1
2
1
0
1
6

0
0
1
0
1
0
0
2

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa burmistrz deklarował realizację 3 zadań, z czego
tylko 1 zrealizowano całkowicie, mianowicie poprawiono jakość dróg kosztem 16 mln złotych.
Częściowo udało się planowane zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie
niebezpiecznych ulicach: 3 Maja, Konopnickiej, Chreptowicza, Brzostowskiego.
Nie udało się natomiast wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania
miejscowości.
Wśród zadań edukacyjnych całkowicie zrealizowano 3 z nich. Dofinansowanie nauki
języków obcych w szkołach, dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach pochłonęło 800 tys.
złotych. Wydano również 1,8 mln złotych na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych.
Częściowo zrealizowano budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.
W celu ochrony środowiska udało się stworzyć Powiatowe Centrum Recyclingu, które
kosztowało 10 mln złotych.
Częściowo zrealizowano budowę ekologicznego wysypiska śmieci (wydano 3 mln złotych
z 25 mln przeznaczonych na ten cel) oraz budowę ścieżek rowerowych, która dotychczas
kosztowała 7 mln złotych.
Burmistrz dotrzymał obietnic w sferze pomocy społecznej - dożywiania dzieci oraz
nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Drugie
działanie kosztowało gminę 600 tys. złotych.
Również obydwa cele kulturalne udało się całkowicie zrealizować. Organizacja imprez
kulturalnych kosztowała 500 tys. złotych, a na wspieranie placówek kulturalnych burmistrz wydał
2,5 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości nie wszystko poszło po myśli burmistrza.
Całkowicie udało się zrealizować tylko jedno z trzech zadań - obniżenie podatków gminnych dla
przedsiębiorców w branży turystycznej, czyli dwuletnie wakacje podatkowe dla nowo
powstających firm turystycznych zatrudniających co najmniej trzy osoby.
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Częściowo zrealizowano wieloletni program modernizacji dróg i ulic, na co wydano 48
mln złotych z przeznaczonych 120 mln złotych.
Nie dokonano planowanej poprawy infrastruktury oraz nie wprowadzono preferencyjnych
zasad zakupu nieruchomości pod usługi turystyczne.
Wśród innych kategorii zadań zrealizowano częściowo budowę stacji uzdatniania wody
oraz modernizację amfiteatru, na co gmina wydała 450 tys. złotych z budżetowanych 12 mln
złotych.
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Gmina miejska Czarna Białostocka
Burmistrz Tadeusz Matejko
Burmistrz złożył 15 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 10 z nich, 2
są w trakcie realizacji, a 3 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
CZARNA BIAŁOSTOCKA
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano
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Tylko jeden cel z dziedziny bezpieczeństwa został osiągnięty. Burmistrzowi udało się
wspieranie programów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa na drodze, na co Czarna
Białostocka wydała 15 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na co gmina
przeznaczyła 150 tys. złotych.
Nie zrealizowano programu „Sąsiedzka czujność na osiedlach zagrożonych
przestępczością”.
Dwa zadania edukacjyjne zakończyły się sukcesem: dofinansowano zajęcia dodatkowe
w szkołach oraz zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych
i patologicznych. Na to ostanie wydano 5 tys. złotych.
Częściowo powiodła się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na którą
wydano dotychczas 45 tys. złotych.
Nie zrealizowano natomiast dwóch innych zadań. Burmistrz obiecywał dofinansowanie
nauki języków obcych w szkołach oraz opracowanie programu ekologicznego, którego celem
będzie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zagospodarowania śmieci komunalnych.
Dziedzina kultury to sukces burmistrza. W trakcie kadencji wywiązał się z następujących
obietnic: wsparł działanie amatorskiego ruchu twórczego, zorganizował wystawy dzieł twórców
ludowych i artystów zawodowych, zorganizował imprezy kulturalne kosztem 500 tys. złotych i
wydał 100 tys. złotych na wspieranie placówek kulturalnych.
Dziedzina rozwoju przedsiębiorczości to następne zrealizowane zadania. Wsparcie grup
producenckich w celu stworzenia związków produkujących określone towary, wprowadzenie
programów rozwijających przedsiębiorczość dla młodzieży, rolników i przedsiębiorców
kosztowało gminę 100 tys. złotych. Burmistrz wywiązał się z obietnicy obniżenia podatków
gminnych dla przedsiębiorców nowych lub związanych z agroturystyką - wielkości obniżenia w
każdym przypadku rozpatrywano osobno. Wydano także 140 tys. złotych na budowę drogi w
Czarnej Wsi Kościelnej oraz stworzono sieć światłowodową na osiedlach w celu lepszego
dostępu do Internetu.
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Kosztem 65 tys. złotych wspierano stowarzyszenia poprzez współfinansowanie
projektów, wsparcie działań prowadzących do powstania Lokalnego Funduszu Rozwoju, a w nim
Funduszu Stypendialnego dla Dzieci i Młodzieży.
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Gmina wiejska Gródek
Wójt Wiesław Kulesza
Wójt złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 17 z nich, 2 są w
trakcie realizacji, a 3 nie zrealizowano.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
GRÓDEK
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano
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1
22
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W kwestii poprawy bezpieczeństwa wójt deklarował realizację czterech zadań, jednak
wywiązał się tylko z dwóch. Maksymalne oznakowanie przejść szczególnie o dużym nasileniu
ruchu, zmiana organizacji służby policji poprzez organizowanie jak największej liczby patroli
pieszych kosztowało gminę 1 tys. złotych. Opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii kosztowało 3 tys. złotych.
Nie udało się wywiązać z obietnicy przedłużenia czasu oświetlenia ulic, organizowania
spotkań przedsiębiorców i mieszkańców z firmami specjalizującymi się w zabezpieczaniu
mienia, wdrożenia programów skierowanych do młodzieży i rodziców dotyczących profilaktyki
bezpieczeństwa, monitoringu oraz wykupienia w policji dodatkowego czasu patrolowania
miejscowości.

-

Pięć działań edukacyjnych, które wójt przeprowadził w trakcie swojej kadencji, to:
budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych (850 tys. złotych),
dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach (72 tys. złotych),
dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach (72 tys. złotych),
maksymalnie ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego w szkole, usprawnienie
dowożenia dzieci (72 tys. złotych),
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
W dziedzinie ekologii udało się zbudować ścieżki rowerowe oraz częściowo
przeprowadzić takie inwestycje ekologiczne jak powstanie kotłowni ekologicznej
i oczyszczalni przydomowych.

W dziedzinie pomocy społecznej realizowano trzy cele. Na dożywianie dzieci wydano 10
tys. złotych. Przeprowadzono działania skierowane przeciw zjawiskom patologicznym
występującym w gminie oraz nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi
w obszarze pomocy społecznej.
Nie wywiązano się z przystosowania budynków administracji samorządowej do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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Trzy zadania kulturalne, które zrealizowano, to: organizowanie spotkań o charakterze
kulturalno-oświatowym dla mieszkańców wsi, na co wydano 5 tys. złotych, organizowanie
imprez kulturalnych oraz wsparcie placówek kulturalnych.
Z zakresu rozwoju przedsiębiorczości udało się odszukanie w gminie atrakcyjnych miejsc
do ściągnięcia inwestorów z zewnątrz i stworzenie oferty dla inwestycji oraz obniżenie podatków
gminnych dla przedsiębiorców preferujących rozwój gospodarczy i stworzenie nowych miejsc
pracy związanych z przemysłem drzewnym i usługami, na bazie kryteriów ustalonych przez
Radę Gminy.
Częściowo zrealizowano poprawę stanu dróg dojazdowych dla PKS oraz inwestycje w
dziedzinie telekomunikacji. Na ten cel wydano 1 mln złotych.
Inne zadania, które zostały zrealizowane przez wójta, to zaktywizowanie młodzieży do
podejmowania inicjatyw związanych z pracą, stworzenie grup samopomocowych do
rozwiązywania lokalnych problemów, usprawnienie systemu informowania społeczeństwa
poprzez sołtysów i radnych.
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Gmina miejska Hajnówka
Burmistrz Anatol Ochryciuk
Burmistrz złożył 11 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 6 z nich, 3
są w trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
HAJNÓWKA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
3
3
11

3
3
0
6

2
0
1
3

0
0
2
2

Z zakresu edukacji udało się w pełni zrealizować 3 z 5 założeń. Dofinansowanie nauki
języków obcych w szkołach kosztowało Hajnówkę 20 tys. złotych. Ponadto dofinansowano
zajęcia dodatkowe oraz zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych.
Częściowo osiągnięto następują cele:
- budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych - pływalni krytej, hali sportowej oraz
zespołu boisk - kosztowała dotychczas 3 mln z przeznaczonych 231 mln złotych.
- remonty obiektów oświatowych pochłonęły 6 mln złotych z zaplanowanych 7 mln złotych.
W zakresie pomocy społecznej wszystkie działania burmistrza zakończyły się sukcesem.
Na dożywianie dzieci przeznaczono 450 tys. złotych. Rozwój form dotychczas prowadzonych i
utworzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej kosztowały Hajnówkę 100 tys. złotych. Kolejnym
wydatkiem była współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, na
co przeznaczono 3 tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości częściowo spełniono obietnice budowy dróg
w mieście, na co wydano 13 mln złotych z przeznaczonych 25 mln złotych.
Mimo obietnic burmistrza nie zrealizowano dwóch celów:
- powołania Forum Przedsiębiorców jako reprezentacji środowiska, w celu promocji
miasta, regionu i lokalnych przedsiębiorców, przeforsowania ułatwień administracyjnych
przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
- przyznania ulg podatkowych dla podmiotów zwiększających zatrudnienie.
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Gmina miejsko-wiejska Łapy
Burmistrz Tadeusz Wróblewski
Burmistrz złożył 10 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 4 z nich, 5
jest w trakcie realizacji, a jednej1 nie zrealizowano.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
ŁAPY
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
2
2
10

1
2
1
4

4
0
1
5

1
0
0
1

W dziedzinie edukacji całkowicie zrealizowano jedynie budowę kompleksu boisk przy
gimnazjum oraz basenu. Wydano na to 400 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano dofinansowanie nauki języków obcych oraz zajęć dodatkowych
w szkołach. 6 tys. złotych wydano na edukację ekologiczną i szkolne ogródki ekologiczne.
Ponadto stworzono szkolne stacje monitoringu środowiska i zorganizowano zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
Nie wytyczono planowanych ścieżek rowerowych.
Budowa ekologicznego wysypiska śmieci kosztowała 1,7 mln złotych.
Częściowo powiodło się drugie zadanie z dziedziny ekologii, którym było kanalizowanie
wszystkich wsi w gminie Łapy, produkcja biomasy i doprowadzenie gazu do wszystkich
odbiorców indywidualnych. Tu wydano 1,3 mln z przeznaczonych 20 mln złotych.

-

-

Rozwój przedsiębiorczości objął swym zakresem dwa działania:
wspieranie wszelkich inicjatyw tworzących miejsca pracy, przygotowanie w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod małe i duże zakłady
przetwórcze kosztem 300 tys. złotych.
poprawa stanu dróg Łapy Kołpaki - Gąsówka - Oleksin, ulic w Osiedlu „Północ” i Osiedlu
„Malany”, stworzenie punktu informacji turystycznej w Urzędzie Miasta, bibliotekach
i szkołach, na co wydano 2 mln złotych.
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Gmina miejsko-wiejska Sokółka
Burmistrz Stanisław Kozłowski
Burmistrz złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 2 z nich, 13
jest w trakcie realizacji, a 5 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
SOKÓŁKA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano
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W celu poprawy bezpieczeństwa udało się jedynie opracowanie wspólnie z policją
i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii.
Częściowo zrealizowano kolejne dwa zadania, mianowicie poprawienie widoczności,
oznakowania ulic, stanu nawierzchni i budowa chodników oraz rozwijanie programu
„Bezpieczne miasto" realizowanego wspólnie z Komendą Powiatową Policji, kontynuacja
programu „Sąsiedzka czujność" i programu centrów aktywności lokalnej.
W dziedzinie edukacji zrealizowano jedynie częściowo trzy zadania. Burmistrz
dofinansował naukę języków obcych i zajęcia dodatkowe w szkołach oraz zorganizował zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
Nie wywiązano się z dwóch kolejnych zadań - budowy nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych i powstania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Giaczewskiej i Marszałka
J. Piłsudskiego.
Ekologia na tym tle wcale nie wypadła lepiej. Częściowo zrealizowano budowę ścieżek
rowerowych.
Nie powstało ekologiczne wysypisko śmieci.
W dziedzinie pomocy społecznej zrealizowano częściowo 2 zadania:
dożywianie dzieci,
współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej.
Nie przystosowano budynków administracji samorządowej do potrzeb
niepełnosprawnych.
-

osób

W kategorii kultura też prace wykonane są jedynie częściowo. Burmistrz obiecał, lecz nie
do końca wywiązał się z aktywizowania rozwoju kultury wiejskiej, pobudzania aktywności
mieszkańców wsi, wspierania twórców ludowych, organizacji imprez kulturalnych i wspierania
placówek kulturalnych.
Jedno zadanie mające na celu rozwój przedsiębiorczości zostało ukończone poprawiono infrastrukturę i zbudowano nowe drogi.
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Częściowo natomiast powiodły się takie prace jak uchwalenie nowego planu
zagospodarowania przestrzennego z elastycznymi zapisami przeznaczania terenów oraz
obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją przemysłową,
rozpoczynających taką działalność.
Burmistrz nie wywiązał się również z innych obietnic, takich jak starania dotyczące
budowy obwodnicy Sokółki, pozyskiwanie funduszy z UE, budowa budynku socjalnego dla
najuboższych rodzin, budowa przyzagrodowych oczyszczalni na terenach wiejskich.
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Gmina wiejska Trzcianne
Wójt Zdzisław Dąbrowski
Wójt złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 5 jest
w trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
TRZCIANNE
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano
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W dziedzinie bezpieczeństwa całkowicie zrealizowano tylko jedno zadanie - edukacja
dzieci i młodzieży wspólnie ze szkołami, organizacja konkursów wspólnie z PIP, policją i KRUS,
na co Gmina wydała 50 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano kolejne dwa zadania. Z przewidzianych 50 mln złotych jedną
dziesiątą wydano na oznakowanie dróg i poprawę zniszczonej nawierzchni. Nie zakończono
także opracowywania wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii, na co wydano 30 tys. złotych z puli 50 tys. złotych.
Trzy zadania z dziedziny edukacji zostały w zakończone. Dofinansowanie nauki języków
obcych w szkołach to wydatek 30 tys. złotych, tyle samo spożytkowano na dofinansowanie zajęć
dodatkowych w szkołach. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych kosztowała gminę 120 tys. złotych.
Jedno zadanie zrealizowano częściowo - utworzenie Uniwersytetu Ludowego oraz
edukacja ekologiczna wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
Oba zadania z zakresu ochrony środowiska zostały całkowicie zrealizowane. Niewiele,
bo 2 tys. złotych, wydano na budowę ścieżek rowerowych. Kanalizacja wsi i powstanie
oczyszczalni przydomowych w 18 wsiach to już poważniejszy wydatek - 600 tys. złotych.
Cztery obietnice wyborcze z zakresu pomocy społecznej zostały spełnione. Udało się
zatem:
- dożywianie dzieci - wydano 14 tys. złotych
- organizowanie pomocy sąsiedzkiej; pomoc w pozyskiwaniu środków z różnych instytucji
na podstawowe potrzeby - również 14 tys. złotych
- przystosowanie
budynków
administracji
samorządowej
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych - 30 tys. złotych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej - 48 tys.
złotych.
Burmistrz planował realizację dwóch zadań w dziedzinie kultury, lecz wywiązał się tylko z
jednego. Kosztem 80 tys. złotych zorganizował imprezy kulturalne.
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Nie powiodło się utworzenie we współpracy ze szkołami i parafią gminnego chóru
i orkiestry.
Dwa zadania w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zakończono sukcesem.
Przygotowanie infrastruktury pochłonęło 200 tys. złotych, a na obniżenie podatków dla
wszystkich, którzy zainwestują w gminie, trzeba było wydać 800 tys. złotych.
Częściowo poprawiono stan dróg gminnych i dojazdowych kosztem 600 tys. złotych z
założonego 1 mln złotych.
Burmistrz chciał również pozyskać środki ze źródeł pozarządowych na realizację zadań
zawartych w strategii rozwoju gminy Trzcianne, lecz udało mu się to jedynie częściowo. Gmina
wydała całą pulę 500 tys. złotych.
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II.11. Województwo pomorskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanisław Marmałowski
miasto Bytów
Paweł Adamowicz
miasto Gdańsk
Wojciech Szczurek
miasto Gdynia
Leszek Kuliński
gmina Kobylnica
Leszek Grombała
gmina Kolbudy
Zdzisław Czucha
miasto Kościerzyna
Janusz Wróbel
miasto Pruszcz Gdański
Maciej Kobyliński
miasto Słupsk
Mariusz Chmiel
gmina Słupsk
Zenon Odya
miasto Tczew
Tomasz Wszółkowski
gmina Ustka

Monitoringowi podlegało 11 gmin (7 miejskich, 4 wiejskie). Ankietowani pod
koniec kadencji tak ocenili realizację swoich zobowiązań wyborczych:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
58
38
33
27
45
28
9
238

Całkowicie
zrealizowano
43
29
17
11
31
23
5
159

Częściowo
zrealizowano
11
4
12
9
9
2
3
50

Nie
zrealizowano
w ogóle
4
3
2
7
5
1
1
23

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania
0
2
2
0
0
2
0
6

Największe trudności opisywane są w realizacji projektów z dziedziny ochrony
środowiska (mniej niż połowa wykonanych zadań), natomiast najlepiej wypada ocena
zadań z dziedziny kultury, pomocy społecznej i edukacji.
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Gmina miejska Bytów
Burmistrz Stanisław Marmałowski
Burmistrz złożył 19 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 4 z nich, 10
jest w trakcie realizacji, a 5 nie zostało zrealizowanych.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BYTÓW
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
3
1
4
3
1
19

0
0
1
1
1
1
0
4

2
2
1
0
2
2
1
10

2
1
1
0
1
0
0
5

W kategorii poprawy bezpieczeństwa udało się w pełni zrealizować tylko 1 z 4
zaplanowanych zadań polegające na zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej na ulicach 1 Maja i
Wolności. Koszt - 1,85 mln złotych.
W trakcie realizacji jest budowa „małej obwodnicy", instalowanie spowalniaczy oraz
budowa ulic Działkowej i Ceynowej. Na tę inwestycję przeznaczono 4,27 mln, z czego wydano
już 1,45 mln złotych. Nawiązano bliską współpracę z policją, strażą pożarną i stowarzyszeniem
Bezpieczny Bytów. Środki przeznaczone na realizację tego celu to 24 tys. złotych.
Nie udało się natomiast opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii. W tej sprawie zabrakło decyzji.

