
ZARZĄDZENIE NR 35A/2022 
WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2021 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się raport o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Raport o stanie Gminy Gniewoszów podlega przedłożeniu Radzie Gminy w Gniewoszowie.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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Załącznik do

Zarządzenia Nr 35A/2022

Wójta Gminy Gniewoszów

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2021

RAPORT O STANIE

GMINY GNIEWOSZÓW

ZA ROK 2021
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I. WSTĘP.  

Obowiązek sporządzenia  raportu  o  stanie  gminy wynika  z  art.  28aa  ustawy o  samorządzie

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gniewoszów w roku 2021.

Zgodnie  z  wprowadzoną  w  2018  roku  nowelizacją  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  wójt

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy co roku, do dnia 31 maja.

Raport stanowi podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. Swo-

im zakresem obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów i strategii,  uchwał Rady

Gminy i budżetu obywatelskiego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą posłużyć mieszkańcom Gminy Gnie-

woszów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także mogą się stać podsta-

wą do określenia kierunków rozwoju Gminy Gniewoszów w przyszłości.

Raport  został  opracowany  na  podstawie  informacji  przekazywanych przez  pracowników

merytorycznych Urzędu Gminy Gniewoszów i innych jednostek organizacyjnych Gminy oraz  do-

kumentów, będących w posiadaniu urzędu. 

Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

Rada Gminy liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące komisje stałe:

1. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunika-

cji,

2. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,

3. Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu.

W Radzie  Gminy  w Gniewoszowie  działają  ponadto:  Komisja  Rewizyjna,  Komisja  Skarg,

Wniosków i Petycji oraz mogą działać komisje doraźne powoływane do realizacji określonych za-

dań.

  Pracę  Rady Gminy w Gniewoszowie  organizuje  oraz  prowadzi  jej  obrady  Przewodniczący

Rady Gminy. Rada Gminy wybiera ze swego składu dwóch Wiceprzewodniczących.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Gniewoszów:

1. Urząd Gminy w Gniewoszowie

2. Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gniewoszowie
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5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Gniewoszów kształtuje się następująco:

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

a) Sekretarz Gminy,

b) Referat Finansowy,

c) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

d) Urząd Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzi Kierownik USC – stanowisko pracy do

spraw obsługi rady gminy,

e) Zastępca Kierownika USC - stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych, ewidencji

ludności i archiwum zakładowego,

f) stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami,

g) stanowisko pracy do spraw  inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, dróg gminnych i

zamówień publicznych,

h) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,

i) radca prawny,

j) informatyk,

k) główny księgowy budżetu oświaty,

l) stanowiska pomocnicze i obsługi.

II. INFORMACJE OGÓLNE – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GNIEWO  -  

SZÓW (W TYM DEMOGRAFIA).

Gmina Gniewoszów położona jest w powiecie kozienickim w południowo-wschodniej części

województwa mazowieckiego i obejmuje obszar 8429 ha.

Gmina Gniewoszów to typowa gmina rolnicza. Liczy  sobie 3786 mieszkańców wg stanu na

dzień  31.12.2021r. Gmina Gniewoszów charakteryzuje się korzystnymi warunkami do produkcji

rolniczej i sadowniczej. Znacząca część upraw stanowią warzywa i owoce.

W skład gminy wchodzi 19 miejscowości: Borek, Boguszówka, Gniewoszów, Kociołek, Marianów,

Markowola, Markowola Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Podmieście, Regów Nowy, Regów Stary,

Sarnów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków i Zwola.
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Mapa gminy Gniewoszów
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Według  stanu  na  31  grudnia  2021  r., liczba  ludności  gminy  Gniewoszów  wynosiła  3786

mieszkańców,  z  czego  51,1% stanowiły  kobiety,  a  48,9  % mężczyźni.  Liczba  ludności  gminy

stanowi  6,3  %  ludności  powiatu,  0,7%  ludności  województwa.  Struktura  ludności  gminy

przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18%, osoby w wieku

produkcyjnym 59,4 %, a w wieku poprodukcyjnym 22,6%.

L.p. Miejscowość Liczba osób zameldowanych (stan na 31.12.2021)

Mężczyzn Kobiet Razem

1 Gniewoszów 276 265 541

2 Zwola 91 90 181

3 Zdunków 43 46 89

4 Boguszówka 119 105 224

5 Podmieście 36 40 76

6 Regów Nowy 64 68 132

7 Wysokie Koło 124 145 269

8 Regów Stary 160 169 329

9 Markowola 44 51 95

10 Markowola - Kolonia 52 52 104

11 Marianów 29 34 63

12 Oleksów 146 155 301

13 Borek 234 277 511

14 Sławczyn 64 66 130

15 Zalesie 54 45 99
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16 Wólka Bachańska 83 71 154

17 Kociołek 20 29 49

18 Mieścisko 25 14 39

19 Sarnów 193 207 400

RAZEM 1850 1936 3786

III.   WYKAZ  DOKUMENTÓW  PROGRAMOWYCH  GMINY  GNIEWOSZÓW

OBOWIĄZUJĄCYCH W 2021R.

Lp. Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu 
wprowadzającego

Czas 
obowiązywania

1. Plan Odnowy Miejscowości Oleksów na
lata 2014-2022

Uchwała   XXI/150/13
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 14.05.2013 r.

2014-2022

2. Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów
na lata 2016-2022

Uchwała  XI/72/15
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29.12.2015 r.

2016-2022

4. Gminny  Program  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony
Ofiar  Przemocy   w  Rodzinie  w latach
2016-2021

Uchwała  XIV/95/16
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 24.05.2016 r.

2016-2021

5. Stratega  Rozwiązywania  Problemów
Społecznych  Gminy  Gniewoszów  na
lata 2016-2022

Uchwała  XIX/122/16
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 07.09.2016 r.

2016-2022

7. Lokalny  Program  Wspierania  Edukacji
Uzdolnionych  Dzieci  i  Młodzieży  ze
szkół  z terenu Gminy Gniewoszów oraz
określenia  zasad  i  form  przyznawania

Uchwała  XXII/145/16
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28.12.2016 r.

Bezterminowy
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Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
dla  uczniów  uczęszczających  do
placówek  oświatowych  prowadzonych
przez gminę Gniewoszów

8. Lokalny  Program  Rewitalizacji  dla
Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023

Uchwała  XXVI/186/17
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 24.08.2017 r.

2016-2023

9. Program ochrony środowiska dla Gminy
Gniewoszów  na  lata  2018  -  2021  z
perspektywą na lata  2022 -  2025 wraz
z  prognozą  oddziaływania  na
środowisko.

Uchwała  XXIX/208/17
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 21.12.2017 r.

