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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Przed nami najważniejsze wybory dla społeczności lokalnej. W tym roku zarządzone są na dzień 16 listopada. 
Będziemy wybierali radnych do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa, a także Wójta Gminy. Zgodnie z Kodeksem 
Wyborczym wybierzemy 15 radnych do Rady Gminy w Gidlach oraz Wójta Gminy Gidle.
Osoby, których obdarzymy mandatem zaufania będą miały wpływ na rozwój naszej małej Ojczyzny Gminy Gidle. 
Przypomnijmy, iż zgodnie z kompetencjami, radni tworzą organ uchwałodawczy, który tworzy prawo lokalne 
oraz decyduje o realizowanych inwestycjach i kierunkach rozwoju Gminy. Natomiast Wójt Gminy stanowi władzę 
wykonawczą, która realizuje podjęte przez Radę uchwały i postanowienia oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz. 
To Państwa głosy zadecydują o kształcie Rady Gminy w Gidlach i wyborze Wójta Gminy Gidle na kolejną czteroletnią
kadencję. Wybierzmy ludzi mądrych, kompetentnych, którzy potrafią reprezentować swoich wyborców w Radzie 
i podejmować trafne decyzje wspierające rozwój naszej Gminy.

Dobiegająca końca  VI  kadencja Rady Gminy w Gidlach przyniosła wiele efektów. W dalszym ciągu największy nacisk 
położony został na inwestycje związane ze zwodociągowaniem i kanalizowaniem naszej Gminy oraz inwestycje drogowe, 
inwestycje w odnowienie przestrzeni publicznej i nasze bezpieczeństwo. Finansowano także edukację i rozwój naszych 
dzieci i młodzieży, aktywizowano osoby bezrobotne. Nie zapomniano o rozwoju kulturalnym naszego społeczeństwa, 
co wiązało się ściśle z działalnością GOK i GBP Gidlach.
Mając na uwadze dalszy rozwój naszej Gminy zachęcam Państwa do udziału w najbliższych wyborach samorządowych 
w dniu 16 listopada br. a przede wszystkim do wyboru mądrego, skutecznego i ambitnego organu uchwałodawczego
 i wykonawczego.

Łączę pozdrowienia
Krystyna Kubasiak

Szanowni Państwo !

Gidle

Ciężkowice

Borowa

Pławno

siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Gidle

http://www.gidle.pl
http://www.bip.gidle.pl


Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.10.2014r.: - 
Liczba wyborców ogółem wg stanu na dzień 31.10.2014r: - 
Liczba wybieranych radnych: 
Lokale wyborcze otwarte w godzinach 

6336
5314

15
od 7:00 do 21:00.

Ważne  informacje dotyczące wyborów samorządowych:

Okręgi wyborcze i ich siedziby

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00. 
Lokale wyborcze  Nr 3 i Nr 5 dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wszystkie lokale wyborcze wyznaczone są do głosowania korespondencyjnego.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej 
komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Kandydaci na Wójta Gminy

1. BOJARSKI Marcin Janusz, lat 35, 
wykształcenie średnie techniczne, zam. Pławno 
nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW „Wspólna Gmina Gidle”

2. KUBASIAK Krystyna Alicja, lat 54, 
wykształcenie wyższe, zam. Gidle
nie należy do partii politycznej
zgłoszona przez KWW GPS

3. NOWAK Sławomir Zdzisław, lat 54, 
wykształcenie wyższe, zam. Pławno
nie należy do partii politycznej 
zgłoszony przez KWW Sławomira Nowaka 
Czas na Zmiany

4. PACHULSKI Janusz, lat 52, 
wykształcenie wyższe, zam. Gidle
nie należy do partii politycznej 
zgłoszony przez KWW Razem Porozumienie Gminne

5. STACHERSKI Zdzisław Mieczysław, lat 60, 
wykształcenie zawodowe, zam. Stanisławice
członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL

6. WIERZBICKA Ewa Florentyna, lat 54, 
wykształcenie wyższe, zam. Ludwików
nie należy do partii politycznej 
zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa

Listy kandydatów na radnych do Rady Gminy w Gidlach można znaleźć na stronie www.bip.gidle.pl  w zakładce wybory,
wybory samorządowe 2014 lub na platformie wyborczej pod adresem pkw.gov.pl  - wizualizacja wyborów samorządowych.



PODSUMOWANIE INWESTYCJI W LATACH 2010-2014

Wydatki na wodociągi i kanalizacje w latach 2011-2014

W latach 2010-2014 zostało zbudowane ponad 42 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 8 km kanalizacji
sanitarnej na łączną kwotę 6 850 000,00zł. z czego 4 000 000 to dofinansowanie z Unii Europejskiej,  a w ciągu dwóch 
kadencji (V i VI) zostało wykonane łącznie ponad 97,5 km wodociągów i kanalizacji na łączna kwotę 13 000 000,00 zł.

budowa kanalizacji Pławno-Zagórze

budowa wodociągu Borowa



Wydatki na drogi i chodniki  w latach 2011-2014

remont chodnika na ul. Piaski w Gidlach  

budowa drogi Górki-Zberezka   

remont drogi Pławno-ZagórzeW okresie V i VI kadencji zostało zbudowane lub przebudowane łącznie 15860 mb dróg oraz 1960 mb chodników 
na kwotę 5 880 000,00 zł

remont drogi Pławno- Zagórze



Wydatki na uporządkowanie przestrzeni publicznej w latach 2011-2014 

Przebudowa placu targowego 
w Pławnie

kompleks boisk sportowych 
z zapleczem socjalnym



Wydatki na zakup samochodów bojowych dla jednostek OSP  

zakup wozu bojowego dla OSP Wojnowice

zakup wozu bojowego dla OSP Ciężkowicezakup wozu bojowego dla OSP Gidle

- wypłat ryczałtów dla kierowców,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych ,
- zakupy sprzętu (mundurów, kurtek, hełmów, butów),
- naprawy samochodów,
- ubezpieczenia strażaków,
- wypłat ekwiwalentów za udział przy gaszeniu pożarów 
  i akcji powodziowej,
- ubezpieczenia strażaków,
- dotacji na koszty realizacji inwestycji,
- usług remontowych strażnic,
- zakupu wozu strażackiego, 
  dla OSP Wojnowice, Gowarzów, Ciężkowice

Wydatki na utrzymanie jednostek OSP 
w latach 2011-2014 dotyczyły:

remont remizy OSP w Gidlach

zakup wozu bojowego dla OSP Gowarzów

remont remizy OSP w Ciężkowicach



Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2014

zakup sceny modułowej wraz z wyposażeniem i oświetleniem



budowa siłowni zewnętrznej przy Urzędzie Gminy w Gidlach

Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i przyczepą oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

budowa placu zabaw w Pławnie