-

W dziedzinie edukacji częściowo zrealizowano 2 z 4 obiecanych zadań:
budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych (planuje się wydać 5,4 mln złotych, z
czego wydatkowano już 2,9 mln złotych),
dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych w szkołach.
Nie udało się natomiast wywiązać z 2 następujących obietnic wyborczych:
utworzenia szkoły policealnej bądź wyższej (powodem okazał się brak zapotrzebowania
na tego typu placówkę),
organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych
w świetlicach terapeutycznych przez wsparcie organizacji pozarządowych (zajęcia te
organizowane są we własnym zakresie).

W dziedzinie ekologii zrealizowano obietnicę kontynuacji budowy kolektorów sanitarnych
na terenach wiejskich oraz dopracowania metod segregacji śmieci. Na ten cel wydano 4 mln
złotych.
Burmistrz rozpoczął realizację dożywiania dzieci objętych pomocą społeczną. Na ten cel
wydano już 72 tys. złotych. Również w trakcie realizacji jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej. Planowany koszt tego zadania to 20 tys.
złotych, z czego wydatkowano już 11 tys. złotych.
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Nie udało się wywiązać z obietnicy przystosowania budynków administracji
samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania zabrakło
środków.
W dziedzinie kultury burmistrz zrealizował w pełni tylko 1 z 3 obietnic - wspiera placówki
kulturalne. Dwa kolejne zadania zostały rozpoczęte:
- wspieranie Małej Orkiestry Dętej (9 tys. złotych),
- organizacja imprez kulturalnych, na co przeznaczono 73 tys. złotych, a wydano już 61 tys.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz spełnił obietnicę udostępnienia
terenów pod budowę firm produkcyjnych i handlowych. Przeznaczono na ten cel wolne obiekty
gminy, promowano prowadzonej działalności gospodarczej oraz przekwalifikowano
mieszkańców gminy do potrzebnych zawodów. Na ten cel przeznaczono 50 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano poprawę stanu ulic 1 Maja, Wolności i Wybickiego, na co
burmistrz planuje wydać 7,1 mln złotych (wydano już 5 mln).
Z powodu braku podstawy prawnej nie obniżono podatków gminnych dla
przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy.
Wśród innych działań na rzecz gminy burmistrz zobowiązał się do poprawy estetyki
centrum Bytowa, a w tym do utworzenia ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Bytówki,
zagospodarowania placu jarmarcznego, zagospodarowania wzgórza zamkowego i wymiany
chodników. Prace rozpoczęte, lecz nie zakończone, pochłonęły już 907 tys. złotych z 4,4 mln
przeznaczonych na ten cel.
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Gmina miejska Gdańsk
Prezydent Paweł Adamowicz
Prezydent złożył 24 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 12 z nich, 8
jest w trakcie realizacji, a na temat 4 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji badania.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
GDAŃSK
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Brak
informacji

6
4
3
2
5
3
1
24

5
1
1
0
3
1
1
12

1
1
2
2
2
0
0
8

0
2
0
0
0
2
0
4

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zrealizowano całkowicie 3 obietnice, a kolejne 2
udało się zrealizować częściowo. Do pełnego sukcesu można zaliczyć realizację takich celów
jak rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, realizacja całościowego programu „Bezpieczna
rodzina”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne miasto", na co Gdańsk wydał 5 mln złotych.
Opracowano wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół i zapobiegania
przemocy i narkomanii. Wykupiono w policji dodatkowy czas patrolowania miejscowości i
zapłacono za to ponad 1,5 mln złotych.
Częściowo zrealizowano budowę rond z wyspą centralną, zwolniono ruch, zwłaszcza
przy szkołach, zainstalowano fotoradary, co kosztowało dotychczas 9 mln złotych
z zaplanowanych 11 mln złotych. Częściowo zrealizowano także instalację sygnalizacji świetlnej
na szczególnie niebezpiecznych ulicach - wydano dotychczas niewiele ponad 1 mln złotych z
przeznaczonego na ten cel 1,2 mln złotych.
Z dziedziny edukacji zrealizowano całkowicie 5 obietnic, a jedną częściowo. Wywiązano
się z takich zobowiązań jak budowa gimnazjum w dzielnicy Osowa, na co przeznaczono prawie
16,5 mln złotych, dofinansowano naukę języków obcych w szkołach, co kosztowało 292 tys.
złotych. Ddofinansowano dodatkowe zajęcia logopedyczne i kółka zainteresowań w szkołach to koszt rzędu 1,5 mln złotych. Powstał program „Szkoła z klasą”, rozszerzono maturę
międzynarodową w III LO. Na te działania Gdańsk wydał ponad 1,4 mln złotych. Zorganizowano
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, w tym psychologiczne i
pedagogiczne, profilaktykę w sferze uzależnień od alkoholu i narkotyków. Aby tego dokonać,
prezydent musiał zapewnić środki finansowe w wysokości 6,8 mln złotych.
Częściowo natomiast udała się budowa hali widowiskowo-sportowej na 10 tys. widzów,
hali sportowej przy szkole w Brzezinie i boisk szkolnych. Wydano 22,3 mln złotych
z zaplanowanych ponad 249 mln złotych.
Wśród działań z zakresu ochrony środowiska zrealizowano częściowo dwie obietnice. Po
pierwsze, budowę ścieżek rowerowych w ramach Gdańskiego Parku Krajobrazowego, ciąg
Główne Miasto - Oliwa, Oliwa - Osowa, Główne Miasto - Stogi, Wyspa Sobieszowska, na co
przeznaczono 16,2 mln złotych, a wydatkowano 14,8 mln złotych. Po drugie, powstanie spalarni
śmieci lub kompostowni, program utylizacji śmieci, wprowadzenie szerokiego monitoringu
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w zakresie badania uciążliwości akustycznej, badania na rzecz ochrony parków: Oruńskiego,
Strzyży, Oliwskiego. Zaplanowano na to aż 99 mln złotych, lecz wydano dopiero 439 tys.
złotych.
Udało się w pełni nawiązać współpracę w obszarze pomocy społecznej z organizacjami
pozarządowymi takimi jak Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, stowarzyszenia
kościelne, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, ZHP, ZHR, Fundacja Brata Alberta,
stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom chorym, np. z autyzmem, alzheimerem, schizofrenią.
Miasto wydało na to blisko 10,3 mln złotych.
Częściowo udało się zrealizować program wychodzenia z bezrobocia, „Bezpieczna
rodzina”, „Bezpieczny dom”, programy z zakresu rozwoju psychologii środowiskowej oraz
pozyskiwanie obywateli na kuratorów społecznych,. Wydano na to 47 tys. złotych.
Nie uzyskano informacji na temat realizacji dwóch celów:
- dożywiania dzieci - miał być realizowany ciągły program dożywiania 4000 dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów oraz indywidualnie liceów i szkół wyższych.
- przystosowania budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
w ramach remontów istniejących urzędów i placówek samorządowych.
Z zakresu kultury udało się zrealizować w pełni tylko jedną obietnicę - organizację imprez
kulturalnych. Gdańsk wydał na to ponad 1,5 mln złotych. Na temat dwóch kolejnych obietnic nie
uzyskano danych. Zabrakło informacji o udziale finansowym w inwestycjach w instytucje
kulturalne.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości odnotować należy współdziałanie w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, podpisywanie listów intencyjnych z firmami i realizację
przedsięwzięć oraz aktywizację osób bezrobotnych i stwarzanie im warunków do wychodzenia z
bezrobocia w ramach programu zakładania własnych firm.
Dwa kolejne działania zrealizowano jedynie częściowo. Było to obniżenie podatków
gminnych dla przedsiębiorców z sektora wysokiej technologii, w tym biotechnologii, w ramach
możliwości finansowych gminy i sytuacji finansowej kraju. Wydano na to 710 tys. złotych.
Drugim działaniem była poprawa infrastruktury - miała powstać szybka ścieżka wydawania
pozwoleń administracyjnych i szczególne uwzględnienie w planach zagospodarowania
przestrzennego. Kosztowało to dotychczas 260,77 mln złotych z zaplanowanych ponad 710 mln
złotych.
Inne zapewnienia złożone w trakcie kampanii wyborczej, które całkowicie zrealizowano,
to promocja miasta w Polsce i Europie i wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw.
Prezydent wydał na ten cel niewiele ponad 1 mln złotych.
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Gmina miejska Gdynia
Prezydent Wojciech Szczurek
Prezydent złożył 24 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 22, 1 jest w
trakcie realizacji, a na temat 1 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji badania.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
GDYNIA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Brak
informacji

5
4
3
3
5
3
1
24

4
4
2
3
5
3
1
22

1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
1

Prezydent zadeklarował realizację pięciu zadań z dziedziny poprawy bezpieczeństwa i
wszystkie zakończyły się sukcesem. Zbudowano garby spowalniające na lokalnych drogach,
przeprowadzono korekty geometrii skrzyżowań oraz korekty oznakowania poziomego i
pionowego - to wszystko kosztowało Gdynię 1,25 mln złotych. Udzielono wsparcia finansowego
policji i straży pożarnej przeznaczonego na zakup wyposażenia, dokonano realizacji gminnego
programu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzono inwestycje i działania z zakresu
gospodarki komunalnej zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie
niebezpiecznych. Te działania kosztowały 55,7 mln złotych. Kolejne ukończone zadanie to
opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół i zapobiegania
przemocy i narkomanii, na co przeznaczono 60 tys. złotych. Wojciechowi Szczurkowi udało się
również wykupić w policji - za 580 tys. złotych - dodatkowy czasu patrolowania miejscowości.
Ostatnim w pełni udanym zadaniem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa Gdyni było
zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach Władysława IV,
Wielkopolskiej i Rolniczej. Koszt tych zmian to 1,3 mln złotych.
W dziedzinie edukacji całkowicie zrealizowano 4 z 5 obietnic. Dofinansowano naukę
języków obcych w szkołach, powstały 4 dwujęzyczne gimnazja i 4 dwujęzyczne licea, co
kosztowało 896 tys. złotych. Dofinansowano zajęcia dodatkowe w szkołach, ponadto system
gdyński pozwala dyrektorom i radom pedagogicznym decydować o takich zajęciach jak np.
rozszerzone programy nauczania, kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe i inne. Te zabiegi
kosztowały miasto ponad 3 mln złotych. Wprowadzono również monitorowanie sieci szkół
ponadgimnazjalnych mające na celu elastyczne kształtowanie ofert nauczania i zmniejszanie
jednych szkół, a otwieranie innych w zależności od zainteresowań uczniów i lokalnego rynku
pracy, program „otwarta szkoła”, rozwój Akademii CISCO. Wydano na to 288 tys. złotych. Udało
się również zorganizować zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, a
konkretnie zajęcia ujęte w programach świetlic socjoterapeutycznych: kolacja, opieka socjalna,
socjoterapia, gry i zabawy, odrabianie lekcji. Na te działania prezydent Gdyni wydał 1,11 mln
złotych.
Częściowo zrealizowano budowę hali widowiskowo-sportowej, boisk dzielnicowych
i basenu - dotychczas zainwestowano 42 mln złotych.
Działania w zakresie ekologii zakończone sukcesem to:
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-

budowa ekologicznego wysypiska śmieci za 11,6 mln złotych,
utworzenie ścieżek rowerowych w trakcie budowy i remontów podstawowego układu
drogowego, np. Droga Różowa - 2,5 mln złotych,
kontynuacja wymiany ogrzewania węglowego na gazowe, np. w budynkach użyteczności
publicznej i szkołach lub w systemie dofinansowania wymiany przez mieszkańców,
selektywna zbiórka odpadów poprzez tworzenie i doskonalenie systemu zbiórki - 14,5 mln
złotych.

Pomoc społeczna to kolejne 4 cele prezydentury Wojciecha Szczurka. Miasto dożywia
2550 dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, na co wydaje 572 tys. złotych.
Powstał gdyński program wychodzenia z bezdomności, zintegrowany system opieki nad
dzieckiem i rodziną, program pomocy socjalnej dla bezrobotnych, rozbudowa sieci mieszkań
chronionych, stworzono system oparcia społecznego dla osób starszych, program terapii rodzin
- za ogólną kwotę 62,3 mln złotych. Przystosowano budynki administracji samorządowej do
potrzeb osób niepełnosprawnych, co kosztowało 2,4 mln złotych. Nawiązano współpracę w
obszarze pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Fundacja OAZA
(pomoc bezdomnym, opieka nad dzieckiem), Pomorskie Centrum Pomocy Rodzinie (pomoc
bezdomnym), CARITAS Archidiecezji Gdańskiej (pomoc dla osób starszych, zaburzonych
psychicznie, z chorobą Alzheimera), Stowarzyszenie AGAPE (pomoc bezdomnym), na co
Gdynia wydała blisko 11,5 mln złotych.
W dziedzinie kultury zrealizowano wszystkie obietnice. I tak nastąpiła kontynuacja
budowy nowej siedziby muzeum miasta Gdyni, udzielono stypendiów naukowych dla studentów
i doktorantów piszących o Gdyni, wspierano przedsięwzięcia dotyczące badań dziejów Gdyni i
wydawnictw na temat historii miasta, przyznano nagrody dla artystów. Na to wszystko
przeznaczono ponad 17,3 mln złotych. Zorganizowano wiele imprez kulturalnych. Prezydent
Szczurek wydał na organizację życia kulturalnego miasta 3,4 mln złotych. Przekazano także
dotacje na działanie Teatru Muzycznego, miasto miało swój udział w kosztach remontu „Daru
Pomorza”, przekazano granty dla organizacji pozarządowych. Całkowity koszt tych działań
wyniósł 40,3 mln złotych.
Z założeń dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na pewno udało zrealizować
się dwa cele, na temat trzeciego działania nie uzyskano informacji w trakcie realizacji projektu.
Zorganizowano promocję miasta, budowanie infrastruktury, poprawę jakości rynku pracy,
poprawę jakości pracy Urzędu Miasta. Te działania pochłonęły 2,1 mln złotych. Poleepszono
także stan dróg oraz dokończono ich rozpoczętą modernizację. To wszystko za 41 mln złotych.
Wśród innych zadań, jakie wyznaczył sobie prezydent miasta, udało się przeprowadzić
aktywne wspieranie działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Czynszówka",
powiększenie zasobu mieszkań socjalnych, chronionych i interwencyjnych. Miasto wydało na te
cele ponad 111 mln złotych.
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Gmina wiejska Kobylnica
Wójt Leszek Kuliński
Wójt złożył 28 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 15 z nich, 7 jest
w trakcie realizacji, a 6 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOBYLNICA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

7
4
5
6
4
2
28

6
3
0
2
2
2
15

1
0
4
0
2
0
7

0
1
1
4
0
0
6

Wśród zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa całkowicie zrealizowano tylko 2 z 4
obietnic. Odbywają się systematyczne spotkania z policjantami, na których dzieci i młodzież są
informatorami o narkotykach i przemocy, oraz został opracowany wspólnie z policją i rodzicami
program monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii, który kosztował 259 tys.
złotych.
Częściowo jedynie udało się instalowanie sygnalizacji świetlnej oraz stworzenie przejścia
dla pieszych w miejscach niebezpiecznych – wydano dopiero 11 tys. złotych z planowanych 71
tys. złotych. Nie dokończono także poprawy pozostałej infrastruktury drogowej - wydano również
11 tys. z planowanych 71 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji zrealizowano w pełni 6 zadań. Budowa nowych obiektów
rekreacyjnych kosztowała 420 tys. złotych. Na dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach
wydano 6 tys. złotych. Dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach to wydatek 143 tys.
złotych. Doposażenie w komputery pozostałych szkół podstawowych, które nie posiadają
pracowni informatycznych, pochłonęło 44 tys. złotych. Wprowadzenie w gimnazjach dwóch
dodatkowych języków obcych to 6 tys. złotych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych to wydatek rzędu 36 tys. złotych.
Częściowo powiodła się budowa nowych szkół, na którą wydano ponad 11 mln złotych z
przewidzianych na ten cel 12,1 mln złotych.
Ekologia dość słabo wypadła na tle innych dziedzin - tylko dwie obietnice udało się
zrealizować. 50 tysięcy złotych kosztowała budowa przekładek na rzekach gminy
umożliwiających przepływ ryb na tarło. Budowa ścieżek ekologicznych kosztowała 37 tys.
złotych.
Nie zrealizowano natomiast:
- budowy ekologicznego wysypiska śmieci,
- modernizacji oczyszczalni ścieków,
- budowy ścieżek rowerowych,
- przebudowy pałacu w Ścięgnicy.
Pomoc społeczna to osiągnięte 3 z 4 założonych celów. Na dożywianie dzieci gmina
wydaje ponad 1,1 mln złotych, współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy
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społecznej kosztuje 68 tys. złotych. Wójt prowadzi również inne działania w tej dziedzinie, na
które wydaje ponad 1 mln złotych.
Nie udało się przystosować budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wójt wywiązał się z danego słowa i zrealizował cele z dziedziny kultury - organizuje
imprezy kulturalne i wspiera placówki kulturalne. Na to pierwsze przeznaczył 800 tys. złotych, na
drugie ponad 2,2 mln złotych.