2018 - 2021

10. Program  usuwania  azbestu  i  wyrobów
zawierających  azbest  dla  gminy
Gniewoszów na lata 2017 - 2032

Uchwała  XXX/219/18Rady
Gminy  w  Gniewoszowie
z dnia 21.12.2017 r.

2017 - 2032

13. Program  współpracy   z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami,  o  których  mowa w art.  3
ust.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.
o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na  2021 r.

Uchwała  XIX/139/20  Rady
Gminy  w  Gniewoszowie
z dnia 29.10.2020r.

2021

14. Gminny  Program  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021r.

Uchwała  XXII/160/20  Rady
Gminy  w  Gniewoszowie
z dnia 30.12.2020r.

2021

15. Gminny  Program  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  na 2021 r.

Uchwała  XXII/159/19  Rady
Gminy  w  Gniewoszowie
z dnia 30.12.2020r.

2021

16. Gminny Program Wspierania Rodziny               
Gminie   Gniewoszów  na  lata  2019  –
2021

Uchwała  V/39/19
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 13.03.2019 r.

2019 – 2021

17. Program  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Gniewoszów w 2021r.

Uchwała  XXIV/171/21  Rady
Gminy  w  Gniewoszowie
z dnia 30.03.2021r.

2021
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Sprawozdanie z realizacji uchwał

podjętych przez Radę Gminy w Gniewoszowie w roku 2021

W 2021r.  Rada  Gminy  w  Gniewoszowie  procedowała  projekty  uchwał  związane  z  szeregiem
ważnych dla Gminy zagadnień. Łącznie na  10 sesjach, podjęła 58 uchwał.  

Objaśnienia:

- „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane,                            
- „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i zostaną 
zrealizowane w określonym czasie,                                                                                                        
- „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji zadań 
Gminy,                                                                                                                                                    
-  „uchwała uchylona” – uchwała uchylona w trybie nadzoru, samokontroli lub zastąpiona nowym 
aktem prawnym.

Lp Nr uchwały Tytuł Informacja o wykonaniu uchwały

XXIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 lutego  2021 roku

1. XXIII/163/21  w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-
2024.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych  o
charakterze wieloletnim.

2. XXIII/164/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20  Rady  Gminy
w  Gniewoszowie  z  dnia
30 grudnia 2020r. w sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

3. XXIII/165/21 w  sprawie   niewyrażenia
zgody   na  wyodrębnienie
funduszu   sołeckiego   w
2022r.

Uchwała zrealizowana.

Brak  zgody  został  uwzględniony  na  etapie
opracowywania  projektu  uchwały  budżetowej  na
rok 2022.

4. XXIII/166/21 w sprawie przyjęcia projektu
zmian  do   „Regulaminu
dostarczania  wody  i
odprowadzania  ścieków  na
terenie  gminy  Gniewoszów”
w  celu  przekazania  go  do

Uchwała zrealizowana

Przyjęto  projekt  zmian  do   Regulaminu
dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  na
terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym
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zaopiniowania  organowi
regulacyjnemu.  

jest  właściwy  miejscowo  Dyrektor  Regionalnego
Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. XXIII/167/21 w sprawie  wyrażenia zgody
na nabycie  prawa własności
nieruchomości

Uchwała zrealizowana

Zawarto  umowę  kupna  działki  o  numerze
ewidencyjnym: 526/2 położonej w Sarnowie.

 6. XXIII/168/21 w sprawie  wyrażenia zgody
na  sprzedaż   nieruchomości
gruntowych

Uchwała zrealizowana

Zawarto  umowę  sprzedaży   działek  o  numerze
ewidencyjnym:  2028/2  oraz  2028/3  położonych
w obrębie Borek.

7. XXIII/169/21 w  sprawie  rozpatrzenia
petycji  –  listu  otwartego
„Alarm!  Stop  zabójczemu
GMO – Stop niebezpiecznej
szczepionce”.

Uchwała zrealizowana

Rada Gminy Gniewoszów uznała za niezasługującą
na uwzględnienie petycję, list otwarty „Alarm!Stop
zabójczemu  GMO  –  Stop  niebezpiecznej
szczepionce”  dotyczącą  podjęcia  uchwały
popierającej petycję  - list  otwarty, domagającej się
od rządu RP, Posłów                           i Senatorów
natychmiastowego  zaprzestania  eksperymentu,  w
postaci szczepionki na Covid-19, dopuszczenia  do
mediów  publicznych  polskich
i  zagranicznych  lekarzy  i  naukowców,  którzy
wskazują  na  możliwe  powikłania  poszczepienne,
odwołania wszystkich ograniczeń  wolności, w tym
gospodarczych ,  przyjęcia   deklaracji   osobistego
poniesienia  wszystkich  konsekwencji  prawnych
i  fizycznych  wobec  osób,  które  są  lub  staną  się
ofiarami  szczepień  oraz  polityki  w  związku  z
pandemią,                 a także podjęcia działań
edukacyjnych,  których   celem  będzie  zwrócenie
uwagi  obywateli  na alternatywne  metody obrony
przed zachorowaniem, podniesienia  ich odporności
i leczenia ogólnodostępnymi środkami.

XXIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 marca  2021 roku

8. XXIV/170/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
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9. XXIV/171/21 w  sprawie  przyjęcia
„Programu   opieki  nad
zwierzętami  bezdomnymi
oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na
terenie   gminy  Gniewoszów
w roku  2020”

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  przyjęła  „Program  opieki  nad
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu
bezdomności  zwierząt  w  roku  2021”.  Celem
programu  było  m.in.:  zapewnienie  bezdomnym
zwierzętom  miejsca  w  schronisku  dla  zwierząt,
odławianie  bezdomnych  zwierząt,  obligatoryjna
sterylizacja albo kastracja zwierząt                       w
schroniskach,  poszukiwanie  właścicieli  dla
bezdomnych  zwierząt  oraz  zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

10. XXIV/172/21 w  sprawie   przekazania
petycji   dotyczącej
wyrażenia  opinii w sprawie
przeprowadzenia
referendum  ludowego
mającego na celu  dokonanie
przez  obywateli   akceptacji
„Nowego   Kodeksu
Wyborczego  oraz  Nowego
ustroju  Prezydencko-
Ludowego dla Polski”

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  Gniewoszów  uznała,  że  nie  jest
właściwa  do  rozpatrzenia   petycji   dotyczącej
wyrażenia   opinii                  w  sprawie
przeprowadzenia  referendum ludowego mającego
na  celu   dokonanie   przez  obywateli   akceptacji
„Nowego   Kodeksu   Wyborczego  oraz  nowego
ustroju  Prezydencko-Ludowego  dla  Polski”.  Tym
samym Rada Gminy postanowiła o przekazaniu  jej
do  rozpatrzenia  według  właściwości  do
Marszałkowi  Sejmu RP.

11. XXIV/173/21 w  sprawie   pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  Gniewoszów  postanowiła  o
pozostawieniu  bez  rozpatrzenia  petycji
zawierającej wniosek                             o poparcie
przez  gminę   Rządu   Tymczasowej  Rady  Sanu
Narodu  Polskiego  Społecznego   Komitetu
Konstytucyjnego.

XXV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 maja 2021 roku

12. XXV/174/21  w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2021  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-
2024.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych
o charakterze wieloletnim.

13. XXV/175/21 w  sprawie  wprowadzeniaUchwała zrealizowana
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zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok.

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

14. XXV/176/21 w  sprawie  wyrażenia  woli
udzielenia  pomocy
finansowej  w formie  dotacji
celowej   dla  Powiatu
Kozienickiego   na
dofinansowanie zadania  pn.:
„Przebudowa   drogi
powiatowej  nr 4504W Stary
Grudek  –  Sarnów  w  m.
Kociołek  –  II  etap  Gmina
Gniewoszów.

Uchwała uchylona

15. XXV/177/21 w  sprawie  nadania  imienia
Publicznej   Szkole
Podstawowej   w  Wysokim
Kole.

Uchwała zrealizowana

Uchwała stanowiła podstawę do nadania Publicznej
Szkole Podstawowej w Wysokim Kole im.  Marii
Skłodowskiej -Curie.

16. XXV/178/21 w  sprawie   ustalenia
wysokości  ekwiwalentu
pieniężnego  dla  członków
Ochotniczej Straży Pożarnej,
którzy   uczestniczyli  w
działaniu  ratowniczym  lub
w  szkoleniu   pożarniczym
organizowany   strażaków
ratowników  na  terenie
Gminy Gniewoszów.         

Uchwała stosowana

Uchwała stanowi postawę do  wypłaty ekwiwalentu
za  uczestnictwo  w  działaniach  ratowniczych  lub
w szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej
Straży Pożarnej.

17. XXV/179/21 w  sprawie  przyjęcia
uchwalenia   „Regulaminu
dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Gniewoszów”

Uchwała zrealizowana

Przyjęto    Regulaminu  dostarczania  wody
i  odprowadzania  ścieków  na  terenie  Gminy
Gniewoszów.  Regulamin  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Zarząd  Gospodarki  Wodnej
Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody
Polskie.

 XXVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  17 czerwca 2021 roku

18. XXVI/180/21 w  sprawie  udzielenia
Wójtowi  Gminy   w
Gniewoszowie  wotum

 Uchwała zrealizowana.
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zaufania Rada  Gminy  udzieliła  wotum  zaufania  Wójtowi
Gminy Gniewoszów.

19. XXVI/181/21 w  sprawie  rozpatrzenia
i  zatwierdzenia
sprawozdania  Wójta Gminy
z  wykonania   budżetu  za
2020 rok                               i
sprawozdania  finansowego

Uchwała zrealizowana.

Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie   z wykonania budżetu za 2020 rok.

20. XXVI/182/21 w  sprawie  udzielenia
Wójtowi  Gminy
Gniewoszów  absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
rok 2020.

Uchwała zrealizowana.

Rada  Gminy  udzieliła  Wójtowi  Gminy
Gniewoszów  absolutorium  z  tytułu  wykonania
budżetu za rok 2020.

21. XXVI/183/21 w  sprawie  zatwierdzenia
rocznego  sprawozdania
finansowego  Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Gniewoszowie
za 2020r.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  zatwierdziła  roczne  sprawozdanie
finansowe  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2020r.

22. XXVI/184/21  w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20  Rady  Gminy
w  Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2021  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-
2024.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych
o charakterze wieloletnim.

23. XXVI/185/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

24. XXVI/186/21 udzielenia  pomocy
finansowej  w formie  dotacji
celowej   dla  Powiatu
Kozienickiego

Uchwała w trakcie realizacji

Dotacja w wysokości 70.000zł. została przekazana.
Zadanie    pn.: „Przebudowa  drogi powiatowej  nr
4504W Stary Grudek – Sarnów w m. Kociołek – II
etap Gmina Gniewoszów zostało zrealizowane.

25. XXVI/187/21 w sprawie  określenia wzoru
wniosku  o  wypłatę  dodatku

Uchwała stosowana
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energetycznego W drodze uchwały został określony wzór  wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego.

26. XXVI/188/21 w sprawie  określenia  wzoru
wniosku  o  przyznanie
dodatku  mieszkaniowego
oraz  wzoru  deklaracji   o
dochodach  gospodarstwa
domowego za  okres  3  m-cy
kalendarzowych
poprzedzających   dzień
złożeni  wniosku   o  dodatek
mieszkaniowy

Uchwała stosowana

W drodze uchwały został określony wzór wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji   o dochodach gospodarstwa domowego
za okres 3 m-cy kalendarzowych poprzedzających
dzień złożeni wniosku  o dodatek  mieszkaniowy.

XXVIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  06 sierpnia 2021 roku

27. XVIII/189/20 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2021  r.
w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-
2024.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych
o charakterze wieloletnim.

28. XXVIII/190/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

29. XXVIII/191/21 udzielenia  pomocy
finansowej  w formie  dotacji
celowej   dla  Powiatu
Kozienickiego

Uchwała uchylona

XXVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 sierpnia 2021 roku

30. XXVII/192/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2021  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych
o charakterze wieloletnim.
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2024

31. XXVII/193/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

32. XXVII/194/21 w  sprawie  przeprowadzenia
przedterminowych  wyborów
sołtysa  Sołectwa Sarnów

Uchwała zrealizowana.

Rada Gminy zwołała zebranie wiejskie w sołectwie
Sarnów  w  celu  wyboru  organów   sołectwa   tj.
sołtysów                  i rady sołeckiej określając
miejsce,  dzień,  godzinę   zebrania  oraz
przewodniczącego  zebrania.  Zebranie  odbyło  się
zgodnie z treścią uchwały.

33. XXVII/195/21 w sprawie określenia średniej
ceny  jednostki  paliwa  w
Gminie  Gniewoszów na  rok
szkolny 2020/2021

Uchwała w trakcie realizacji

Rada  Gminy  zgodnie  z  zapisem  art.  39a  ust.  3
ustawy  Prawo  oświatowe  określiła  w  drodze
uchwały  średnią  cenę  jednostki  paliwa w gminie.
Uchwała  ta  określa  zasady  zwrotu  rodzicom
kosztów  przewozu  dzieci  niepełnosprawnych  do
szkół  i  placówek  oświatowych,  jeżeli  dowożenie
zapewniają rodzice. Średnią cenę paliwa ustala  się
według  stawek  określonych  na  stacjach
benzynowych  znajdujących się  na  terenie   danej
gminy.