-

Rozwój przedsiębiorczości to tylko 4 częściowo osiągnięte cele:
ściąganie inwestorów na teren gminy i stwarzanie im możliwości do właściwego
funkcjonowania (wydano 969 tys. złotych z przeznaczonych na ten cel 9,2 mln złotych)
ulgi podatkowe na tworzenie miejsc pracy - wydano zaledwie 10 tys. złotych
obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców - na ten cel przeznaczono ponad 1,1 mln
złotych, lecz wydano dopiero 843 tys. złotych.
budowa kanalizacji, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz budowa sieci
gazowej w samej Kobylnicy - spożytkowano 8,4 mln złotych z przeznaczonych 32 mln
złotych.
Nie zrealizowano celu, jakim było szybkie załatwianie zezwoleń na budowę.
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Gmina wiejska Kolbudy
Wójt Leszek Grombała
Wójt złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 18 z nich, 2 są w
trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOLBUDY
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
3
3
3
5
2
22

4
3
3
2
4
2
18

2
0
0
0
0
0
2

0
0
0
1
1
0
2

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zadeklarowano 5 zadań, a wykonano 4.
Zbudowano rondo, powstało więcej przejść na budowanych i istniejących drogach asfaltowych
oraz „martwi policjanci” – wydano na to 67 tys. złotych. Utrzymano monitoring w zespole szkół i
zainstalowano w 4 pozostałych szkołach, powstał całodobowy komisariat, zwiększono liczbę
etatów policyjnych i zacieśniono współpracę ze strażą miejską. Kosztowało to gminę kolejne 67
tys. złotych. Za 337 tys. złotych opracowano wspólnie z policją i rodzicami program
monitorowania szkół i zapobiegania przemocy i narkomanii. Wydatek 43 tys. złotych to
wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości.
Nie zrealizowano natomiast obietnicy budowy placów zabaw, remontu boiska i budowy
hali sportowej.
4 z 6 zaplanowanych działań edukacyjnych zakończyły się sukcesem. Dofinansowano
naukę języków obcych we wszystkich szkołach - wydatek rzędu 419 tys. złotych. Dofinansowano
dodatkowe zajęcia w szkołach oraz rekreacyjne dla dzieci w czasie wakacji, przeznaczając na to
69 tys. złotych. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli i wymiana międzynarodowa
kosztowały Kolbudy 91 tys. złotych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych oraz świetlice socjoterapeutyczne pochłonęły 337 tys. złotych.
Częściowo
zrealizowano
natomiast
budowę
nowych
obiektów
sportowo-rekreacyjnych (wydano 200 tys. złotych z planowanego 2,5 mln złotych) oraz budowę
niepublicznego gimnazjum w Bielkowie, na co przeznaczono 30 mln złotych.
Z działań ekologicznych zrealizowano 2 z 3 planowanych. Zbudowano ścieżki rowerowe
przy udziale Lasów Państwowych, władz wojewódzkich, Stowarzyszenia PrzemysłowoHandlowego Kolbudy oraz, za ponad 9 mln złotych, kanalizację sanitarną, wodociągową, system
kanalizacji deszczowej z separatorami w Kolbudach.
Nie zbudowano planowanego nowoczesnego, ekologicznego zakładu utylizacji w okolicy
Szadółek.

-

Z działań w ramach pomocy społecznej wywiązano się w 100%. Wójt przeprowadził:
dożywianie dzieci we wszystkich szkołach - wydano 236 tys. złotych,
przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- na co przeznaczono 13 tys. złotych,
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-

nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej
(Caritas - pomoc niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy, Polski Komitet
Pomocy Społecznej - pomoc ubogim, wyprawki dla dzieci, pomoc osobom starszym), gmina
wydała na to 135 tys. złotych.

Obydwa cele z dziedziny kultury zostały osiągnięte. Za 361 tys. złotych zorganizowano
imprezy kulturalne. Wspieranie placówek kulturalnych, w tym twórcze szkoły muzyczne,
kosztowało gminę 30 tys. złotych.
Wójt wywiązał się również z obietnic w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Doprowadzono do niższych podatków niż w trójmiejskiej aglomeracji, powstała kanalizacja,
drogi, sztywne łącza telefoniczne, pozyskano środki pozarządowe i pozabudżetowe;
zrealizowano 2 projekty z SAPARD. Kolejnym działaniem było obniżenie podatków dla
transportowców, co kosztowało Kolbudy 37 tys. złotych. Najwięcej, bo ponad 1,8 mln złotych,
wydano na poprawę stanu dróg, współpracę z TP SA (wymiana kabli na łącza światłowodowe)
oraz inwestycję Cyber-Kolbudy (wewnętrzna sieć internetowa).
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Gmina miejska Kościerzyna
Burmistrz Zdzisław Czucha
Burmistrz złożył 12 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 6 z nich, 3
są w trakcie realizacji, 2 nie zrealizowano. O 1 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji
badania.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOŚCIERZYNA
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
bezpieczeństwo
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

Brak
informacji

4
3
4
1
12

2
1
3
0
6

1
1
1
0
3

1
0
0
1
2

0
1
0
0
1

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa całkowicie zrealizowano 3 z 4 obietnic.
Opracowano wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii, wykupiono w policji dodatkowy czas patrolowania miejscowości oraz
zainstalowano sygnalizację świetlną na szczególnie niebezpiecznych ulicach.
Częściowo zrealizowano program „Bezpieczne miasto” oraz stworzenie systemu rond na
ulicach. Wydano 1,1 mln złotych z planowanych 3,5 mln złotych.
W dziedzinie edukacji spełniono całkowicie 2 z 4 zapowiedzi. Dofinansowano naukę
języka angielskiego w szkołach, na co wydano 53 tys. złotych, a także zajęcia dodatkowe, co
kosztowało 380 tys. złotych.
W trakcie realizacji pozostaje budowa nowego basenu, na co wydano 580 tys. złotych z
przeznaczonych na ten cel 22 mln złotych.
Wbrew obietnicom nie powstało nowe gimnazjum.
W zakresie rozwoju przedsiębiorczości udało się powołać Fundusz Poręczeń
Kredytowych. Kosztowało to 238 tys. złotych.
Jedno zadanie zrealizowano częściowo - utrzymano podatki na dotychczasowym
poziomie w części zależnej od gminy dla wszystkich przedsiębiorców, wydano na to 1 mln
złotych.
Nie uzyskano informacji na temat stopnia zaawansowania poprawy stanu dróg.
Planowano doprowadzenie do uzyskania przez gminę Kościerzyna statusu uzdrowiska –
niestety, nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu.
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Gmina miejska Pruszcz Gdański
Burmistrz Janusz Wróbel
Burmistrz złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 4
są w trakcie realizacji, a 4 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PRUSZCZ GDAŃSKI
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
2
2
4
3
1
21

5
3
1
0
2
2
0
13

0
0
1
2
0
0
1
4

0
1
0
0
2
1
0
4

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zadeklarowano 4 działania, z czego dwa
zakończyły się sukcesem, a dwa nie zostały zrealizowane.
Powiodło się dbanie o bezpieczeństwo na drodze poprzez postawienie tzw. śpiących
policjantów, na co burmistrz wydał 40 tys. złotych z kasy miasta, oraz patrolowanie ulic przez
powiększone siły straży miejskiej, na co trzeba było wydać 100 tys. złotych.
Nie opracowano wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii oraz nie zainstalowano sygnalizacji świetlnej na
szczególnie niebezpiecznej ulicy Słowackiego.
W kategorii edukacja burmistrz wywiązał się ze wszystkich 5 obietnic. Za 3 mln złotych
stworzono place zabaw dla dzieci i basen miejski. Zbudowano także gimnazjum po zachodniej
stronie miasta. Dofinansowano naukę języków obcych w szkołach oraz zajęcia dodatkowe.
Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych. Wydano na to
ogółem 920 tys. złotych.
Z zadań ekologicznych obydwa planowane udało się zrealizować częściowo. Budowa
ścieżek rowerowych wzdłuż Raduni - połączenie Pruszcza i Gdańska - pochłonęła 180 tys.
złotych z planowanego na ten cel 6,7 mln złotych, a rozbudowa parku miejskiego i innych
terenów zielonych kosztowała dotychczas 2 mln z deklarowanych 12 mln.

-

-

Wśród planów dotyczących pomocy społecznej zrealizowano:
dożywianie dzieci we wszystkich szkołach wg kryterium dochodowego - wydano 440 tys.
złotych,
przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- powstały windy w Urzędzie Miejskim i szkole dla dzieci niepełnosprawnych - 300 tys.
złotych,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, konkursy
grantowe na konkretne zadania: wypoczynek letni dzieci, placówki opieki społecznej - 240
tys. złotych.
Nie powstało hospicjum w Pruszczu we współpracy z Caritasem.
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Na 3 zadania w dziedzinie kultury udało się zrealizować tylko 2: rozwój działalności
biblioteki miejsko-powiatowej, doradztwo dla bibliotek gminnych i powiatowych oraz organizacja
imprez kulturalnych (wydano 1 mln złotych).
Nie udało się wesprzeć placówek kulturalnych poprzez planowany system grantowy.
Jedno zadanie z rozwoju przedsiębiorczości zakończyło się sukcesem - utrzymanie ulg,
pozyskiwanie przedsiębiorców na podstawie atrakcyjności lokalizacji - sprzedaż
przedsiębiorcom gruntów w pobliżu przyszłej autostrady.
Drugie z zadań zrealizowane jest częściowo - poprawa stanu dróg, obwodnica Pruszcza i
drogi osiedlowe, telekomunikacja, w tym Internet przez łącza szerokopasmowe. Tu potrzeba
środków w wysokości 200 mln złotych, dotychczas wydano 40 mln złotych.
Inne zadanie zrealizowane częściowo to budowa mieszkań TBS-owskich, budowa
jednego lub dwóch budynków socjalnych, zmiana elewacji budynków w centrum miasta,
dokończenie zagospodarowania centrum. Z zaplanowanych na te inwestycje 15 mln złotych
wydano na razie połowę.

139

Gmina miejska Słupsk
Prezydent Maciej Kobyliński
Prezydent złożył 23 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 16 z nich, 5
jest w trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
SŁUPSK
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
4
3
2
4
3
1
23

3
3
2
1
3
3
1
16

2
1
1
1
0
0
0
5

1
0
0
0
1
0
0
2

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa założono realizację 4 celów, z czego 3 udało się
zrealizować całkowicie. Lepsze oznakowanie dróg, poprawienie nawierzchni dróg, zakończenie
wytyczania ścieżek rowerowych kosztowało gminę 115 tys. złotych. Organizowanie grup
osiedlowych, zwiększenie liczby patroli, zwiększenie udziału młodzieży w zajęciach
pozaszkolnych, uruchomienie kilku miejsc rozrywki dla młodzieży zabezpieczonych przed
elementem przestępczym pochłonęło 8 mln złotych. Dodatkowo opracowano wspólnie z policją i
rodzicami program monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii.
Nie udało się wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości.
Z zapowiadanych działań edukacyjnych całkowicie zrealizowano 3, częściowo - 2
zadania, a 1 nie wykonano.
Zbudowano nowe obiekty sportowo-rekreacyjne za 10 mln złotych, dofinansowano
zajęcia dodatkowe w szkołach oraz częściowo zmieniono kierunki nauczania.
Wykonano tylko część planów polegających na dofinansowaniu nauki języków obcych w
szkołach oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych (na
razie wydano 125 tys. złotych).
Nie dotrzymano obietnicy budowy nowych szkół.
Z zadań mających na celu ochronę środowiska jedno zrealizowano całkowicie, a drugie
częściowo. Zbudowano ścieżki rowerowe i połączono istniejące ścieżki tak, że połączono całe
miasto, umożliwiając bezpieczny przejazd, co kosztowało 537 tys. złotych. Nie dokończono
likwidowania kotłowni osiedlowych i wprowadzania zbiorowej ekologicznej komunikacji.
Pomoc społeczna to trzy w pełni osiągnięte cele i jeden częściowo zrealizowany.
Skutecznie przeprowadzono dożywianie dzieci (koszt 977 tys. złotych), popieranie akcji
charytatywnych organizowanych przez takie organizacje jak Stowarzyszenie Brata Alberta,
Rotary i współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej (wydano
223 tys. złotych z planowanych na ten cel 360 tys. złotych).
Częściowo przystosowano budynki administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wydając na to 794 tys. złotych.
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W dziedzinie kultury prezydent wywiązał się ze wszystkich obietnic. Zwiększył rolę
współpracy zagranicznej z zaprzyjaźnionymi miastami, na co wydał 35 tys. złotych, zorganizował
imprezy kulturalne za 400 tys. złotych i wspierał placówki kulturalne – przeznaczył na to ponad
11 mln złotych.
W zakresie rozwoju przedsiębiorczości wywiązano się z 2/3 projektów. Całkowicie
zrealizowano takie cele jak codzienna opieka i pomoc dla słupskich firm, tworzenie klimatu do
powstawania grup przedsiębiorstw o charakterze konsorcjum, ułatwianie im wygrywania
przetargów, zmniejszenie biurokracji oraz obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców.
Częściowo udała się poprawa stanu dróg do SSE i do poszczególnych zakładów pracy
oraz ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do sieci telekomunikacyjnej i Internetu. Wydano na ten
cel 622 tys. złotych z planowanych 6,2 mln złotych.
Prezydent przeprowadził również wszystkie działania zmierzające do zwiększenia
atrakcyjności miasta, promocję, lobbowanie na rzecz Słupska we wszystkich możliwych
środowiskach w Polsce i za granicą, organizował imprezy o charakterze masowym. Na te
działania wydał 2,8 mln złotych.
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Gmina wiejska Słupsk
Wójt Mariusz Chmiel
Wójt złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 18 z nich, 4 są w
trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
SŁUPSK
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

5
4
3
2
4
3
1
22

4
4
3
0
3
3
1
18

1
0
0
2
1
0
0
4

W zakresie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przeprowadzono
skutecznie budowę progów spowalniających na niebezpiecznych odcinkach dróg i budowę
chodników, działają całonocne patrole policji w miejscowościach Kusowo, Redzikowo,
Jezierzyce, opracowano wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii.
Częściowo zainstalowano sygnalizację świetlną na szczególnie niebezpiecznych ulicach.
Edukacja to 4 zrealizowane w pełni zadania i 1 zrealizowane częściowo. Całkowicie
udały się takie prace jak:
- dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach,
- dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach,
- zajęcia sportowe w ramach SKS, kluby judo we wszystkich szkołach,
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych.
Częściowo powiodła się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na co
wydano dotychczas 11 mln złotych.
W dziedzinie ekologii zrealizowano jedynie częściowo dwa cele: budowę ścieżek
rowerowych oraz kompleksowe rozwiązanie problemów z gospodarką ściekową, co ma w sumie
kosztować 30 mln złotych.
Pomoc społeczna to cztery w pełni spełnione obietnice wyborcze. Zrealizowano takie
zadania jak dożywianie dzieci, objęcie opieką ludzi starszych, emerytów i rencistów,
organizowanie Wigilii, wspólnych wyjazdów, Dnia Seniora, zakup zwierząt dla ubogich rodzin,
możliwość odpracowania podatków, przystosowanie budynków administracji samorządowej do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze
pomocy społecznej.
W dziedzinie kultury udało się całkowicie zrealizować następujące działania:
uruchomienie i lepsze funkcjonowanie świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych oraz
wspieranie placówek kulturalnych.
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Zadania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, które zakończyły się sukcesem, to:
finansowanie kursów dla bezrobotnych zatrudnianych później przez pracodawców, pomoc przy
rozpoczynaniu działalności gospodarczej, obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców
oraz inwestycje drogowe - droga SSE, uzupełnianie stanu telefonizacji całej gminy.
Inne cele, jakie udało się osiągnąć, to budownictwo socjalne w ramach TBS, boiska
sportowe i place zabaw w każdej miejscowości, budowa i modernizacja kolejnych punktów
świetlnych, stypendia dla uzdolnionej młodzieży, dalsza modernizacja obiektów szkolnych.
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Gmina miejska Tczew
Prezydent Zenon Odya
Prezydent złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 19 z nich, 2
są w trakcie realizacji, a 1 nie została zrealizowana.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
TCZEW
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
2
3
4
3
1
22

5
4
1
2
3
3
1
19

0
0
1
0
1
0
0
2

0
0
0
1
0
0
0
1

Prezydent złożył 4 obietnice z dziedziny bezpieczeństwa, z czego całkowicie wywiązał
się z trzech z nich. W gminie ograniczono prędkość poprzez tzw. leżących policjantów, co
kosztowało 28 tys. złotych, dokończono rozbudowę monitoringu miasta oraz zainstalowano
sygnalizację świetlną na szczególnie niebezpiecznych ulicach za 114 tys. złotych.
Jedynie częściowo udało się opracować wspólnie z policją i rodzicami program
monitorowania szkół i zapobiegania przemocy i narkomanii.
W dziedzinie edukacji w pełni zrealizowano wszystkie cele, jakie były zaplanowane na
czas trwania kadencji. I tak udało się:
- zbudować boiska przyszkolne i salę sportową przy SP nr 7 - na ten cel przeznaczono ponad
1 mln złotych,
- dofinansować naukę języków obcych w szkołach - wydano 140 tys. złotych,
- dofinansować zajęcia dodatkowe w szkołach - 1,7 mln złotych,
- kontynuować remonty bazy dydaktycznej - ponad 1,7 mln złotych,
- zorganizować zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych - 90 tys.
złotych.
Zenon Odya postawił sobie 3 cele z zakresu ochrony środowiska, z czego 2 całkowicie
udało mu się zrealizować. Zbudowano ścieżki rowerowe w ciągach remontowanych ulic zgodnie
z przyjętym planem ścieżek w mieście oraz na bulwarze nad Wisłą, na co wydano 310 tys.
złotych, oraz przyjęto system segregacji odpadów i stworzono zakład utylizacji odpadów.
Jednego zadania nie udało się zrealizować - w planach było zakończenie budowy
ekologicznego wysypiska śmieci.
W dziedzinie pomocy społecznej zrealizowano wszystkie 4 obietnice wyborcze.
Dożywiano dzieci we wszystkich szkołach, zgodnie z zapotrzebowaniem, co kosztowało miasto
696 tys. złotych, utworzono system miejskich robót publicznych, przystosowano budynki
administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych za 107 tys. złotych oraz
nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, co
kosztowało 160 tys. złotych.
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Również cele kulturalne zostały osiągnięte. I tak uaktywniono działalność Tczewskiego
Domu Kultury poprzez lepsze wykorzystanie jego pomieszczeń (853 tys. złotych),
zorganizowano Dni Ziemi Tczewskiej, Festiwal „Zdarzenia”, Festiwal Muzyki Rodzinnej (28 tys.
złotych) oraz udzielono wsparcia placówkom kulturalnym poprzez granty na realizacje
określonych programów ( 351 tys. złotych).