34. XXVII/196/21 w  sprawie  wyrażenia  zgody
na  dzierżawę   na  czas
oznaczony  części
nieruchomości  stanowiących
własność  gminy
Gniewoszów

Uchwała zrealizowana.

Uchwała  dała  możliwość  zawarcia  umowy
dzierżawy na czas oznaczony części nieruchomości
o pow.  20m2 powierzchni dachowej  na budynku
OSP Wysokie Koło.

XXIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  28 września 2022 roku

35. XIX/197/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
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36. XIX/198/21 w  sprawie  dopłaty  dla
odbiorców usług  zbiorowego
zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorowego   odprowadzania
ścieków  na  terenie  gminy
Gniewoszów

Uchwała stosowana

Uchwała  określa   dopłatę  do  wszystkich  grup
taryfowych   odbiorców  usług  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania
ścieków  na okres 36 miesięcy.

37. XIX/199/21 zmieniająca  uchwałę   w
sprawie zarządzenia  poboru
podatku   rolnego,  leśnego
podatku od nieruchomości od
osób  fizycznych  w  drodze
inkasa  przez  sołtysów   i
ustalenia  wysokości
wynagrodzenia  za inkaso

Uchwała zrealizowana

Uchwała  aktualizuje   dane  osobowe  dotyczące
inkasentów   tj.  sołtysów  sołectw  Sarnów  oraz
Kociołek.

38. XIX/200/21 W  sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej
Powiatowi Kozienickiemu

Uchwała zrealizowana

Dotacja  w wysokości 45.300zł. została przekazana.
Zadanie  pn.:  „Budowa  chodnika  w  ciągu  drogi
powiatowej   nr   1737W  Zajezierze   -  Oleksów
Poduchowny w m. Borek” zostało zrealizowane.

 XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  29 październik 2021 roku

39. XXX/201/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2021  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy
Finansowej  Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-
2024

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych
o charakterze wieloletnim.

40. XXX/202/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

41. XXX/203/21 w  sprawie  uchwalenia
Programu   Współpracy
z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami,   o  których
mowa  w art. 3 ust. 3  ustawy
z dnia  24  kwietnia 2003 o

Uchwała  w  trakcie  realizacji

Program  jest  dokumentem  określającym  politykę
Gminy  Gniewoszów  wobec  organizacji
pozarządowych. Obejmuje wybrane, najważniejsze
strefy  zadań  publicznych,  które  Gmina
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działalności   pożytku
publicznego
i o wolontariacie na 2022r.  

Gniewoszów  zamierza  realizować  w  2022  r.
wspólnie                z organizacjami prowadzącymi
oraz określa cele, formy i zasady współpracy.

42. XXX/204/21 w sprawie wyrażenia  zgody
na  dzierżawę   na  czas
nieoznaczony  nieruchomości
stanowiących  własność
gminy Gniewoszów

 Uchwała stosowana

Zawarto  umowę dzierżawy na  czas  nieoznaczony
pomieszczenia  o  łącznej  powierzchni  7,65m2

i ½ powierzchni korytarza – 1,95m2 na pierwszym
pietrze  w budynku SPZOZ w Gniewoszowie.

 XXXI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  01 grudnia 2021 roku

43. XXXI/205/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały  Nr
XXII/155/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2021  r.
w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów  na  lata  2021-
2024.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  dokonała   aktualizacji  planowanych
przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  prawidłowej
realizacji  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych
o charakterze wieloletnim.

44. XXXI/206/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

45. XXXI/207/21 w sprawie obniżenia średniej
ceny  skupu  żyta,
przyjmowanej jako podstawa
obliczenia  podatku  rolnego
na  obszarze  gminy
Gniewoszów na 2021r.

Uchwała stosowana

Rada  Gminy  obniżyła  średnią  cenę  skupu  żyta
stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego
z kwoty 61,48zł. za 1 dt. do kwoty 50 zł. za 1 dt.
Naliczono nowe stawki podatku.

46. XXXI/208/21 w  sprawie  obniżenia  ceny
sprzedaży  drewna
przyjmowanej jako podstawa
obliczenia  podatku  leśnego
na  obszarze  gminy
Gniewoszów                    w
2021r.

Uchwała stosowana

Rada  Gminy  obniżyła  średnią  cenę  sprzedaży
drewna przyjmowaną jako podstawę do obliczenia
podatku  leśnego  na  obszarze  gminy  z  kwoty
212,26zł.   za   1  m3 do  kwoty  160  zł.  za  1m3.
Naliczono nowe stawki podatku.

47. XXXI/209/21 w  sprawie  wyrażenia  zgody
na  zawarcie  porozumienia

Uchwała zrealizowana
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międzygminnego  w  sprawie
powierzenia  gminie
Sieciechów   przez  gminę
Gniewoszów   zadań    z
zakresu  zbiorowego
zaopatrzenia  w wodę  części
mieszkańców   miejscowości
Borek  i  hurtowej  sprzedaży
wody gminie Gniewoszów

Zawarto  porozumienia   międzygminne  pomiędzy
gminą Gniewoszów  a gminą Sieciechów w sprawie
powierzenia  gminie  Sieciechów   przez  gminę
Gniewoszów   zadań  z  zakresu  zbiorowego
zaopatrzenia   w  wodę   części  mieszkańców
miejscowości  Borek                   i  hurtowej
sprzedaży  wody gminie Gniewoszów.

48. XXXI/210/21 w  sprawie  zmiany
Regulaminu  utrzymania
czystości                              i
porządku  na  terenie  gminy
Gniewoszów

 Uchwała stosowana.

 Uchwała  podjęta   w  związku  ze  zmianami  w
ustawie              o utrzymaniu czystości i porządku
w  gminach.  Akt  określa   szczegółowe   zasady
utrzymania  czystości                   i porządku  na
terenie gminy Gniewoszów.

49. XXXI/211/21 w  sprawie  szczegółowego
sposobu  i  zakresu
świadczenia
usług  w  zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  od
właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych  oraz
zagospodarowania  tych
odpadów  w  zamian  za
uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie  odpadami
komunalnym

 Uchwała stosowana

Na  podstawie  uchwały  określono  nową
częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  z
terenu  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
jednorodzinnymi                              i
wielolokalowymi  położonymi  na
terenie  gminy  Gniewoszów,  rodzaje  pojemników
przeznaczonych do gromadzenia  odpadów.