W kategorii rozwój przedsiębiorczości jedno zadanie zrealizowano całkowicie, a jedno
częściowo. W pełni udała się poprawa stanu dróg, a właściwie kontynuacja zadania zgodnie z
wieloletnim planem inwestycyjnym. Inwestycja pochłonęła blisko 19 mln złotych.
Częściowo utrzymano podatki na dotychczasowym poziomie lub zwiększono je
o wskaźnik niższy, niż dopuszcza Ministerstwo Finansów, zastosowano indywidualne ulgi
wynikające z ustawy o pomocy dla przedsiębiorców oraz usprawniono proces wydawania
pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Aby to zrealizować, miasto wydało
dotychczas 26 tys. złotych.
Wśród innych celów prezydenta osiągnięto pozyskiwanie środków pozabudżetowych na
realizację strategicznych zadań dotyczących rozwoju miasta, nawiązano współpracę
z sąsiednimi miastami w celu realizacji zadań o charakterze regionalnym, nastąpiła wymiana
kulturalna z miastami sąsiednimi i partnerskimi, na co przeznaczono 7,5 mln złotych.
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Gmina wiejska Ustka
Wójt Tomasz Wszółkowski
Wójt Wyszółkowski złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 16
z nich, 4 są w trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
USTKA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
3
3
2
3
1
21

5
4
2
0
2
3
0
16

0
0
1
2
0
0
1
4

0
0
0
1
0
0
0
1

W kategorii poprawa bezpieczeństwa spełniono obydwie obietnice wyborcze.
Poprawiono jakość dróg, chodników, polepszono oznakowanie dróg i przejść dla pieszych,
wydając na to 8 mln złotych, oraz zwiększono bezpieczeństwo poprzez organizowanie nocnych
patroli przez komisariaty znajdujące się w miejscowościach na terenie gminy, zakup samochodu
służbowego dla komisariatu, który organizuje nocne patrole, przeznaczając na to 20 tys. złotych.
Wójt zobowiązał się do 5 działań z dziedziny edukacji i dotrzymał słowa. Za 3,5 mln
złotych zbudowano salę gimnastyczną i kompleks obiektów sportowych. 93 tys. złotych
przeznaczono na dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach. Dofinansowanie zajęć
pozaszkolnych kosztowało gminę 78 tys. złotych. Wójt postarał się również o pomoc finansową
dla nauczycieli pragnących podnieść swoje kwalifikacje - zapewnił na ten cel 80 tys. złotych.
Ostatnim zadaniem była organizacja zajęć pozalekcyjnych przy współpracy z TZN przeznaczono na to 633 tys. złotych.
Ochrona środowiska to 2 częściowo zrealizowane projekty. Na budowę oczyszczalni
ścieków wydano 800 tysięcy z planowanych 26 mln złotych, a na dokończenie kanalizacji całej
gminy, wybudowanie dodatkowej oczyszczalni ścieków, usprawnienie zagospodarowania
odpadów stałych przez PGKiM w Słupsku z terenów gminy, pozyskiwanie energii ze źródeł
niekonwencjonalnych - uruchomienie 4 parków wiatrowych - wydano 500 tys. złotych z
przewidzianych na ten cel 10 mln złotych.
Mimo obietnic nie zbudowano ścieżek rowerowych.
4 kolejne sukcesy wójta to dziedzina pomocy społecznej. Gmina dożywia dzieci w
wszystkich szkołach, co wiąże się z kosztami rzędu 738 tys. złotych. Zwiększono środki z
budżetu na pomoc społeczną, nastąpiły zwolnienia podatkowe dla emerytów i rencistów oraz
umorzenie zaległych podatków ludziom biednym, na co przeznaczono ponad 9,7 mln złotych. Za
kolejne 800 tys. złotych przystosowano budynki administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Nawiązano także współpracę w obszarze pomocy społecznej z
organizacjami pozarządowymi takimi jak PCK (ogólna pomoc potrzebującym), PTZN
(zwalczanie narkomanii i patologii wśród młodzieży), OSP (organizowanie imprez kulturalnych).
To działanie kosztowało gminę 302 tys. złotych.

146

Wszelkie działania wójta na rzecz kultury również zakończyły się sukcesem. Udało się
zorganizować spotkania z seniorami we wszystkich sołectwach, stworzyć zespoły muzyczne
oraz chóry zarówno przy istniejących, jak i nowo powstałych wiejskich domach kultury. Na to
wójt przekazał 61 tys. złotych. W gminie zorganizowano także imprezy kulturalne, a w ciągu roku
w świetlicach wiejskich spotkania z artystami i autorami książek. Na te cele przeznaczono 145
tys. złotych. Ustka wspiera również placówki kulturalne. Ponad 1 mln złotych przeznaczono na
zwiększenie środków w budżecie na sprawy kultury.
2 zadania w kategorii rozwój przedsiębiorczości udało się całkowicie zrealizować, trzecie
jest zrealizowane częściowo. Przygotowanie infrastruktury dla przyszłych inwestorów w Rowach,
Dębinie, Niestkowie oraz we wszystkich miejscowościach pasa nadmorskiego w zakresie
rozwoju turystyki, stworzenie przyjaznego klimatu dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą udało się w pełni i kosztowało 300 tys. złotych. 18 mln złotych przeznaczono na
poprawę stanu dróg w miejscowościach: Rowy, Możdżowo, Wytowno, Zaleskie oraz
dokończenie rozpoczętych prac telekomunikacyjnych w Objeździe i Smołdzinie.
Częściowo powiodło się obniżenie podatków dla drobnych i małych przedsiębiorców oraz
dużych przedsiębiorstw zatrudniających miejscowych, a także maksymalne obniżenie (do
całkowitego umorzenia) podatku od nieruchomości nawet na okres 5 lat pod warunkiem
utworzenia nowych miejsc pracy. Tu gmina wydała 870 tys. złotych.
Inne zadanie, które udało się częściowo zrealizować, to budowa fabryki słodu dla potrzeb
browarnianych w Nietkowie, zatrudnienie ok. 70 osób, dalsza poprawa infrastruktury. Wójt wydał
4,2 mln złotych z przeznaczonych na ten cel 18 mln złotych.
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II.12. Województwo śląskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•

Marek Kopel
miasto Chorzów
Józef Kałuża
miasto Koniecpol
Marek Balcer
miasto Mikołów
Jacek Pastuszka
gmina Suszec

Monitoringowi podlegały 4 gminy (3 miejskie i 1 wiejska). Ankietowani po czterech
latach od wyborów tak ocenili realizację swoich obietnic:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
19
12
15
12
19
9
1
87

Całkowicie
zrealizowano
16
12
5
6
10
7
0
56

Częściowo
zrealizowano
1
0
9
4
5
0
1
20

Nie
zrealizowano
w ogóle
2
0
1
2
4
2
0
11

Najlepiej oceniono realizację zobowiązań w dziedzinie pomocy społecznej i
oświaty, najgorzej - w rozwoju przedsiębiorczości.

148

Gmina miejska Chorzów
Prezydent Marek Kopel
Prezydent złożył 23 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich,
10 jest w trakcie realizacji.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
Chorzów
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

częściowo
zrealizowano

4

3

1

4

4

0

4

0

4

3

1

2

5

3

2

2

2

0

1

0

1

23

13

10

W zakresie bezpieczeństwa prezydent wywiązał się w pełni z 3 zadań, a 2 wciąż są na
etapie realizacji. Udało się wyposażyć policję w sprzęt komunikacyjny oraz przyznać dodatkowe
wynagrodzenie dla policjantów - na ten cel wydano 200 tys. złotych. Opracowano wspólnie z
policją i rodzicami program monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii, co
kosztowało 10 tys. złotych. Miasto wykupiło w policji dodatkowy czas patrolowania ulic, osiedli,
parków oraz sześć zmotoryzowanych patroli - koszt wyniósł 115 tys. złotych.
Na etapie realizacji pozostały takie zadania jak zadbanie o bezpieczeństwo na drodze
poprzez ograniczenie prędkości, leżące przeszkody, pasy skrętu w lewo - przeznaczono na to
3 mln złotych, a wydano już 2 mln złotych. Nie dokończono instalowania sygnalizacji świetlnej na
szczególnie niebezpiecznych ulicach: Siemianowickiej, S. Batorego, Bożogrobców i
Dąbrowskiego - wydano połowę z planowanych 800 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji całkowicie zrealizowano 3 z 4 złożonych obietnic. Dofinansowano
zajęcia dodatkowe w szkołach, SKS, zajęcia sportowe i artystyczne - na ten cel wydano 2 mln
złotych. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych za
2 mln złotych. Osiągnięty został również planowany rozwój uczelni wyższych.
Częściowo zrealizowano obietnicę budowy sal gimnastycznych, na co wydano już 8 mln
z zaplanowanych 10 mln złotych.
W dziedzinie ekologii spełniono 1 z 3 obietnic, mianowicie podłączono budynki do sieci
centralnego ogrzewania, co kosztowało 2 mln złotych.
Wciąż na etapie realizacji jest budowa nowych ścieżek rowerowych w Śródmieściu,
WPKiW, Dolinie Górnika oraz Ośrodku Radoszowa - wydano 50 tys. złotych z planowanego na
ten cel 1 mln złotych. Nie ukończono również przykrycia rzeki Rawy w ramach programu ISPA inwestycja pochłonęła 500 tys. złotych z 140 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej prezydent całkowicie wywiązał się z danego słowa.
Prowadzone jest dożywianie 2500 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, co pochłonęło
4 mln złotych. Unowocześniono szpitale za 30 mln złotych. Zgodnie z obietnicą utworzono
szkoły z klasami integracyjnymi oraz przedszkola integracyjne, co kosztowało 1 mln złotych.
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Podjęto również współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Rodzinie, Caritas, Wyspą,
PTCH, a noclegownia została przejęta przez Stowarzyszenie Brata Alberta.
W dziedzinie kultury prezydent zrealizował obydwa zaplanowane działania. Zorganizował
imprezy kulturalne, w tym Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Dni Kultury Miast
Partnerskich, wystawy plastyczne - pochłonęło to 500 tys. złotych. Miasto wsparło placówki
kulturalne, takie jak Teatr Rozrywki, Dom Kultury, Stowarzyszenia Kulturalne - wydano na ten
cel 6 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości prezydent deklarował realizację 4 zadań, z
czego żadne nie zostało jeszcze ukończone. Trwają więc następujące prace:
- modernizacja budynku dawnego Teatru Miejskiego - wydano już 7 mln złotych
z planowanych 14 mln złotych,
- pomoc w rekultywacji terenów poprzemysłowych,
- obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców i inwestorów na terenach
poprzemysłowych: przez 5 lat - 100%, 3 lata - 50%; 2 lata - 25%, co kosztowało już 100 tys.
złotych,
- poprawa stanu dróg, budowa dróg na terenach poprzemysłowych, na co przeznaczono już
20 mln złotych.
Niedokończona została również przebudowa widowni na stadionie KS Ruch Chorzów dotychczas wykorzystano 1 mln zł z zaplanowanego 1,5 mln złotych.
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Gmina miejska Koniecpol
Burmistrz Józef Kałuża
Burmistrz złożył 24 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 2
są w trakcie realizacji, a 9 nie zrealizowano.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KONIECPOL
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

7
2
5
3
4
3
24

5
2
3
1
1
1
13

0
0
1
1
0
0
2

2
0
1
1
3
2
9

Wśród obietnic związanych z bezpieczeństwem tylko 1 okazała się prawdziwa - burmistrz
ściślej niż dotychczas współpracuje z komendantem policji.
Nie zrealizowano jednak takich prac jak:
- utworzenie części policji podległej burmistrzowi,
- opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii,
- instalacja sygnalizacji świetlnej na szczególnie niebezpiecznych ulicach: Mickiewicza, Armii
Krajowej i Kościuszki.
Wśród zadań z zakresu edukacji burmistrzowi udało się całkowicie zrealizować wszystkie
obietnice wyborcze. Zbudowano szkołę średnią na podstawie umowy ze starostwem
powiatowym - kosztowało to 13 mln złotych. Dofinansowano zajęcia z języków obcych w
szkołach podstawowych, na co przeznaczyć trzeba było 80 tys. złotych. Miasto dofinansowywało
zajęcia dodatkowych w szkołach, w szczególności 32-osobową orkiestrę dętą, co kosztowało
100 tys. złotych. Udało się stworzyć dwie pracownie komputerowe w szkołach w Łysinach i
Starym Koniecpolu – zainwestowano w to 70 tys. złotych. Dofinansowano również zajęcia
sportowe, przeznaczając na to 240 tys. złotych.
Nie powiodła się realizacja dwóch obietnic, tj. rozbudowy sali gimnastycznej wraz
z rozbudową szkoły oraz budowy szkoły pomaturalnej.
Wśród działań z zakresu ekologii burmistrz zrealizował 1 zadanie całkowicie, 1
częściowo, a z 1 obietnicy nie wywiązał się. Udało się stworzyć nowe i rozbudować istniejące
ścieżki rowerowe, na co miasto wydało 30 tys. złotych. Częściowo zrealizowano program
sortowania śmieci, na co wydano dopiero 45 tys. złotych z przeznaczonych na ten cel 300 tys.
złotych. Nie zbudowano natomiast ekologicznego wysypiska śmieci.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz złożył 2 obietnice, które udało mu się spełnić.
Było to dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, na co przeznaczono 120 tys.
złotych, oraz utworzenie programu robót publicznych / nowych miejsc pracy dla osób o trudnej
sytuacji materialnej, na co wydano 1 mln złotych.

151

Z zadań dotyczących kultury udało się jedynie rozszerzyć dostępność imprez
kulturalnych i poprawić jakość informacji o odbywających się imprezach.

-

Nie powiodły się takie działania jak:
organizacja imprez kulturalnych Festiwal Pieśni Liturgicznych „Gaude Mater", Biesiada
Śląska, Dni Koniecpola,
wspieranie placówek kulturalnych i reaktywacja klubów wiejskich.

W zakresie rozwoju przedsiębiorczości burmistrz wyznaczył sobie 5 zadań, z czego tylko
3 udało się całkowicie zrealizować. Dokonano drobnych inwestycji infrastrukturalnych, które
pochłonęły środki w wysokości 47 mln złotych. Zmodernizowano centralę telefoniczną, na co
wydano 400 tys. złotych. Poprawiono infrastrukturę dróg wojewódzkich, powiatowych oraz
gminnych - to wydatek w wysokości 7 mln złotych.
Zadanie, które udało się zrealizować jedynie częściowo, to restrukturyzacja długów,
zahamowanie spadku zatrudnienia, inwestycje na terenach przy oczyszczalni.
Nie udało się obniżyć podatków gminnych dla przedsiębiorców i zwolnić ich z podatku
gminnego dla przetwórstwa rolnego przez 5 lat.
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Gmina miejska Mikołów
Burmistrz Marek Balcer
Burmistrz złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 15 z nich, 4
są w trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
MIKOŁÓW
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
3
3
5
2
20

4
3
1
3
2
2
15

0
0
2
0
2
0
4

0
0
0
0
1
0
1

Burmistrz Marek Balcer złożył 5 obietnic dotyczących bezpieczeństwa, z czego
całkowicie udało zrealizować się 2. Zatrudniono osoby przeprowadzające dzieci przez ulice oraz
oznakowano ulice, na co wydano 4 mln złotych. Doświetlono również miejsca niebezpieczne,
trwa walka z wandalizmem, odbyła się akcja „Bezpieczny powiat" oraz akcja dla młodzieży
„Zabawa bez używek", co kosztowało miasto 800 tys. złotych.
2 kolejne obietnice zrealizowano częściowo. Trwa opracowanie wspólnie z policją i
rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii. Częściowo
również zrealizowano instalowanie sygnalizacji świetlnej na ul. 1 Maja, Prusa, Bielskiej, na co
wydano 480 tys. złotych z 1,2 mln złotych
Nie udało się wykupić dodatkowego czasu patrolowania ulic, osiedli i parków.
W dziedzinie edukacji udało się burmistrzowi wywiązać ze wszystkich 4 obietnic.
Dofinansowano kółka zainteresowań w szkołach, na co Urząd Miasta przeznaczył 1,2 mln
złotych. Powstał ogród botaniczny i wspomożono Młodzieżowy Dom Kultury oraz Klub
Studencki, na co wydano 600 tys. złotych. Przyznane zostały stypendia dla szczególnie
uzdolnionej młodzieży, co pochłonęło 280 tys. złotych. Zostały zorganizowane zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, powstała świetlica
socjoterapeutyczna oraz domy dziennego pobytu. Na te inwestycje wydano 1,4 mln złotych.
Wśród zadań ekologicznych zbudowano nową oczyszczalnię ścieków (27 mln złotych),
zbudowano ścieżki rowerowe na terenie ogrodu botanicznego (130 tys. złotych), udzielono
dopłat do zmian nośników grzewczych (480 tys. złotych).
W kategorii pomoc społeczna znalazły się 3 obietnice wyborcze, z których burmistrz w
pełni się wywiązał:
- dożywianie dzieci w szkołach,
- współpraca z miastami partnerskimi - czeskimi Klimkovicami, holenderskim Beuningen,
niemieckim powiatem Neuss,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, w tym z
Towarzystwem Charytatywnym, AA, oddziały ODPS - to koszt rzędu 1,4 mln złotych.
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-

W zakresie kultury burmistrz zrealizował w pełni 2 zadania:
wspieranie przedsięwzięć kulturalnych: chórów, klubów studenckich, MOK-u, kina - na co
wydano 720 tys. złotych.
odbyły się Mikołowskie Dni Muzyki, Impresje Mikołowskie „Maj poetycki”, „Turnieje jednego
wiersza", Dni Mikołowa, Mikołowianin Roku, wystawy malarskie - co kosztowało 2 mln
złotych.