50. XXXI/212/21 w  sprawie  ustalenia
wynagrodzenia  dla  Wójta
Gminy   Gniewoszów
Marcina Szymona Gaca

Uchwała stosowana

 XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  30 grudnia 2021 roku

51. XXXII/213/21 w  sprawie  wprowadzenia
zmian  do  uchwały
budżetowej  na  2021  r.  Nr
XXII/156/20 Rady Gminy w
Gniewoszowie  z  dnia  30
grudnia  2020r.  w  sprawie
uchwalenia  budżetu  gminy
na 2021 rok

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

52. XXXII/214/21 w  sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów  na  lata  2022-

Uchwała w trakcie realizacji.
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2025. Rada  Gminy  przyjęła  Wieloletnią  Prognozę
Finansową  na  lata  2022  –2025.  Wieloletnia
Prognoza  Finansowa prezentuje  główne wielkości
budżetowe,  zarówno  po  stronie  dochodów  i
wydatków oraz przychodów  i rozchodów budżetu z
uwzględnieniem  długu  zaciągniętego  oraz
planowanego  do  zaciągnięcia.  WPF  określa
potencjał  inwestycyjny  Gminy   Gniewoszów
o charakterze wieloletnim.

53. XXXII/215/21 w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy  na 2022r.

Uchwała w trakcie realizacji.

Zatwierdzono  plan  finansowy  Urzędu  Gminy
Gniewoszów  oraz   przyjęto  plany  finansowe
pozostałych  jednostek  organizacyjnych  Gminy
Gniewoszów.

54. XXXII/216/21 w prawie wyrażenia opinii do
projektu zmiany  Regulaminu
Organizacyjnego   Biblioteki
Publicznej  Gminy
Gniewoszów

Uchwała stosowana

uchwała    zmienia  Regulamin  Organizacyjny
Biblioteki   Publicznej  Gminy  Gniewoszów  w
zakresie godzin pracy Biblioteki.

55. XXXII/217/21 w  sprawie  uchwalenia
Gminnego  Programu
Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2022 rok.

Uchwała w trakcie realizacji

Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na
2022  rok.   Głównym  założeniem  Programu  jest
zwiększenie działań  profilaktycznych w szkołach,
edukacja   publiczna  w  zakresie  przeciwdziałania
uzależnieniom  oraz  przemocy  w  rodzinie  ,
wzmocnienie działań                       w zakresie
promocji  zdrowego stylu  życia   oraz  zwiększenia
dostępu   do  oferty  pomocowej   służącej
rozwiązaniu  problemów  alkoholowych,  innych
uzależnień oraz  przemocy   domowej.

56. XXXII/218/21 w  sprawie  uchwalenia
Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
na 2022 rok.

Uchwała w trakcie realizacji

Rada  Gminy  przyjęła  Gminny  Program
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2022  rok.
Głównym założeniem Programu jest  ograniczenie
szkód  zdrowotnych i społecznych  związanych  z
używaniem   substancji  psychoaktywnych   przez
mieszkańców gminy Gniewoszów.

57. XXXII/219/21 w  sprawie  uchwalenia
planów pracy komisji stałych
Rady Gminy Gniewoszów.

Uchwała w trakcie realizacji.

Plan  pracy  został  zrealizowany,   uwzględniono
tematy  niezrealizowane w 2022r.
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58. XXXII/220/21 w sprawie uchwalenia planu
pracy  Rady  Gminy
Gniewoszów.

Uchwała w trakcie realizacji.

Plan  pracy  został  zrealizowany,   uwzględniono
tematy  niezrealizowane w 2022 r.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE  

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły placówkach oświato-

wych w roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych było (stan wg SIO na 30.09.2020r.)  :

1) nauczycieli w przeliczeniu na osoby: 48 w tym etatów  43, 65

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

      -    dyplomowanych   18, w tym 17, 31 etatów

– mianowanych  21, w tym 18, 62 etatu

– kontraktowych  8,  w tym 6, 72 etatu

– stażystów  1, w tym 1 etat

Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z kwalifikacjami. Na ogólną liczbę nauczycieli zatrudnionych

w szkołach, 47 nauczycieli posiadało  tytuł magistra,  natomiast 1 posiadał tytuł licencjata.

2) pracowników obsługi   w przeliczeniu na etaty 13.

W roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do szkół  425  uczniów.

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia na oddział

1 Wychowanie

przedszkolne

129 6 21,50

2 podstawowa 296 20 14,80

Ogółem 425 26 17,2

Na  podstawie  zatwierdzonych  arkuszy  i  aneksów  organizacji  pracy  szkoły  w  placówkach

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było (stan wg SIO na 30.09.2021r.)  :

1) nauczycieli w przeliczeniu na osoby: 49 w tym etatów  44, 54

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

      -    dyplomowanych   20, w tym 19, 44 etatów

– mianowanych  19, w tym 17, 10 etatu

– kontraktowych  8,  w tym 6, 80 etatu

– stażystów  2, w tym 1, 20 etatu
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Nauczyciele zatrudnieni byli zgodnie z kwalifikacjami. Na ogólną liczbę nauczycieli zatrudnionych

w szkołach, 48 nauczycieli posiadało  tytuł magistra,  natomiast 1 posiadał tytuł licencjata.

2) pracowników obsługi   w przeliczeniu na etaty 13.

W roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do szkół  445  uczniów.

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia na oddział

1 Wychowanie

przedszkolne

135 6 22,50

2 podstawowa 310 21 14,80

Ogółem 445 26 18,65

 Gmina  Gniewoszów  otrzymała  w  2021r.  wsparcie  finansowe  na  realizację  zadań

jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach

programu „Laboratoria przyszłości”. 

„Laboratoria  Przyszłości”  to  rządowa inicjatywa  finansowana  z  Funduszu  Przeciwdziałania

COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w

całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji

takich jak współpraca,  kreatywność,  zdolność rozwiązywania  problemów czy obycie  z  nowymi

technologiami. Dzięki udziałowi w projekcie szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt, który uatrakcyj-

nił zajęcia szkolne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko ramach obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych

form                rozwijania  umiejętności.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów trafił nowoczesny sprzęt do na-

uki, m.in. drukarki 3D, stacje lutownicze, zestawy z mikrokontrolerem, roboty, kamery, sprzęt do

nagrywania, czy aparat fotograficzny z akcesoriami. Sprzęt wsparł uczniów w rozwoju ich talentów

związanych z nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Na jego zakup gmina otrzy-

mała 100 000 zł z rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest nauka

przez doświadczanie. 

Kwota wsparcia  uzależniona była od liczby uczniów uczęszczających do szkoły i  wyniosła

70 000 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie oraz 30 000 zł dla Publicznej Szko-

ły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole.