Działanie w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości, które udało się zrealizować, to
obniżenie podatków od środków transportu.
Częściowo udało zrealizować się takie zadania jak zamrożenie podatków i promocja
gminy, utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, na co Urząd Miasta wydał już 500
tys. złotych, oraz modernizacja dróg Reymonta i Fabrycznej oraz skrzyżowania przy Auchan.
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Gmina wiejska Suszec
Wójt Jacek Pastuszka
Wójt złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 15 z nich, 4 są w
trakcie realizacji, a 1 nie zrealizowano.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
SUSZEC
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
3
3
3
5
2
20

4
3
1
1
4
2
15

0
0
2
1
1
0
4

0
0
0
1
0
0
1

W dziedzinie bezpieczeństwa wójt wywiązał się ze wszystkich 4 obietnic wyborczych.
Zbudowano chodniki, polepszono komunikację autobusowej, odbywają się spotkania w szkołach
z policjantami, psychologami i pedagogami. Na ten cel potrzeba było 1,5 mln złotych. W prasie
lokalnej ukazują się informacje temat problemów i zagrożeń, co kosztowało 3 tys. złotych.
Gmina opracowała wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii. Wykupiono w policji dodatkowy czas patrolowania ulic, osiedli, parków,
na co przeznaczono 120 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano instalację sygnalizacji świetlnej na ul. Pszczyńskiej
i w Kozielicach, na co wydano już 200 tys. złotych z przeznaczonych na ten cel 300 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji wójt zadeklarował realizację 4 zadań i wywiązał się z tego. W
szkołach podstawowych i gimnazjach dofinansowano (60 tys. złotych) zajęcia z dwóch języków
obcych. Gmina dofinansowuje również zajęcia w szkołach, wycieczki na basen, SKS, kółka
zainteresowań, kółka komputerowe, na co przeznaczono 240 tys. złotych. Wójt zapewnił także
dofinansowywanie studiów podyplomowych dla nauczycieli, organizowanie dla nich szkoleń,
przyznawanie nagród dla uczniów i nauczycieli, co pochłonęło 60 tys. złotych. Odbywają się
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, zorganizowano świetlice
socjoterapeutyczne, zajęcia wyrównawcze, dofinansowano (80 tys. złotych) kolonie letnie.
Wójt złożył 3 obietnice dotyczące ekologii, z czego w pełni udało się zrealizować jedynie
udoskonalenie selektywnej zbiórki odpadów, co kosztowało 80 tys. złotych.
Częściowo rozbudowano kanalizację gminy, na co wydano dotychczas 10 mln z
przeznaczonych 40 mln złotych.
Nie udała się natomiast budowa ścieżki rowerowej na trasie Żory - Pszczyna.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt wywiązał się ze wszystkich 3 obietnic wyborczych.
Zrealizował dożywianie 243 dzieci w szkołach za 240 tys. złotych. 20 tys. złotych przeznaczono
na pomoc dla ludzi w sytuacjach kryzysowych, którzy ucierpieli na skutek działań losowych.
Przystosowano Urząd Gminy i Dom Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych, na co potrzeba
było 120 tys. złotych.
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Wójt dotrzymał słowa i wywiązał się z obietnic dotyczących kultury - powstało
wydawnictwo książkowe, trwa współpraca z zespołem regionalnym. W związku z tym gmina
musiała ponieść wydatek rzędu 60 tys. złotych. Organizowane były imprezy kulturalne: Dni
Suszca, Przegląd Zespołów Artystycznych, Teatr Związku Górnośląskiego, co kosztowało 240
tys. złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości udało się w pełni zrealizować tylko utrzymanie
funkcjonowania KWK „Krupiński".
Częściowo zrealizowano 2 inne zadania:
- zagospodarowanie terenów dla inwestorów, na co gmina wydała 200 tys. złotych
z zaplanowanych 500 tys. złotych,

- poprawa infrastruktury ulicy Ogrodowej - planowany koszt to 1,5
mln złotych.
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II.13. Województwo warmińsko-mazurskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•

Władysław Miluski
gmina Banie Mazurskie
Stanisław Grzegorz Trzaskowski
miasto Dobre Miasto
Jan Wilk
miasto Malbork
Mirosław Stegienko
miasto Olsztynek
Wiesław Śniecikowski
miasto Pasłęk
Ryszard Kudła
miasto Pieniężno

Monitoringowi podlegało 6 gmin (5 miejskich i 1 wiejska). Ankietowani pod koniec
kadencji tak ocenili realizację swoich zobowiązań:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
22
11
11
1
4
0
1
50

Całkowicie
zrealizowano
15
8
8
0
3
0
1
35

Częściowo
zrealizowano
3
0
3
1
1
0
0
8

Nie
zrealizowano
w ogóle
4
1
0
0
0
0
0
5

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania
0
2
0
0
0
0
0
2

Najgorzej oceniono realizację zadań związanych z ochroną środowiska, a
najlepiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa, pomocy społecznej i rozwoju
przedsiębiorczości.
W żadnym mieście ani gminie nie zadeklarowano realizacji projektu związanego
ze wspieraniem kultury.
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Gmina wiejska Banie Mazurskie
Wójt Władysław Miluski

Wójt złożył 8 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 6 z nich, a 2 nie
zostały zrealizowane.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
BANIE MAZURSKIE
• edukacja
• pomoc społeczna
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

nie
zrealizowano

4

3

1

3

2

1

1

1

0

8

6

2

W dziedzinie edukacji wójt zrealizował takie zadania jak dofinansowanie nauki języków
obcych w szkołach (20 tys. złotych), dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach (2,5 tys.
złotych), kapitalny remont szkoły w Baniach Mazurskich wraz salą gimnastyczną (1,7 mln
złotych).
Nie udało się zorganizować zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych z powodu problemów lokalowych.
Jeśli chodzi o pomoc społeczną, wójt zobowiązał się do dożywiania dzieci w szkołach
podstawowych i jednym zespole placówek oświatowych i przeznaczył na to 985 tys. złotych.
Zrealizowano również pomoc dla najuboższych w formie ulg podatkowych.
Nie udało się natomiast wykonać zadania polegającego na współpracy z organizacjami
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej - powodem był brak zainteresowania ze strony
tych organizacji.
Wójt doprowadził również do budowy wodociągu do reszty gospodarstw domowych w
gminie i do skanalizowania pozostałej części Bań Mazurskich, a także do zbudowania przejścia
granicznego Rapa - Oziersk, pozyskania inwestora pod zalew wodny oraz sprzedaży mienia
komunalnego. Na to złożone zadanie wydatkowano 5,77 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania
w przyszłości obietnic wyborczych.
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Gmina miejska Dobre Miasto
Burmistrz Stanisław Grzegorz Trzaskowski
Burmistrz złożył 8 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni ze wszystkich.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
DOBRE MIASTO
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
bezpieczeństwo
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

4
3
1
8

4
3
1
8

Aby poprawić bezpieczeństwo w gminie, burmistrz wydał 65 tys. złotych na zakup
samochodu dla policjantów oraz dwóch kamer do monitoringu najbardziej niebezpiecznych ulic.

-

W dziedzinie edukacji zrealizowano następujące działania:
budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, na co gmina wyłożyła 1,4 mln złotych,
dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach - 11 tys. złotych,
dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach - 46 tys. złotych,
organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych - 208 tys.
złotych.

Rozwój przedsiębiorczości to kolejne spełnione obietnice wyborcze. Podczas trwania
kadencji powiększono teren specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym
Mieście kosztem 922 tys. złotych, obniżono podatki gminnych dla przedsiębiorców oraz
przeprowadzono remont dróg Dobre Miasto - Olsztyn i Dobre Miasto – Jeziorany. Na
modernizację wydano 250 tys. złotych.
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Gmina miejska Malbork
Burmistrz Jan Wilk
Burmistrz złożył 12 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 8 z nich, 1
jest w trakcie realizacji, 1 nie zrealizowano. O 2 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji
badania.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
MALBORK
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

Brak
informacji

6
4
2
12

5
2
1
8

0
0
1
1

1
0
0
1

0
2
0
2

W grupie zadań związanych z edukacją burmistrz zadeklarował realizację 6, lecz
wywiązał się z 5 z nich. Zakończyła się budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
w tym stadionów sportowych otwartych dla młodzieży, na co przeznaczono 7 mln złotych.
Dofinansowano naukę języków obcych oraz zajęcia dodatkowe w szkołach - wydano na ten cel
1,4 mln złotych. Zaangażowano lektorów-wolontariuszy z młodzieży akademickiej, których
zadaniem jest przekazywanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych młodzieży szkolnej.
Stworzono także świetlice środowiskowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na co
przeznaczono 360 tys. złotych. Burmistrz zorganizował także zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych, zajęcia integracyjne, adaptacyjne do życia w zdrowym
społeczeństwie i przywrócił zajęcia pozalekcyjne. Miasto przeznaczyło na ten cel 3,6 mln
złotych.
Nie udało się niestety zbudować gimnazjum katolickiego oraz rozbudować istniejącej
sieci gimnazjów.
Wśród zadań z zakresu pomocy społecznej zrealizowano 2 z nich. Przeznaczono 847
tys. złotych na dożywianie dzieci, szczególnie w szkołach na peryferiach miasta, oraz wydano
pieniądze na odbiurokratyzowanie pomocy społecznej, fundusze celowe, co kosztowało 244 tys.
złotych.
W trakcie realizacji badania nie udało się uzyskać informacji na temat 2 działań
zadeklarowanych przez burmistrza, czyli:
- przystosowania budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej Stowarzyszeniem „Dom Fidos” (bezdomni i narkomani), Fundacją „Bieda" (bezrobotni),
Fundacją „Otwartych Serc" (dzieci niepełnosprawne), Fundacją na rzecz Dzieci z Autyzmem
„Droga".
W trakcie kadencji burmistrzowi udało się pozyskać środki z UE, uzbroić tereny pod
budownictwo mieszkaniowe, zakończyć procedury związane z uruchomieniem strefy chronionej.
Częściowo zrealizowano również poprawę stanu drogi E 22 i dróg dojazdowych, na co
zaplanowano 4,7 mln złotych.
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Gmina miejska Olsztynek
Burmistrz Mirosław Stegienko
Burmistrz złożył 3 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 2 z nich, 1 jest
w trakcie realizacji.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
OLSZTYNEK
•
rozwój przedsiębiorczości
OGÓŁEM ZADAŃ

-

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

3
3

2
2

1
1

W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości w pełni zrealizowano następujące cele:
obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców - wydano 600 tys. złotych,
poprawa infrastruktury - zainwestowano 300 tys. złotych.

Częściowo zrealizowano inne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polegające na
ochronie zlewni rzeki Mrózka, budowie kanalizacji, zapatrzeniu w wodę. Na ten cel
przeznaczono 5 mln złotych, z czego wykorzystano dopiero 200 tys. złotych.
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Gmina miejska Pasłęk
Burmistrz Wiesław Śniecikowski
Burmistrz złożył 9 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 5 z nich, 4 są
w trakcie realizacji.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PASŁĘK
•
edukacja
•
rozwój przedsiębiorczości
•
bezpieczeństwo
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

całkowicie
zrealizowano

częściowo
zrealizowano

4

2

2

3

2

1

2

1

1

9

5

4

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa udało się zrealizować całkowicie jedno zadanie,
drugie zostało zrealizowane częściowo. Uchwalono i wprowadzono w życie program
„Bezpieczny Pasłęk" koordynujący wszystkie podmioty zajmujące się bezpieczeństwem w
mieście, co kosztowało 81 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu
monitorowania szkół, zapobiegania przemocy i narkomanii, na co wydano dotychczas 30 tys. ze
100 tys. złotych przeznaczonych na ten cel.
W dziedzinie edukacji założono realizację 4 zadań, z czego 2 udało się zrealizować
całkowicie, a 2 częściowo.
Wśród zadań w pełni wykonanych są:
- dofinansowanie sportowych i tanecznych zajęć dodatkowych w szkołach (36 tys. złotych),
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w dwóch
świetlicach terapeutycznych (340 tys. złotych).
Częściowo zrealizowane zostały:
- budowa boiska przy LO, ul. Zwycięstwa oraz placu zabaw dla dzieci w parku ekologicznym,
na co wydano 38 tys. złotych z przeznaczonych na ten cel 3,5 mln złotych,
- dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach, co dotychczas kosztowało 720 tys.
złotych, a planowane jest wydanie 2,4 mln złotych.
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości całkowicie zrealizowano 2 zadania, tj. udzielono
pomocy w utrzymaniu Inkubatora Przedsiębiorczości i centrum Wspierania Przedsiębiorczości i
Funduszu Przedsiębiorczości, na co miasto wydało 170 tys. złotych. Drugim zadaniem było
obniżenie podatków gminnych dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, umorzenie
podatków dla inwestorów budujących na gruntach gminnych nowe budynki, zwolnienia z
podatków do 10 lat, zwolnienia z opłaty skarbowej osób uruchamiających nowe firmy, na co
burmistrz przeznaczył 340 tys. złotych.
Częściowo zrealizowana została poprawa stanu dróg oraz uruchomienie budek
telefonicznych na terenie całego miasta, na co wydano do tej pory 35 tys. złotych z
planowanego 3,5 mln złotych.
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Gmina miejska Pieniężno
Burmistrz Ryszard Kudła
Burmistrz złożył 10 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 6 z nich, 2
są w trakcie realizacji, a 2 nie zrealizowano.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PIENIĘŻNO
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

4
4
1
1
10

1
4
0
1
6

1
0
1
0
2

2
0
0
0
2

Aby poprawić bezpieczeństwo w gminie, burmistrz zadbał o dobrze widoczne pasy i
zabezpieczenie skrzyżowań. Na ten cel wydano 8 tys. złotych.
W dziedzinie edukacji burmistrz wywiązał się całkowicie jedynie z organizacji zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, na co przeznaczono 71 tys.
złotych.
Częściowo udało się ufundować stypendia dla dzieci uzdolnionych we wszystkich
grupach szkolnych, na co wydano 15 tys. z planowanych na ten cel 17 mln złotych.
Nie zrealizowano budowy nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz budowy
nowych szkół.
W dziedzinie ekologii deklarowano realizację 1 działania, z którego wywiązano się
częściowo. Jest to utylizacja odpadów w gminie wspólnie z powiatem oraz kanalizacja wsi.
Przeznaczono na te działania ponad 1,7 mln złotych.
Pomoc społeczna to 4 spełnione obietnice:
dożywianie dzieci - wydano 331 tys. złotych,
wspieranie ludzi najuboższych: pomoc rzeczowa, dożywianie, kolonie - 141 tys. złotych,
przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- 35 tys. złotych,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej - 192 tys.
złotych.
-
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II.14. Województwo wielkopolskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•
•

Mirosław Waluś
miasto Krobia
Tomasz Malepszy
miasto Leszno
Karol Skrzypczak
miasto Miejska Górka
Kazimierz Dużałka
miasto Poniec
Dorota Gorzelniak
gmina Przemęt

Monitoringowi podlegało 5 gmin (4 miejskie i 1 wiejska). Ankietowani po czterech
latach od wyborów tak ocenili realizację swoich zobowiązań wyborczych:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
24
19
14
12
14
10
5
98

Całkowicie
zrealizowano
16
15
6
5
7
10
3
62

Częściowo
zrealizowano
5
3
4
6
5
0
2
25

Nie
zrealizowano
w ogóle
3
1
4
1
2
0
0
11

Najlepiej wypadła ocena projektów związanych ze wspieraniem kultury, najgorzej
- programów ekologicznych i rozwoju przedsiębiorczości.
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Gmina miejska Krobia
Burmistrz Mirosław Waluś
Burmistrz złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 11 z nich, 8
jest w trakcie realizacji, a 3 nie zostały zrealizowane.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KROBIA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
4
3
1
4
3
1
22

3
3
1
0
1
3
0
11

2
1
1
1
2
0
1
8

1
0
1
0
1
0
0
3

Z zadań należących do dziedziny bezpieczeństwa udało się całkowicie opracowanie
wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania przemocy
i narkomanii, na co burmistrz wydał 25 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano takie zadania jak budowa obwodnicy (8 mln złotych) oraz
usprawnienie rewiru dzielnicowego (40 tys. złotych).
Burmistrz nie wywiązał się z obietnicy zainstalowania sygnalizacji świetlnej na szczególnie
niebezpiecznych ulicach.
W dziedzinie edukacji całkowicie zrealizowano następujące zadania: dofinansowano zajęcia
sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne (25 tys. złotych), wybrano Młodzieżową Radę Gminy
oraz zorganizowano pozalekcyjne zajęcia integracyjne, sportowe i pomocowe dla dzieci z rodzin
trudnych i patologicznych (20 tys. złotych).
Częściowo zrealizowano następujące obietnice:
- budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Starej Krobi, na co wydano 300 tys. złotych
z przeznaczonego 1,5 mln złotych,
- budowa ścieżek rowerowych na osiedlu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, na co
dotychczas wydano 200 tys. złotych z zaplanowanych 400 tys. złotych.
Nie udało się dofinansować nauki języków obcych w szkołach.
Częściowo zrealizowano działanie z dziedziny ekologii polegające na sanitacji wsi i miasta.
Prace te pochłonęły dotychczas 40 tys. złotych z planowanych 40 mln złotych.
3 obietnice wyborcze z dziedziny pomocy społecznej zostały całkowicie zrealizowane:
- dożywianie ok. 450 dzieci we wszystkich szkołach na terenie gminy, na co miasto wydało 80
tys. złotych,
- budowa Domu Dziennego Pobytu - 200 tys. złotych.
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, w tym z
Fundacją Sąsiedzi Sąsiadom w sferach pomocy, kultury społecznej, oświaty - 3 tys. złotych.
Częściowo przystosowano budynki administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych za sumę 300 tys. złotych.
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Z działań w dziedzinie kultury zostały zrealizowane wszystkie 3 obietnice wyborcze:
odbyła się integracja folkloru (40 tys. złotych), zorganizowano imprezy kulturalne takie jak turniej
tańca towarzyskiego, koncert noworoczny, festyny (20 tys. złotych) oraz udzielono wsparcia
Towarzystwu Śpiewu Harmonia i Folklor (50 tys. złotych).
W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości zrealizowano całkowicie 1 działanie polegające
na poprawie infrastruktury, m.in. budowie obwodnicy, stworzeniu terenów dla przedsiębiorców i
poprawie funkcjonowania poczty elektronicznej, na co burmistrz wydał 1 mln złotych.
Częściowo zrealizowane jest przeznaczenie terenów w gminie pod inwestycje atrakcyjnej
cenie, co kosztowało 250 tys. złotych.
Nie dokonano obniżenia podatków gminnych dla ogółu przedsiębiorców oferujących
miejsca pracy.
Inne działania podjęte przez burmistrza to: poprawa estetyki gminy, wdrożenie pełnego
systemu segregacji śmieci, racjonalna sieć szkół i przedszkoli. Przeznaczył na te cele 500 tys.
złotych.
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Gmina miejska Leszno
Prezydent Tomasz Malepszy
Prezydent złożył 22 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 8
jest w trakcie realizacji, a 1 nie została zrealizowana.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
LESZNO
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

6
4
3
2
4
2
1
22

4
3
1
0
2
2
1
13

2
1
2
1
2
0
0
8

0
0
0
1
0
0
0
1

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa udało się wywiązać w pełni jedynie z 2 obietnic
wyborczych. Opracowano wspólnie z policją i rodzicami program monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii, na co prezydent przeznaczył 200 tys. złotych, oraz
zainstalowano sygnalizację świetlną na szczególnie niebezpiecznych ulicach, co kosztowało
miasto 150 tys. złotych.
Zadania, które zrealizowano jedynie częściowo, to powstanie studium komunikacji miasta
i zmiany w oznakowaniu ulic w kierunku ograniczenia ruchu samochodów ciężkich pow. 10 ton,
modernizacja skrzyżowań Szybowników/Wolińska, Osiecka/Unii Europejskiej, instalacja
oświetlenia ulic - na cel ten wydano dotychczas 200 tys. z przeznaczonych 2 mln złotych. Nie
dokończono również tworzenia komisariatu policji na Zatorzu, monitorowania miasta,
finansowania wyposażenia policji, straży pożarnej, uruchomienia centrum powiadamiania
ratunkowego. Wykorzystano 360 tys. złotych.
Z działań edukacyjnych zakończono 4 z proponowanych 6 zmian. Udało się całkowicie
dofinansować naukę języków obcych w szkołach podstawowych i gimnazjach (500 tys. złotych),
dofinansować dodatkowe zajęcia rekreacyjne i sportowe w szkołach (500 tys. złotych),
zorganizowano pozalekcyjne zajęcia dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, świetlice
terapeutyczne, terapię ruchową, odrabianie lekcji, zajęcia z psychologiem (ponad 200 tys.
złotych) oraz udzielono wsparcia dla szkolnictwa wyższego, zwłaszcza PWSZ, powstał system
stypendialny dla młodzieży z rodzin o niskich dochodach system stypendialny dla doktorantów
(ponad 2 mln złotych).
Częściowo zrealizowano budowę boiska, sali gimnastycznej, placów zabaw, boiska przy
SP nr 8 i SP nr 9 - na razie wydano 2 mln złotych z przeznaczonych na ten cel 6 mln złotych.
Nie dokończono planowanych ścieżek rowerowych w kierunku Osiecznej oraz przez ogródki
działkowe na ul. Kosmonautów - inwestycja ta pochłonęła dotychczas 800 tys. złotych z
przeznaczonych przez prezydenta 2,5 mln złotych.
Z działań w dziedzinie ochrony środowiska powiodła się częściowo budowa
ekologicznego wysypiska śmieci, na co wydano 350 tys. złotych z planowanych 110 mln złotych.
Nie wykonano barier dźwiękochłonnych.
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Wśród działań z dziedziny pomocy społecznej prezydentowi udało się dotrzymać słowa w
3 z 4 obietnic. Trwa dożywianie ok. 500 dzieci w centrum miasta, na co trzeba było przeznaczyć
250 tys. złotych. Wspierane są organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy
społecznej, oddano budynek na ich potrzeby, na co przeznaczono 24 mln złotych. Na bieżącą
współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi jak Stowarzyszenie Diabetyków,
Stowarzyszenie Amazonek, Alternatywa, PZG, PZN, PZEiR oraz organizacjami kombatanckimi
wydano 200 tys. złotych”.
Częściowo udało się przystosować budynki administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych - za cenę 500 tys. złotych z planowanego 1,5 mln złotych.
Odbyły się planowane imprezy kulturalnych, takie jak Festiwal Piosenki Lwowskiej,
ogólnokrajowy konkurs recytatorski poezji Grochowiaka, Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal
Twórczości Artystycznej OHP (250 tys. złotych), udzielono również wsparcia placówkom
kulturalnym (50 tys. złotych).
Z działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości obniżono podatków, w tym podatek od
nieruchomości
gospodarczych
dla
wszystkich
przedsiębiorców,
przeprowadzono
restrukturyzację długów wobec budżetu miasta. Ponadto podatki gminne nie będą
podwyższane. Kosztowało to miasto 2,5 mln złotych.
Częściowo zrealizowano plan budowy strefy przemysłowej, współpracy z Agencją
Rozwoju Regionalnego i Regionalną Izbą Gospodarczą, na co spożytkowano 1 mln złotych z 6
mln złotych przeznaczonych na ten cel, oraz utwardzenie kilkunastu kilometrów dróg
osiedlowych, zmodernizowanie skrzyżowań dróg ważnych dla miasta, co kosztowało 8 mln
złotych z budżetowanych na ten cel 35 mln złotych.
Z innych zadań, jakie postawił przed sobą prezydent, zrealizowano poprawę
atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz uczestnictwo miasta w targach inwestycyjnych
(Skandynawia, Niemcy). Na te cele przeznaczono 200 tys. złotych.
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Gmina miejska Miejska Górka
Burmistrz Karol Skrzypczak
Burmistrz złożył 21 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13, 5 jest w
trakcie realizacji, a 3 nie zostały zrealizowane.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
MIEJSKA GÓRKA
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
4
3
3
2
3
1
21

4
3
1
0
1
3
1
13

0
1
0
3
1
0
0
5

1
0
2
0
0
0
0
3

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zostały złożone 2 obietnice, z czego burmistrz w
pełni zrealizował opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół oraz
zapobiegania przemocy i narkomanii.
Częściowo zrealizowano budowę obwodnicy, poprawę nawierzchni i oznakowania dróg,
na co wydano ponad 2 mln złotych.
W zakresie edukacji zostały zrealizowane 4 z 5 zobowiązań burmistrza. Zbudowano
boiska sportowe przy szkołach i salę gimnastyczną za 300 tys. złotych. Dofinansowano naukę
języka angielskiego oraz zajęcia sportowe i kulturalne w szkołach za 80 tys. złotych, a także
zorganizowano wymianę młodzieży szkolnej z gminą holenderską oraz z krajami wschodnimi.
Nie było zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i
patologicznych.
Burmistrz zobowiązał się do 3 działań w dziedzinie ochrony środowiska, wszystkie
zostały zrealizowane jedynie częściowo:
- budowa oczyszczalni ścieków - wydano 300 tys. złotych z zaplanowanych 3,5 mln złotych,
- budowa ścieżek rowerowych w Dłoni, Miejskiej Górce i Konarach - zainwestowano 80 tys.
złotych z przeznaczonych 300 tys. złotych,
- wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci gazowych,
wprowadzenie rzeczywistej segregacji odpadów.
3 z 4 zadań w zakresie pomocy społecznej, jakie wyznaczył sobie burmistrz, zostały pełni
zrealizowane. Dożywiano dzieci we wszystkich szkołach w zależności od potrzeb, na co wydano
30 tys. złotych. Zorganizowano roboty publiczne oraz pomoc w znalezieniu pracy dla osób w
szczególnie trudnej sytuacji materialnej, na co przeznaczono 60 tys. złotych z kasy miasta.
Nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej, takimi
jak Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
PCK, Caritas, Bank Żywności, na co wydano 235 tys. złotych.
Częściowo przystosowano budynki administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, co kosztowało 10 tys. złotych.
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W dziedzinie kultury burmistrz wywiązał się ze wszystkich obietnic. Utworzył w szkołach
dla mieszkańców gminy kawiarenki internetowe, biblioteki i czytelnie, udzielił wsparcia
finansowego kulturalnym imprezom lokalnym, na co przeznaczono 460 tys. złotych.
Zorganizował również masowe imprezy promujące dorobek gminy i jej mieszkańców i wydał na
nie 450 tys. złotych. Udzielił także wsparcia placówkom kulturalnym.
Z działań w ramach rozwoju przedsiębiorczości udało się jedynie poprawić stan dróg, co
kosztowało 2 mln złotych.
Nie zrealizowano następujących działań:
- szkolenia dla osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
propagowania alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych i produkcji
odnawialnych źródeł energii,
- obniżenia podatków gminnych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
szczególnie dla kobiet i absolwentów szkół proporcjonalnie do liczby utworzonych miejsc
pracy.
Inne działania podjęte przez burmistrza na rzecz gminy to inicjowanie powstawania
stowarzyszeń i innych form aktywności mieszkańców, rzetelne informowanie o działaniach
prowadzonych przez gminę. Burmistrz wydał na te cele 20 tys. złotych.
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Gmina miejska Poniec
Burmistrz Kazimierz Dużałka
Burmistrz złożył 18 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 10, 4 są w
trakcie realizacji, a 4 nie zostały zrealizowane.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PONIEC
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

3
4
2
3
3
2
1
18

1
3
0
2
2
2
0
10

1
0
1
1
0
0
1
4

1
1
1
0
1
0
0
4

Wśród obietnic z dziedziny poprawy bezpieczeństwa burmistrz wywiązał się z 2.
Przeprowadzono modernizację dróg i odnowiono znaki poziome dla pieszych - był to koszt
w wysokości 1,2 mln złotych. Zorganizowano także spotkania z przedstawicielami policji jako
przeciwdziałanie patologiom, np. narkomanii.
Nie opracowano wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół,
zapobiegania przemocy i narkomanii.
Z działań w dziedzinie edukacji całkowicie zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
z rodzin trudnych i patologicznych w pięciu świetlicach terapeutycznych za 120 tys. złotych.
Częściowo zrealizowano budowę sali gimnastycznej, na co wydano 200 tys. złotych
z przeznaczonych 1,4 mln złotych.
Nie udało się uruchomić szkoły ponadgimnazjalnej.
W kategorii ochrona środowiska zostały złożone 3 obietnice, z czego 2 zrealizowano
całkowicie, a 1 częściowo. Zakończono budowę oczyszczalni ścieków i uruchomiono ją w 2003
roku (wydatek rzędu 2,6 mln złotych) oraz zbudowano śródleśne i śródpolne ścieżki rowerowe
(koszt 20 mln złotych).
Nie dokończono budowy kanalizacji sanitarnej, na co wydano już ponad 5,7 ml złotych z
przeznaczonych na ten cel 8,6 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej burmistrz wywiązał się całkowicie z 3 obietnic, a 1 nie
została spełniona. Na dożywianie dzieci wydano 120 tys. złotych, przeprowadzono organizację
prac interwencyjnych i publicznych, co kosztowało 8 tys. złotych, oraz nawiązano współpracę z
organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej (4 tys. złotych).
Nie przystosowano budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Obydwie obietnice zadań kulturalnych zostały spełnione. Burmistrz nawiązał współpracę
z organizacjami pozarządowymi, na co wydał 4 tys. złotych, oraz organizował imprezy kulturalne
wg planu działania Gminnego Centrum Kultury, co kosztowało miasto 35 tys. złotych.

171

Tylko częściowo udało wywiązać z jednej obietnicy rozwoju przemysłowego. Nie
dokończono zabezpieczania gruntu dla przedsiębiorców. Nawet nie zaczęto poprawy
infrastruktury dróg i telekomunikacji, co było planowane na cały czas trwania kadencji.
Kolejne zadania, jakie wyznaczył sobie burmistrz, to zdrowe i sprawne społeczeństwo,
rozwój organizacji społecznych, pomoc rolnikom, sprawna obsługa obywateli, Internet dla
wszystkich.
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Gmina wiejska Przemęt
Wójt Dorota Gorzelniak
Wójt Przemętu złożyła 15 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązała się w pełni ze
wszystkich.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
PRZEMĘT
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

4
3
3
3
1
1
15

4
3
3
3
1
1
15

W dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pani wójt spełniła obietnicę wyborczą, która miała
polegać na stosowaniu nacisków na osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w gminie.

-

W dziedzinie edukacji zrealizowano w pełni następujące działania:
ukończono salę gimnastyczną w Moczarach (1,6 mln złotych),
dofinansowano międzynarodową wymianę młodzieży (30 tys. złotych),
zorganizowano naukę języków, dodatkowe śniadania dla dzieci w szkołach (126 tys. złotych)
zorganizowano zajęcia pozalekcyjne (świetlice środowiskowe, obozy letnie, półkolonie) dla
dzieci z rodzin trudnych i patologicznych (40 tys. złotych).

W dziedzinie ochrony środowiska zbudowano oczyszczalnię ścieków w Przemęcie za 4,4
mln złotych. Zostały oznaczone drogi polne i leśne Brenne - Ostrów w kooperacji z gminami
Wijewo i Włoszakowice za 150 tys. złotych. Przeprowadzono inwestycje ekologiczne takie jak
kanalizacja Przemętu i okolicznych wsi, edukacja w zakresie przydomowych ekologicznych
oczyszczalni ścieków, poprawa jakości wód w rzekach i jeziorach, segregacja śmieci, na co
spożytkowano 60 tys. złotych.
Również zadania z dziedziny pomocy społecznej, jakie postawiła przed sobą pani wójt,
zostały w pełni zrealizowane. Dożywiane są wszystkie potrzebujące tego dzieci, na co gmina
wydała 137 tys. złotych, przeprowadzone zostały planowane roboty publiczne oraz
przystosowano budynki administracji samorządowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, na co
wydano 500 tys. złotych.
W zakresie działań rozwoju przedsiębiorczości udało się pozyskać tereny pod inwestycje,
dokonać ułatwień administracyjnych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na pozwolenie na
budowę, uzyskać pomoc prawną, nawiązać współpracę z lokalnym biznesem, przeprowadzono
promowanie firm lokalnych oraz pozyskiwanie inwestorów zagranicznych. Wójt obniżyła w
niewielkim stopniu podatki dla przedsiębiorców pracujących w sezonie i dla nowo powstających
przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy. Dokonano również poprawy nawierzchni dróg,
na co gmina wydała 1,5 mln złotych.
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Ponadto wójt poprawiła wizerunek gminy, ulepszyła obsługę w urzędzie gminy oraz
oszczędnie i w przemyślany sposób wydaje gminne pieniądze.