Gmina Gniewoszów w październiku 2021 r. pozyskała również dotację celową ze środków bu-

dżetowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
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oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pod

nazwą „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gniewoszowie.

Kwota otrzymanego przez szkołę dofinansowania wyniosła 17 500, 00 zł, w tym 3500, 00 zł

jako 20% wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Gniewoszów oraz 14 000, 00 zł dotacji celo-

wej ze środków budżetowych.

Z otrzymanych środków Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie zakupiła 2 interak-

tywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 75 cali.

Gmina Gniewoszów wnioskowała również o dodatkowe środki finansowe z Narodowego

Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  2.0  na  lata  2021-2025,  który  jest  kontynuacją  Narodowego

Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  realizowanego  w latach  2016-2020.  W dniu  25  października

2021r. podpisano umowę dla dwóch szkół z terenu Gminy Gniewoszów do objęcia  wsparciem.

Wysokość  dofinansowania  wyniosła   20 000,  00  zł przy  wkładzie  własnym  4  000,  00  zł.

Środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gniewoszowie

koszt całkowity: 15 000,00 zł

dotacja: 12 000,00 zł

wkład własny: 3 000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole

koszt całkowity: 5 000,00 zł

dotacja: 4 000,00 zł 

wkład własny: 1 000,00 zł

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na:

 zakup  nowości  wydawniczych  niebędących  podręcznikami,  w  szczególności  książek

historycznych,  lektur  szkolnych,  w tym książek opublikowanych drukiem lub na innych

nośnikach

 zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

 realizację działań promujących czytelnictwo
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Program był realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy

zaangażowaniu  Biblioteki  Narodowej,  Instytutu  Książki  i Narodowego  Centrum  Kultury,  przy

współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W dniu 11 maja 2021r. Rada Gminy w Gniewoszowie podjęła Uchwałę Nr XXV/177/21 w

sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole. Na jej podstawie od

1 września  2021r. szkoła ta nosi imię słynnej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej – Curie.

Uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole imienia Marii Skłdowskiej – Curie.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA  

Informacja o działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2021.

W roku ubiegłym biblioteka wzbogaciła się o 583 pozycje książkowe o łącznej wartości 9 029,60 zł

z czego:

 z dotacji  jednostki  samorządu terytorialnego zakupionych zostało 158 pozycji  za łączną

kwotę 3 500,00 zł

 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupione zostało 175 woluminy,

za łączną kwotę 3 500,00 zł

 208 pozycji zostało przeniesionych z oddziału dla dzieci, wartość 1 277,80 zł

 42 egzemplarze to dary o wartości 751,80 zł
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W sierpniu ubytkowano  551 pozycji o wartości 4 480,93 zł.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku liczy 8 759 pozycji.

W roku 2021 zarejestrowano 342 czytelników, w tym:

 192 osoby uczące się

 76 osoby pracujące

 74 pozostali.

Na koniec roku 2021 biblioteka odnotowała 3 000 odwiedzin, wypożyczono 3 759 pozycji.

Odwiedziny wirtualne  6406.

Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej zorganizowała :

Tydzień bibliotek:

- Loteria fantowa

- Ranking czytelniczy

- Książka za złotówę.

Konkurs recytatorski:  Danuty Wawiłow, Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza,

Lekcje biblioteczne,

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I,

Spotkanie autorskie z Panią Moniką Oleksa,

Narodowe czytanie,

Spotkanie dla dzieci z Panem Poetą zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego,

Konkursy literackie i plastyczne „Moja mała ojczyzna” we współpracy z biblioteką szkolną.

Wizyty bibliotekarza w przedszkolach gminy Gniewoszów i promowanie projektu „Mała książka

wielki człowiek” – akcja, która ma zachęcić rodziców i przedszkolaków do odwiedzania bibliotek i

codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w

projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…”

oraz Kartę Małego Czytelnika na naklejki.

Promocja Gminy Gniewoszów w 2021 roku

Działalność w zakresie promocji Gminy Gniewoszów w roku 2021 była ograniczona, ale mimo

pandemii COVID -19 staraliśmy się  realizować  wydarzenia promocyjne według opracowanego

kalendarza.  W  okresie  sprawozdawczym  kontynuowano  współpracę  z  organizacjami  oraz

instytucjami, którymi są :

- Starostwo Powiatowe w Kozienicach szczególnie Wydział Promocji i Kultury,

- Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”,

- Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”,
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- Koło Gospodyń  Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie „Sarenki”,

- Związek Gmin Powiatu Kozienickiego,

- placówki oświatowe naszej gminy,

- Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów,

- OSP Sarnów, OSP Gniewoszów i OSP Wysokie Koło,

- Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach,

- Parafie: Gniewoszów, Oleksów i  Wysokie Koło,

- twórcy ludowi i pasjonaci z terenu gminy i nie tylko,

- 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu,

- Miejski Dom Kultury w Dęblinie,

- Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie,

- Rada Gminy Gniewoszów,

- Klub „Senior +”,

- 22 Pułk Ułanów Podkarpackich – grupa rekonstrukcyjna z Garbatki Letnisko,

- Grupa Rekonstrukcji Historycznych.

Wykaz wydarzeń  organizowanych w celu promocji gminy w roku 2021 oraz

współorganizowanych przez Gminę Gniewoszów, a także udział w imprezach organizowanych

przez inne podmioty z udziałem Gminy Gniewoszów.

L.p Nazwa wydarzenia

1 Święto  Trzech  Króli  –  na  zaproszenie  Pawła  Kibila  Wiceprezesa  Stowarzyszenia

kawaleryjskiego  im.  22  Pułku  Ułanów Podkarpackich  –  zapalono  znicze  w  kwaterach

powstańców listopadowych i styczniowych 

2 Wręczenie nagród w Konkursie „Najładniejsze podwórko wizytówką mojej miejscowości”

– rozstrzygniętym w 2020 r.

3 158  rocznica  wybuchu  Powstania  Styczniowego  –  21  stycznia  zapalono  znicze  w

miejscach  upamiętniających  powstańców   (  kwatery  powstańców  na  cmentarzu

parafialnym w Oleksowie oraz na placu przy kościelnym i na cmentarzu parafialnym w

Wysokim Kole)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E38744A2-5567-4333-A600-E35AB514E58B. Podpisany Strona 24



4 Projekt Polska Flaga w każdym domu – partnerstwo z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym

w Gniewoszowie

5 Organizacja  IV  Rodzinnego  Rajdu  Rowerowego  „Śladami  rodzin  Skłodowskich  i

Boguskich” oraz przygotowanie folderu z trasą rajdu.