174

II.15. Województwo zachodniopomorskie
W monitoringu uczestniczyli:
•
•
•
•

Andrzej Grabałowski
gmina Dobra
Henryk Bieńkowski
miasto Kołobrzeg
Mirosław Mikietyński
miasto Koszalin
Barbara Nowak
miasto i gmina Połczyn Zdrój

Monitoringowi podlegały 4 gminy (2 miejskie, 1 wiejska i 1 miejsko-wiejska). Ankietowani
pod koniec kadencji przedstawili swoją ocenę realizacji obietnic wyborczych:

REALIZOWANE ZADANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inny kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
21
13
10
10
13
9
3
79

Całkowicie
zrealizowano
15
8
4
5
7
6
0
45

Częściowo
zrealizowano
3
2
4
4
4
2
2
21

Nie
zrealizowano
w ogóle
2
1
1
1
2
1
0
8

Brak
informacji
o stopniu
realizacji
zadania
1
2
1
0
0
0
1
5

Najlepiej wypadła ocena realizacji zadań w zakresie edukacji i wspierania kultury,
najgorzej związanych z rozwojem przedsiębiorczości, inwestycji i ograniczania bezrobocia.
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Gmina wiejska Dobra
Wójt Andrzej Grabałowski
Wójt złożył 16 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 5, 7 jest w
trakcie realizacji, a 4 nie zostały zrealizowane.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
DOBRA
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

5
3
2
2
2
2
16

2
1
1
0
0
1
5

2
1
0
1
2
1
7

1
1
1
1
0
0
4

W kategorii bezpieczeństwo wójt zadeklarował realizację dwóch zadań, lecz obydwa
zrealizowano tylko częściowo:
- wprowadzenie ograniczeń szybkości poprzez muldy i znaki drogowe jest w trakcie realizacji,
- na zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Weleckiej z braku środków wydano 300 tys.
złotych z zaplanowanych na ten cel 1,5 mln złotych.
W dziedzinie edukacji wójt złożył 5 obietnic, z czego w pełni udało się zrealizować
dofinansowanie nauki języków obcych w szkołach kosztem 200 tys. złotych oraz organizację
zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych, co kosztowało 80 tys.

złotych.
Częściowo zrealizowano kolejne 2 obietnice:
- budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych - wydano na ten cel 300 tys. z planowanych
1,5 mln złotych,
- dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach, co pochłonęło już połowę z przeznaczonych
na ten cel 80 tys. złotych.
Budowa gimnazjum w Dobrej nie doszła do skutku z powodu braku środków.
W działaniach dotyczących ochrony środowiska częściowo zrealizowano inwestycje
ekologiczne takie, jak parki i ścieżki spacerowe, na co przeznaczono 50 tys. złotych. Zadanie to
jest w trakcie realizacji. Z braku środków nie wywiązano się jednak z planów powstania jednej
głównej ścieżki rowerowej od Głębokiego do rezerwatu „Świdnie”. Pełny planowany koszt tej
inwestycji to 4 mln złotych.
W dziedzinie pomocy społecznej wójt zorganizował dożywianie dzieci w szkołach, na co
przeznaczono 90 tys. złotych. Częściowo zrealizowano obietnicę wprowadzenia
dostosowawczych programów edukacyjnych, na które wydano już 50 tys. z zaplanowanych 70
tys. złotych.
Nie udało się zorganizować współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze
pomocy społecznej.
W dziedzinie kultury wójt wspierał placówki kulturalne, przeznaczając na to 700 tys.
złotych rocznie. Częściowo zrealizowana została wymiana kulturalna młodzieży polskiej i
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niemieckiej oraz wspólne festyny o charakterze lokalnym. Zadanie to jest w trakcie realizacji
kosztem 30 mln złotych rocznie.
Wśród zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości wójt doprowadził do poprawy
stanu dróg dojazdowych oraz wspierał inwestycje telekomunikacyjne. Nie udało się natomiast
kompleksowe przygotowanie terenów pod przemysł i rzemiosło na atrakcyjnych warunkach dla
inwestorów.
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Gmina miejska Kołobrzeg
Prezydent Henryk Bieńkowski
Prezydent złożył 24 obietnice wyborcze w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 14, 2 są w
trakcie realizacji, 4 nie zrealizowano. O 4 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji badania.
ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOŁOBRZEG
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Nie
zrealizowano

Brak
informacji

6
4
3
2
5
3
1
24

4
2
2
1
3
2
0
14

0
1
0
1
0
0
0
2

1
0
0
0
2
1
0
4

1
1
1
0
0
0
1
4

W zakresie poprawy bezpieczeństwa miasto zrealizowało całkowicie następujące
zadania:
- wprowadzenie monitoringu Starówki za 405 tys. złotych,
- opracowanie wspólnie z policją i rodzicami programu monitorowania szkół, zapobiegania
przemocy i narkomanii,
- wykupienie w policji dodatkowego czasu patrolowania miejscowości, co pochłonęło 120 tys.
złotych.
Nie utworzono posterunków policji na osiedlach i nie zainstalowano sygnalizacji świetlnej
na całej długości ul. Solnej.
Spośród zadań należących do kategorii edukacja udało się prezydentowi wywiązać z 4.
Przeprowadzono remonty boisk szkolnych, basenów, hali sportowej przy SP nr 6, stadionu
piłkarskiego, torów łuczniczych - inwestycje pochłonęły środki w wysokości blisko 40 mln
złotych. Dofinansowano naukę języka angielskiego i niemieckiego - wydano na to 161 tys.
złotych. Powstały kółka plastyczne, sportowe, informatyczne i artystyczne - kosztowały one 1,1
mln złotych. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin trudnych i patologicznych w
ramach grup wsparcia, na co trzeba było wydać 19 tys. złotych.
Nie powstała szkoła wyższa i szkoła muzyczna II stopnia.
Podczas realizacji projektu nie uzyskano informacji na temat zorganizowania staży
naukowo-językowych dla młodzieży.
Prezydent wyznaczył sobie 2 działania z zakresu ekologii, z czego udało się w pełni
zrealizować modernizację oczyszczalni ścieków i taboru autobusowego, dywersyfikację
obiektów kubaturowych - przestawienie na paliwo gazowe (całkowity koszt - blisko 18 mln
złotych), a częściowo zbudowano ścieżki rowerowe Kołobrzeg - Dźwirzyno, Kołobrzeg Podczele (dotychczas wydano 738 tys. zł)
Całkowicie zrealizowano tylko 2 zadania z kategorii pomoc społeczna. Utworzono bank
żywności dla ubogich dzięki pomocy firm lokalnych i dożywiano ubogich w czasie zimy, na co
wydatkowano 133 tys. złotych. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w obszarze
pomocy społecznej, w tym z Caritas, PCK, PKPS poprzez wsparcie finansowo-rzeczowe - prezydent przeznaczył na ten cel 12 tys. złotych.
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Częściowo przystosowano budynki administracji samorządowej do potrzeb osób
niepełnosprawnych - na inwestycję tę przeznaczono 2,2 mln złotych.
W trakcie realizacji badania nie udało się uzyskać informacji o dożywianiu dzieci, które
miało objąć wszystkie szkoły na terenie gminy.
Prezydent Henryk Bieńkowski deklarował realizację 3 zadań w dziedzinie kultury. Udało
się spełnić tylko 2 z tych obietnic - dokonano reaktywacji Sceny Teatralnej, Kołobrzeskich
Wieczorów Kameralnych oraz Wieczorów Jazzowych, na co wydano 215 tys. złotych, oraz
zorganizowane zostały festiwal folklorystyczny „Interfolk", Festiwal Morski, Festiwal Gama, Dni
Tolerancji, co kosztowało 730 tys. złotych.
Miasto nie wywiązało się z obietnicy wsparcia placówek kulturalnych poprzez
preferencyjną politykę czynszową.
Prezydent spełnił 2 spośród 3 założeń dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.
Dokonano podwojenia nakładów na inwestycje do 20% ogólnych wydatków budżetu,
wydzielenia i uzbrojenia terenów pod strefę produkcji, wprowadzenia ulg podatkowych dla
lokalnych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy - wydano na to 30 mln złotych.
Obniżono podatki gminne dla przedsiębiorców - o 10% dla małej przedsiębiorczości
z wyłączeniem supermarketów; na ten cel przeznaczono 1,7 mln złotych.
W trakcie realizacji badania nie udało się uzyskać informacji na temat poprawy
infrastruktury, a w tym systematycznego w czasie całej kadencji przygotowywania aplikacji na
środki pomocowe, w sprawie obwodnicy, zwiększenia przepustowości łączy, a co za tym miało
iść powszechnej dostępności Internetu.
Prezydent mówił również o ograniczeniu wydatków na administrację, przygotowaniu co
najmniej 3 aplikacji rocznie na środki pomocowe z funduszy PHARE, ISPA, lecz w trakcie
realizacji badania nie uzyskano informacji na temat stopnia zaawansowania realizacji tych
działań.
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Gmina miejska Koszalin
Prezydent Mirosław Mikietyński
Prezydent złożył 20 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązał się w pełni z 13 z nich, 6
jest w trakcie realizacji, a o 1 nie uzyskano informacji w trakcie realizacji projektu badawczego.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
KOSZALIN
•
edukacja
•
pomoc społeczna
•
rozwój przedsiębiorczości
•
ekologia
•
bezpieczeństwo
•
kultura
•
inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem

Całkowicie
zrealizowano

Częściowo
zrealizowano

Brak
informacji

5
2
3
3
3
3
1
20

5
1
0
3
2
2
0
13

0
0
3
0
1
1
1
6

0
1
0
0
0
0
0
1

Plany dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Koszalinie zostały zrealizowane w 2/3.
Udało się dotychczas dokonać aktywizacji straży miejskiej - pracuje przez całą dobę, sprawność
fizyczna stała się elementem oceny przy przyjmowaniu do pracy. Zainstalowano sygnalizację
świetlną na szczególnie niebezpiecznych ulicach. Pochłonęło to środki w wysokości 45 tys.
złotych.
Zadaniem wciąż nieukończonym jest wprowadzanie kolejnych sposobów dbania
o bezpieczeństwo na drogach poprzez propagowanie kultury jazdy. Finansowanie zadań
konkretnych to biznesplan dla policji. Wydano na ten cel 209 tys. złotych.
Podczas kampanii wyborczej prezydent zadeklarował 5 obietnic w dziedzinie edukacji.
Wszystkie te zadania zostały ukończone. Zbudowano salę gimnastyczną i basen, co kosztowało
ponad 10,5 mln złotych. Dofinansowano naukę języków angielskiego i niemieckiego w
gimnazjach, na co przeznaczono 501 tys. złotych. Wydano 720 tys. złotych na dofinansowanie
zajęć sportowych w szkołach. Określono standardy jakości pracy nauczycieli wszystkich szczebli
nauczania oraz przeprowadzono delegowanie odpowiedzialności z urzędu miasta na dyrektorów
szkół wszystkich szczebli i opiniowanie działalności szkół przez rodziców. W sumie wydano 300
tys. złotych. Prezydent zorganizował pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych za 2,3 mln złotych.
Działania z zakresu ekologii zostały zakończone. Zbudowano oczyszczalnię ścieków za
972 tys. złotych, powstały ścieżki rowerowe, na co przeznaczono 428 tys. złotych, oraz
zbudowano stację uzdatniania wody, która kosztowała miasto 20 mln złotych.
Z zadań dotyczących pomocy społecznej na pewno udało się nawiązać współpracę ze
wszystkimi aktywnymi organizacjami, określono czytelne reguły współpracy oraz konsultowanie
kierunków działań. Miasto przeznaczyło na to środki w wysokości 1 mln złotych.
Podczas realizacji badania nie uzyskano natomiast informacji o stopniu realizacji zadania
polegającego na udzielaniu społecznych porad pośrednictwa pracy.
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Z planowanych zadań kulturalnych całkowicie zrealizowano 2. Organizowano imprezy
kulturalne przez istniejące placówki częściej niż dotychczas - to koszt 3,9 mln złotych. Miasto
wsparło również placówki kulturalne - wydano na to 69,5 mln złotych.
Wciąż trwają próby powołania agenta uaktywniającego ofertę kulturalną istniejących
placówek, poprawienia działań lokalnych w zakresie kultury - ułatwienie działalności
wystawienniczej artystów, pokazywanie osiągnięć mieszkańców na stronach internetowych.
Przeznaczono na to 560 tys. zł, a wydano dotychczas 126 tys. złotych.
Wśród obietnic dotyczących rozwoju przedsiębiorczości prezydent rozpoczął realizację
swoich deklaracji. Chodzi o:
- elastyczny plan zagospodarowania przestrzennego miasta ułatwiający nabycie gruntu,
nieruchomości, inwestowanie, przyciąganie kapitału - proste przejrzyste procedury;
przyjazny, kompetentny urząd miasta - wdrożenie norm ISO, delegacja uprawnień - na co
Koszalin wydał dotychczas 6,1 mln złotych,
- działanie obejmujące nowo powstające przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy oraz
przedsiębiorstwa rozwijające działalność eksportową, zamrożenie stawek podatkowych dla
gruntów, budynków; ulgi do 50% dla tworzących nowe miejsca pracy, stabilna polityka wydano dotychczas 16,7 mln złotych,
- poprawa stanu drogi dojazdowej do morza (w ciągu 4 lat), na którą wydano 19 558 tys. zł z
zaplanowanych na ten cel 27 mln złotych.
Z innych działań, które zostały podjęte przez prezydenta, częściowo zrealizowane są:
modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, zabudowa centrum miasta, utworzenie miejsc
dla dzieci i młodzieży, ułatwianie działalności targowisk publicznych, kontynuowanie
budownictwa społecznego. Przewidywane koszty to blisko 55 mln złotych, a wydano na razie
niewiele ponad 19 mln złotych.
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Gmina miejsko-wiejska Połczyn Zdrój
Burmistrz Barbara Nowak
Burmistrz złożyła 19 obietnic wyborczych w 2002 roku. Wywiązała się w pełni z 13 z nich,
a 6 jest w trakcie realizacji.

ZADANIA REALIZOWANE W GMINIE
POŁCZYN ZDRÓJ
• edukacja
• pomoc społeczna
• rozwój przedsiębiorczości
• ekologia
• bezpieczeństwo
• kultura
• inne kategorie zadań
OGÓŁEM ZADAŃ

Liczba zadań
ogółem
5
4
2
3
3
1
1
19

Całkowicie
zrealizowano
4
4
1
1
2
1
0
13

Częściowo
zrealizowano
1
0
1
2
1
0
1
6

W grupie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa zrealizowano całkowicie 2
obietnice. Powołano patrole z psami, patrole rowerowe na terenach turystycznych i samopomoc
sąsiedzką. Drugie działanie to powstanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Wojska Polskiego. Z
braku środków częściowo udało się uruchomić monitoring miasta, którego planowany koszt to 2
mln złotych. Zakończenie realizacji tego projektu planowane jest na 2007 rok.
W dziedzinie edukacji 4 obietnice zostały zrealizowane. Zbudowano gimnazjum za kwotę
10 mln złotych. W szkołach dofinansowano zajęcia komputerowe i rozwijające sprawność
fizyczną, na co przeznaczono 238 tys. złotych. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z
rodzin trudnych i patologicznych w świetlicach terapeutycznych, które kosztowały 525 tys.
złotych, oraz przeprowadzono działania w dziedzinie edukacji zgodnie z zapotrzebowaniami
mieszkańców, takie jak kursy informatyki, dla kierowców, rękodzielnictwa i inne, na co burmistrz
wydała 1 mln złotych.
Tylko częściowo udało się wywiązać z obietnicy zbudowania sali gimnastycznej przy
gimnazjum i boisk sportowych na terenach wiejskich (planowany koszt to 4 mln złotych). Boiska
są już ukończone, a sala będzie oddana do użytku w przyszłym roku.
Kategoria ekologia zawierała 3 obietnice, z czego w pełni udało się zrealizować tylko 1.
Zbudowano 4 km ścieżek rowerowych, które kosztowały 487 tys. złotych. Częściowo
zrealizowano następujące inwestycje:
- budowa wysypiska śmieci wspólnie z duńską Agencją Ochrony Środowiska - wydano 120 tys.
złotych z budżetowanych 3,36 mln złotych,
- kolektory ściekowe Połczyn Zdrój - Rodło, gazyfikacja Rodła od strony Połczyna Zdroju,
budowa 2 oczyszczalni lokalnych w miejscowościach Gowioniec i Brudno - dotychczas wydano
na te cele ponad 1,5 mln złotych.
Pani burmistrz zrealizowała 4 zadania dotyczące pomocy społecznej. W pełni udało się
dożywianie dzieci we wszystkich szkołach, na co wydano 2 mln złotych, a także pomoc dzieciom
niepełnosprawnym i zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci zagrożonych, co kosztowało
255 tys. złotych, przystosowanie budynków administracji samorządowej do potrzeb osób
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niepełnosprawnych (100 tys. złotych) oraz nawiązanie współpracy
pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej (400 tys. złotych).