6 Wieczór  poetycki  poświęcony  patronowi  roku,  Cyprianowi  Kamilowi  Norwidowi  -

współorganizacja

7 Dzień Dziecka – współorganizacja oraz wręczenie nagród laureatom IV Konkursu Piosenki

Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej rozstrzygniętego w 2020 r.

8 Zawody  enduro-  I  Runda  Mistrzostw  Okręgu  Warszawskiego  w  Wysokim  Kole  –

współorganizacja oraz wystawienie stoiska promocyjnego

9 Otwarcie  świetlicy  wiejskiej  w  Borku  –  współorganizacja,  dzięki  współpracy  Gminy

Gniewoszów  z  LGD  „Puszcza  Kozienicka”  oraz  Stowarzyszeniem  „Lepsza  Gmina

Gniewoszów” i uzyskanemu dofinansowaniu, udało się wyremontować część pomieszczeń

po byłej szkole w Borku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, z której dla celów swojej

działalności korzystają Panie z KGW w Borku „NASZ BOREK” oraz mieszkańcy Borku

10 Festyn rodzinny w Sarnowie – współorganizacja oraz współpraca przy organizacji festynu

z sołtysem wsi Sarnów

11 II  Przegląd  Kół  Gospodyń  Wiejskich  Powiatu  Kozienickiego-  współfinansowanie  oraz

udział  w  wydarzeniu  (Głowaczów 2021),  w  czasie  którego  naszą  gminę  promowały  :

KGW w Borku „NASZ BOREK” oraz KGW w Oleksowie ( oba koła zdobyły nagrody w

konkursie ciast)

12 190 Rocznica  Bitwy  pod  Gniewoszowem – organizacja  uroczystości  patriotycznych  w

Oleksowie : Msza Święta oraz uroczystości na cmentarzu parafialnym

13 Organizacja wystawy fotograficznej oraz wręczenie nagród w konkursie ”Moja gmina w

obiektywie”, której temat w 2021 roku była ”Gmina Gniewoszów okiem fotografa” oraz

przygotowanie folderu z tej okazji

14 Współorganizacja  XVII  Dożynek  Powiatu  Kozienickiego  Gniewoszów 2021 –  których

jako  gmina  byliśmy  gospodarzami  oraz  wręczenie  nagród  w  konkursie  ”Najładniejsze

podwórko wizytówką mojej miejscowości”

15 Szkoła  z  Pasją  –  współfinansowanie  oraz  udział  w  wydarzeniu  w  Zespole  Szkolno  –

Przedszkolnym  w  Gniewoszowie  zorganizowanemu  dla  placówek  oświatowych  przy
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współpracy LGD „Puszcza Kozienicka”

16 Festyn Rodzinny Owocobranie w Borku – współorganizacja oraz promocja gminy w czasie

festynu ze  stoiskiem  promocyjnym

17 Organizacja uroczystości patriotycznych w  Gniewoszowie poświęconych Lotnikom Ziemi

Gniewoszowskiej

18 Udział ze stoiskiem promującym Gminę Gniewoszów w  IV Pikniku w Czarnolesie, pod

nazwą  Psalmoteka

19 Udział  oraz  współfinansowanie  uroczystości  nadania imienia  Marii  Skłodowskiej-Curie

oraz poświęcenia sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole

20 Współorganizacja i udział w balu charytatywnym w Borku, na którym zbierano fundusze

na leczenie Marcela Redy,

21 Organizacja  V Gminnego  Przeglądu  Piosenki  Patriotycznej,  Powstańczej  i  Żołnierskiej

Gniewoszów 2021

22 Udział w Narodowym Święcie Niepodległości - organizowanym przez ks. kan. Szymona

Muchę proboszcza w parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole oraz w

Kozienicach w wydarzeniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach

23 Organizacja Gminnego  Dnia Seniora

24 Organizacja wystawy - Twórcy Ziemi Gniewoszowskiej oraz przygotowanie folderu z tej

okazji

25 Organizacja I Kiermaszu Bożonarodzeniowego przy rondzie w Gniewoszowie z którego

relację można oglądać w Telewizji „Nasz Powiat”

                                         Działalność  promocyjna i wydawnicza

1. Wydano 3 biuletyny informacyjno – promocyjne „Moja Gmina Gniewoszów”

2.  We  współpracy  z  Wydziałem  Promocji  i  Kultury  Starostwa  Powiatowego  wznowiliśmy

zamieszczanie każdego miesiąca artykułów promujących naszą gminę w biuletynie „Nasz Powiat”.

3. Drukowano plakaty, zaproszenia , dyplomy.
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4.  Współfinansowano  oraz  koordynowano  wydanie  publikacji  opracowanej  przez  Stanisławę

Bachanek pt. „Tropem walk,  męczeństwa i sławy po południowym obszarze Ziemi Radomskiej”,

która zawiera informacje dotyczące Gminy Gniewoszów.

5. W okresie daleko idących obostrzeń z powodu pandemii działalność promocyjną prowadzono

poprzez stronę internetową Urzędu Gminy, która cyklicznie jest uaktualniana .

6.  Kontynuowane są także prace w celu  legalizacji  herbu gminy, zgodnie z uchwałą rady, już po

naniesionych poprawkach zostały wysłane dokumenty do Komisji Heraldycznej. 

                                 

Zakup materiałów promocyjnych

1. Zakupiono torby ekologiczne z logo Gminy Gniewoszów.

2.  Kalendarze  trójdzielne  na  rok  2022  w  ilości  100  sztuk  (  na  główce  zamieszczono  zdjęcia

konkursowe)

3. Zakupiono moduł promocyjny w celu promocji gminy w mediach lokalnych (Kozienice24.pl)

4. Ukazał się art. promujący Gminę Gniewoszów w Tygodniku Radomskim.

5. Zakupiono kartki świąteczne, wyprawki dla uczniów I kl. z okazji pasowania na ucznia, nagrody

w konkursach, przeglądach, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, wiązanki  okolicznościowe z

okazji uroczystości patriotycznych.

6. Zakupiono montaż dekoracji świątecznych na rondzie w Gniewoszowie.

7.  Część  materiałów  promocyjnych  (  publikacje,  mapka  )  przekazujemy  osobom,  instytucjom,

stowarzyszeniom, które z nami współpracują:

- Pszczelarska Zagroda Edukacyjna,

- Grzegorz Gordat – twórca ludowy, wikliniarz

- KGW w Borku „NASZ BOREK”,

aby w czasie spotkań , warsztatów, festynów, wyjazdów promowały gminę Gniewoszów.