z

organizacjami

W dziedzinie kultury zrealizowano zadanie polegające na organizowaniu imprez
kulturalnych. Wydano na to 100 tys. złotych.
Spełniono jedną deklarację z kategorii rozwój przedsiębiorczości - uzbrojono tereny pod
przyszłe zakłady i nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu uzyskania
mikropożyczek i robót interwencyjnych. Częściowo udało się poprawić infrastrukturę dróg oraz
podjąć inwestycje w dziedzinie telekomunikacji. Dotychczas poniesione koszty to ok. 800 tys.
złotych z planowanych 1,9 mln złotych.
Inne zrealizowane cele to zadbanie o tereny wprowadzone do rejestru zabytków modernizacja Starówki, modernizacja 80 ha parku Zdrojowego, poprawa stanu
przeciwpowodziowego w gminie. Miasto wydało na to ponad 1 mln złotych z planowanych do
2010 roku 2,8 mln złotych.
Udział w akcji „Masz głos, masz wybór” nie miał wpływu na zmianę formułowania w
przyszłości obietnic wyborczych.
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III. PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBIETNIC
Najczęściej pojawiającym się problemem był brak środków finansowych (pytani zgłosili
około 147 różnego rodzaju trudności, z czego 41, czyli niemal co trzecia, to brak środków na
finansowanie projektów). Ich relacje są zazwyczaj dość lakoniczne i ograniczają się w tym
względzie do stwierdzenia faktu. W pojedynczych przypadkach trudności finansowe łączą się z
problemami w zdobywaniu dotacji z funduszy europejskich czy też innych źródeł zewnętrznych
(kredytów, pożyczek, etc.).
Zmiana oceny potrzeb gminy po wyborach była przyczyną odstąpienia od realizacji co
dziesiątego projektu. Wynikało to przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to zła ocena
sytuacji przed wyborami i składanie obietnic, na które nie ma zapotrzebowania społecznego, a
drugi to realizacja projektów alternatywnych, np. obiecywaną sygnalizację świetlną zastępuje
budowa ronda na skrzyżowaniu. Podobny odsetek (10%) powodów niezrealizowania obietnic
wyborczych stanowi brak podstaw prawnych.
Mimo trudności respondenci oceniają, że mniej więcej co czwarte niewykonane zadanie
zostanie zrealizowane do końca kadencji. Jedna trzecia z nich ma szanse realizacji dopiero w
następnej kadencji, która być może będzie należała już do innego wójta, burmistrza czy
prezydenta.
5% zadań w trakcie realizacji stanowią projekty wieloletnie, których ukończenie
przewiduje się nawet w 2026 roku.
Podobnie około 5% niedokończonych zadań przekroczyło już przewidywane terminy
realizacji i w dalszym ciągu są w trakcie wykonywania.
W przypadku pozostałych niedokończonych zobowiązań (ok. 30%) respondenci w ogóle
nie są w stanie przewidzieć, kiedy zostaną wykonane.
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IV. DODATKOWE UWAGI
W trakcie realizacji badania ponad połowa wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oceniła, że akcja „Masz głos, masz wybór” miała wpływ na stopień realizacji złożonych obietnic.
Natomiast co trzeci nie dostrzegał takiego wpływu.
Co czwarty samorządowiec biorący udział w akcji stwierdził, że w przyszłości inaczej
formułowałby swoje obietnice. Najczęściej różnica polegałaby na bardziej precyzyjnym
określaniu celów. Mogło to wyniknąć z faktu, że wiele składanych obietnic było bardzo
rozbudowanych i w rzeczywistości mogło stanowić kilka różnych zadań. Z tego też powodu
niektóre nie zostały zrealizowane w całości, pomimo wykonania kilku jego części składowych.
Przykładem takiej obietnicy może być: „Kontynuacja budowy obwodnicy zachodniej, budowa
zbiorczej drogi południowej wraz z przeprawą mostową przez rzekę Kaczawę oraz budowa
sortowni odpadów komunalnych”.
Pojawiały się też głosy, że po 4-letniej kadencji na stanowisku wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta łatwiej można się zorientować w realnych potrzebach gminy, a także w
możliwościach finansowania konkretnych projektów. Kolejne obietnice będą składane w taki
sposób, „aby były realne do wykonania”.
Liczba i różnorodność obietnic, które podlegały ocenie, pozwoliły na dokonanie
dodatkowej klasyfikacji. Nie ze względu na dziedzinę, której dotyczy dane zadanie, ale z uwagi
na stopień trudności jego wykonania.
Najłatwiejsze w realizacji były obietnice, które dotyczyły działań „niemierzalnych”.
Przykładem może być „kontynuowanie starań o dzienne studia wyższe w Bełchatowie”. Tego
typu obietnica nie daje możliwości obiektywnej oceny jej realizacji.
Inny typ zadań to te, których realizacja nie wynikała z konkretnych działań samorządu w
ostatniej kadencji, bo na przykład już w 2003 roku zostały one ukończone. Przykładem niech
będzie „otwarcie Regionalnej izby Ludowej w GOKiS w Wiercanach”, które zostało
przeprowadzone już w 2002 roku.
Kolejny typ obietnic, już konkretnie realizowanych, to zadania o charakterze ciągłym, jak
różnego rodzaju dofinansowania, np. placówek kulturalnych, zajęć dodatkowych w szkołach itd.
W tym wypadku zadanie było uznane za zrealizowane, jeśli tylko zostało rozpoczęte.
Najwyższy stopień trudności w realizacji obietnic wyborczych przedstawiały zadania
celowe, polegające na stworzeniu konkretnego obiektu, np. budynku lub drogi.
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V. ANEKS
Uczestnicy akcji:
Województwo dolnośląskie
Boguszów-Gorce, Burmistrz Marian Nogaś ..........................................................................8
Czarny Bór, Wójt Andrzej Chmielewski...............................................................................10
Legnica, Prezydent Tadeusz Krzakowski............................................................................11
Oleśnica, Burmistrz Jan Bronś............................................................................................13
Polkowice, Burmistrz Emilian Stańczyszyn .........................................................................15
Województwo kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz, Prezydent Konstanty Dombrowicz ...................................................................18
Jabłonowo Pomorskie, Burmistrz Tadeusz Fuks.................................................................20
Koronowo, Burmistrz Zygmunt Michalak.............................................................................22
Osielsko, Wójt Wojciech Sypniewski...................................................................................24
Województwo lubelskie
Dzierzkowice, Wójt Jan Grzebuła .......................................................................................27
Końskowola, Wójt Stanisław Gołębiowski...........................................................................29
Kraśnik, Wójt Mirosław Chapski..........................................................................................31
Lublin, Prezydent Andrzej Pruszkowski ..............................................................................33
Urzędów, Wójt Jan Woźniak...............................................................................................35
Województwo lubuskie
Dobiegniew, Burmistrz Kazimierz Błaszczyk.......................................................................38
Gorzów Wielkopolski, Prezydent Tadeusz Jędrzejczak ......................................................39
Kłodawa, Wójt Józef Kruczkowski ......................................................................................41
Zielona Góra, Wójt Mariusz Zalewski..................................................................................42
Województwo łódzkie
Bełchatów, Prezydent Marek Chrzanowski .........................................................................45
Brzeziny, Burmistrz Ewa Mądra..........................................................................................47
Lipce Reymontowskie, Wójt Jerzy Kabat ............................................................................48
Nowosolna, Wójt Tomasz Bystroński..................................................................................49
Ozorków, Wójt Władysław Sobolewski ...............................................................................51
Skierniewice, Prezydent Ryszard Bogusz...........................................................................53
Województwo małopolskie
Babice, Wójt Wiesław Domin..............................................................................................56
Brzeszcze, Burmistrz Beata Szydło (od 13 grudnia 2005 Teresa Jankowska) ....................58
Chrzanów, Burmistrz Ryszard Kosowski.............................................................................60
Gorlice, Wójt Ryszard Guzik...............................................................................................61
Kęty, Burmistrz Roman Olejarz...........................................................................................63
Krzeszowice, Burmistrz Wiesław Jagiełło ...........................................................................65
Mogilany, Wójt Małgorzata Mardyła ....................................................................................67
Proszowice, Burmistrz Jan Makowski .................................................................................69
Województwo mazowieckie
Jasieniec, Wójt Marek Pietrzak...........................................................................................72
Kozienice, Burmistrz Tomasz Śmietanka............................................................................74
Marki, Burmistrz Janusz Werczyński ..................................................................................75
Mińsk Mazowiecki, Burmistrz Zbigniew Grzesiak................................................................76
Sulejówek, Burmistrz Waldemar Chachulski.......................................................................78
Ząbki, Burmistrz Jerzy Boksznajder....................................................................................79
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Województwo opolskie
Brzeg, Burmistrz Wojciech Huczyński.................................................................................81
Kędzierzyn-Koźle, Prezydent Wiesław Fąfara ....................................................................83
Kluczbork, Burmistrz Jarosław Kielar..................................................................................85
Opole, Prezydent Ryszard Zembaczyński ..........................................................................87
Tarnów Opolski, Wójt Zygmunt Cichoń...............................................................................89
Turawa, Wójt Waldemar Kampa .........................................................................................91
Województwo podkarpackie
Cmolas, Wójt Eugeniusz Galek ..........................................................................................93
Głogów Małopolski, Burmistrz Kazimierz Rokita .................................................................95
Iwierzyce, Wójt Jerzy Jakubiec ...........................................................................................96
Iwonicz Zdrój, Burmistrz Piotr Komornicki...........................................................................98
Jarosław, Wójt Roman Kałamarz........................................................................................99
Krasne, Wójt Alfred Maternia............................................................................................100
Nowa Dęba, Burmistrz Józef Czekalski ............................................................................101
Przemyśl, Prezydent Robert Choma.................................................................................102
Przemyśl, Wójt Józef Mazurkiewicz..................................................................................104
Rudnik nad Sanem, Burmistrz Waldemar Grochowski......................................................105
Rzeszów, Prezydent Tadeusz Ferenc ..............................................................................106
Świlcza, Wójt Wojciech Wdowik .......................................................................................108
Trzebownisko, Wójt Józef Fedan......................................................................................110
Żurawica, Wójt Piotr Tomański .........................................................................................111
Województwo podlaskie
Augustów, Burmistrz Leszek Stanisław Cieślik .................................................................114
Czarna Białostocka, Burmistrz Tadeusz Matejko ..............................................................116
Gródek, Wójt Wiesław Kulesza.........................................................................................118
Hajnówka, Burmistrz Anatol Ochryciuk .............................................................................120
Łapy, Burmistrz Tadeusz Wróblewski ...............................................................................121
Sokółka, Burmistrz Stanisław Kozłowski...........................................................................122
Trzcianne, Wójt Zdzisław Dąbrowski ................................................................................124
Województwo pomorskie
Bytów, Burmistrz Stanisław Marmałowski .........................................................................127
Gdańsk, Prezydent Paweł Adamowicz .............................................................................129
Gdynia, Prezydent Wojciech Szczurek .............................................................................131
Kobylnica, Wójt Leszek Kuliński .......................................................................................133
Kolbudy, Wójt Leszek Grombała.......................................................................................135
Kościerzyna, Burmistrz Zdzisław Czucha .........................................................................137
Pruszcz Gdański, Burmistrz Janusz Wróbel .....................................................................138
Słupsk, Prezydent Maciej Kobyliński.................................................................................140
Słupsk, Wójt Mariusz Chmiel ............................................................................................142
Tczew, Prezydent Zenon Odya.........................................................................................144
Ustka, Wójt Tomasz Wszółkowski ....................................................................................146
Województwo śląskie
Chorzów, Prezydent Marek Kopel ....................................................................................149
Koniecpol, Burmistrz Józef Kałuża....................................................................................151
Mikołów, Burmistrz Marek Balcer......................................................................................153
Suszec, Wójt Jacek Pastuszka .........................................................................................155
Województwo warmińsko-mazurskie
Banie Mazurskie, Wójt Władysław Miluski ........................................................................158
Dobre Miasto, Burmistrz Stanisław Grzegorz Trzaskowski ...............................................159
Malbork, Burmistrz Jan Wilk .............................................................................................160
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Olsztynek, Burmistrz Mirosław Stegienko .........................................................................161
Pasłęk, Burmistrz Wiesław Śniecikowski ..........................................................................162
Pieniężno, Burmistrz Ryszard Kudła.................................................................................163
Województwo wielkopolskie
Krobia, Burmistrz Mirosław Waluś ....................................................................................165
Leszno, Prezydent Tomasz Malepszy ..............................................................................167
Miejska Górka, Burmistrz Karol Skrzypczak .....................................................................169
Poniec, Burmistrz Kazimierz Dużałka ...............................................................................171
Przemęt, Wójt Dorota Gorzelniak .....................................................................................173
Województwo zachodniopomorskie
Dobra, Wójt Andrzej Grabałowski .....................................................................................176
Kołobrzeg, Prezydent Henryk Bieńkowski.........................................................................178
Koszalin, Prezydent Mirosław Mikietyński.........................................................................180
Połczyn Zdrój, Burmistrz Barbara Nowak..........................................................................182
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Lista gmin wg stopnia realizacji obietnic wyborczych:
gmina Chrzanów, województwo małopolskie ................................................................. 100%
gmina Dobre Miasto, województwo warmińsko-mazurskie............................................. 100%
gmina Przemęt, województwo wielkopolskie .................................................................. 100%
gmina Sulejówek, województwo mazowieckie................................................................ 100%
gmina Osielsko, województwo kujawsko-pomorskie......................................................... 93%
gmina Jarosław, województwo podkarpackie ................................................................... 92%
gmina Gdynia, województwo pomorskie........................................................................... 92%
gmina Lipce Reymontowskie, województwo łódzkie......................................................... 90%
gmina Skierniewice, województwo łódzkie ....................................................................... 90%
gmina Dzierzkowice, województwo lubelskie ................................................................... 89%
gmina Jabłonowo Pomorskie, województwo kujawsko-pomorskie.................................... 89%
gmina Tczew, województwo pomorskie............................................................................ 86%
gmina Końskowola, województwo lubelskie ..................................................................... 86%
gmina Legnica, województwo dolnośląskie ...................................................................... 86%
gmina Iwierzyce, województwo podkarpackie .................................................................. 85%
gmina Czarny Bór, województwo dolnośląskie................................................................. 84%
gmina Rzeszów, województwo podkarpackie................................................................... 83%
gmina Świlcza, województwo podkarpackie ..................................................................... 82%
gmina Kolbudy, województwo pomorskie ......................................................................... 82%
gmina Słupsk gmina wiejska, województwo pomorskie .................................................... 82%
gmina Kęty, województwo małopolskie ............................................................................ 81%
gmina Zielona Góra, województwo lubuskie..................................................................... 80%
gmina Iwonicz Zdrój, województwo podkarpackie ............................................................ 79%
gmina Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie ..................................................... 78%
gmina Urzędów, województwo lubelskie .......................................................................... 78%
gmina Gródek, województwo podlaskie............................................................................ 77%
gmina Oleśnica, województwo dolnośląskie..................................................................... 77%
gmina Turawa, województwo opolskie ............................................................................. 77%
gmina Ustka, województwo pomorskie............................................................................. 76%
gmina Żurawica, województwo podkarpackie................................................................... 76%
gmina Proszowice, województwo małopolskie ................................................................. 75%
gmina Suszec, województwo śląskie................................................................................ 75%
gmina Banie Mazurskie, województwo warmińsko-mazurskie.......................................... 75%
gmina Boguszów-Gorce, województwo dolnośląskie........................................................ 75%
gmina Cmolas, województwo podkarpackie ..................................................................... 75%
gmina Kozienice, województwo mazowieckie................................................................... 75%
gmina Krzeszowice, województwo małopolskie................................................................ 75%
gmina Mikołów, województwo śląskie .............................................................................. 75%
gmina Ząbki, województwo mazowieckie ......................................................................... 75%
gmina Brzeziny, województwo łódzkie ............................................................................. 73%
gmina Głogów Małopolski, województwo podkarpackie ................................................... 73%
gmina Mogilany, województwo małopolskie ..................................................................... 70%
gmina Słupsk gmina miejska, województwo pomorskie.................................................... 70%
gmina Gorlice, województwo małopolskie ........................................................................ 69%
gmina Krasne, województwo podkarpackie...................................................................... 69%
gmina Połczyn Zdrój, województwo zachodniopomorskie ................................................ 68%
gmina Łódź, województwo łódzkie ................................................................................... 67%
gmina Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie ..................................................... 67%
gmina Malbork, województwo warmińsko-mazurskie ....................................................... 67%
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gmina Bełchatów, województwo łódzkie........................................................................... 67%
gmina Czarna Białostocka, województwo podlaskie......................................................... 67%
gmina Olsztynek, województwo warmińsko-mazurskie .................................................... 67%
gmina Przemyśl gmina wiejska, województwo podkarpackie ........................................... 67%
gmina Trzebownisko, województwo podkarpackie ........................................................... 67%
gmina Koronowo, województwo kujawsko-pomorskie ...................................................... 65%
gmina Koszalin, województwo zachodniopomorskie ........................................................ 65%
gmina Trzcianne, województwo podlaskie........................................................................ 65%
gmina Brzeg, województwo opolskie................................................................................ 63%
gmina Miejska Górka, województwo wielkopolskie........................................................... 62%
gmina Pruszcz Gdański, województwo pomorskie ........................................................... 62%
gmina Kędzierzyn Koźle, województwo opolskie.............................................................. 61%
gmina Opole, województwo opolskie................................................................................ 61%
gmina Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie ........................................................ 60%
gmina Pieniężno, województwo warmińsko-mazurskie .................................................... 60%
gmina Leszno, województwo wielkopolskie...................................................................... 59%
gmina Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie...................................................... 58%
gmina Chorzów, województwo śląskie ............................................................................. 57%
gmina Przemyśl gmina miejska, województwo podkarpackie ........................................... 57%
gmina Augustów, województwo podlaskie........................................................................ 56%
gmina Brzeszcze, województwo małopolskie ................................................................... 56%
gmina Pasłęk, województwo warmińsko-mazurskie ......................................................... 56%
gmina Poniec, województwo wielkopolskie ...................................................................... 56%
gmina Kluczbork, województwo opolskie.......................................................................... 55%
gmina Hajnówka, województwo podlaskie........................................................................ 55%
gmina Koniecpol, województwo śląskie............................................................................ 54%
gmina Kobylnica, województwo pomorskie ...................................................................... 54%
gmina Babice, województwo małopolskie......................................................................... 53%
gmina Kraśnik, województwo lubelskie............................................................................. 53%
gmina Gdańsk, województwo pomorskie.......................................................................... 50%
gmina Kościerzyna, województwo pomorskie................................................................... 50%
gmina Krobia, województwo wielkopolskie ....................................................................... 50%
gmina Marki, województwo mazowieckie ......................................................................... 50%
gmina Nowa Dęba, województwo podkarpackie............................................................... 50%
gmina Lublin, województwo lubelskie............................................................................... 48%
gmina Polkowice, województwo dolnośląskie................................................................... 48%
gmina Kłodawa, województwo lubuskie............................................................................ 43%
gmina Jasieniec, województwo mazowieckie ................................................................... 42%
gmina Tarnów Opolski, województwo opolskie................................................................. 41%
gmina Łapy, województwo podlaskie ............................................................................... 40%
gmina Ozorków, województwo łódzkie ............................................................................. 32%
gmina Dobra, województwo zachodniopomorskie ............................................................ 31%
gmina Rudnik nad Sanem, województwo podkarpackie ................................................... 29%
gmina Dobiegniew, województwo lubuskie....................................................................... 22%
gmina Bytów, województwo pomorskie ............................................................................ 21%
gmina Sokółka, województwo podlaskie........................................................................... 10%
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