Choć sytuacja epidemiczna niosła  wiele ograniczeń, mimo tego udało nam się zrealizować

dość dużo zaplanowanych imprez i sporo udało się   zrobić w celu promocji gminy Gniewoszów.
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Spotkanie z Senatorem RP Stanisławem Karczewskim w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie w ramach projektu „POLSKA FLA-

GA W KAŻDYM DOMU”,

 IV Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy „Śladami rodzin Skłodowskich i Boguskich”
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Zawody enduro – I Runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w Supersprincie Enduro, którego organizatorem był KKM Kozienicki Klub

Motorowy

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Gniewoszowie
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Festyn Rodzinny na rozpoczęcie wakacji w Sarnowie.

XVII Dożynki Powiatu Kozienickiego Gniewoszów 2021

IV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.  

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

jest  zobligowany  do  podjęcia  inicjatywy  uchwałodawczej  w  zakresie  uchwalenia  corocznego

programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa
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w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołując art.  5a

ust. 3 niniejszej ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do

31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu

terytorialnego  oraz  opublikować  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  sprawozdanie  z  realizacji

programu współpracy za rok poprzedni.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2021  -  stanowił  jeden  z  podstawowych  dokumentów

określających  zakres  i  zasady  współdziałania  Gminy  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność

w sferze pożytku publicznego. Został zatwierdzony przez Radę Gminy w Gniewoszowie uchwałą

nr XIX/139/20 z dnia  19 listopada 2020 r. Przed podjęciem uchwały projekt Programu poddano

konsultacjom społecznym zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia

10  września  2020  r.  podczas  których  nie  wpłynęła  żadna  opinia  ze  strony  organizacji

pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

W roku 2021 Gmina Gniewoszów nie ogłaszała otwartych konkursów ofert na realizację zadań

publicznych  i  nie  powierzyła  zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym  oraz  innym

podmiotom  prowadzącym  działalność  pożytku  publicznego,  jak  również  ze  strony  organizacji

pozarządowych oraz  podmiotów o  których mowa w art. 3 ust.  3  ustawy o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie nie było zainteresowania w przedmiocie nawiązania współpracy przy

realizacji zadań publicznych, wobec czego nie wydatkowano żadnych środków na ten cel z budżetu

gminy. 

V. POMOC SPOŁECZNA.   

Pomoc i wsparcie w gminie Gniewoszów w oparciu o ustawę pomocy społecznej w 2021 roku

uzyskało 304 osoby, co stanowiło około 8 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2021, w sto-

sunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła  się o 6

osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła  się

w stosunku do roku poprzedniego o 7. Udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomo-

cy społecznej w roku 2021 oscylował w granicach  90% i był na poziomie roku poprzedniego .

W gminie Gniewoszów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i

rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek po-

mocy społecznej w 2021 roku było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała

lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-

wawczych .
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Pomoc i wsparcie w gminie Gniewoszów z pomocy społecznej w 2021 roku w postaci świad-

czeń pieniężnych uzyskało 93 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 102 osoby.  Odpłat-

ność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 5 osób / 168 107 złotych / .

Odpłatność za schronisko dla bezdomnych dotyczyła 1 osoby i wyniosła 2 767 złotych .

W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 3 rodziny. Koszt zatrudnienia

asystenta rodziny wyniósł 9 850 złotych . W pieczy zastępczej przebywało z terenu gminy

Gniewoszów 1 dziecko, za pobyt którego gmina poniosła koszt w wysokości 3 916 złotych.

Liczba pobierających w roku 2021 świadczenie wychowawcze / 500+/ wyniosła 415 rodzin. W

stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 8 rodzin . Całkowita kwota przyznanego świad-

czenia w formie świadczenia  wychowawczego wyniosła 3 976 697 zł i w porównaniu z rokiem po-

przednim zmalała  o 63 615 zł. Liczba pobierających w roku 2021 zasiłek rodzinny wyniosła 149

rodzin.  Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 533 910

zł.  Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla  24 rodzin /  24 dzieci  /  .

Świadczenia opiekuńcze  otrzymywało 106 rodzin na kwotę 807 912 złotych. Świadczenia rodzi-

cielskie / dla bezrobotnych matek  wypłacano dla 16 osób  na łączna kwotę 141 554 zł

W roku 2021 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 11 osób w tym: kadra kierownicza 2

osoby, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 6 osób. Spośród zatrudnionych w ośrod-

ku pomocy społecznej pracowników 7 posiada wykształcenie wyższe, 1 osoba wykształcenie śred-

nie. Specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego nie posiada żaden z pracowni-

ków socjalnych. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy spo-

łecznej.

W 2021 roku w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie było zatrudnienia pomocnicze-

go, nie funkcjonowały również zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej, o których mowa w

artykule 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W gminie Gniewoszów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecz-

nej wyniosły w 2021 roku 7 068 837 zł.  Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego

wzrósł o 91 632 zł (co stanowi 1,3%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 5 804 890  zł co sta-

nowi 82 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna

wydatkowano 1 054 321 zł co stanowi 14,9  % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia  wydatkowano 32 367 zł co stanowi 0,6 % ogólnych wydatków w

zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 62 620

zł (co stanowi 0,8 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej). Najwięcej środków wy-

dano na następujące pozycje budżetowe :

- dział 555 - Rodzina

- dział 852 - Pomoc społeczna
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Id: E38744A2-5567-4333-A600-E35AB514E58B. Podpisany Strona 32



- dział 854 - Edukacja i opieka wychowawcza.

 W roku 2021 gmina Gniewoszów nie uczestniczyła w projektach z Europejskiego Funduszu

Społecznego . Realizowany był  rządowy program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu”,  w ra-

mach którego z pomocy w formie  posiłków w szkole skorzystało 74 dzieci , a 33 osoby otrzymały

zasiłki na zakup żywności  W gminie Gniewoszów nie zlecano w 2021 roku organizacjom pozarzą-

dowym w trybie działalności pożytku publicznego umów zleceń.

Usługi opiekuńcze realizują zatrudnione przez ośrodek 3 opiekunki. W roku 2021 ich pomocą

było objęte 28 osób, a wartość udzielonej pomocy to 177 599 zł.

             W   2021 roku z pomocy realizowanej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystała  1

rodzina na łączną kwotę  1 661 złotych.  Jest to zadanie własne gminy i finansowane w całości  z

budżetu gminy. Z tą ustawą wiąże się realizacja ustawy o dodatku energetycznym,  ale tu realizacja

wyniosła 0,00 złotych.

            Ośrodek realizował również przyznawanie i wypłacanie stypendiów socjalnych dla uczniów

szkół podstawowych, gimnazjum  i szkół średnich. Pomoc w tym zakresie  objęła 42 uczniów   na

kwotę  56 358 zł.  W ramach tej pomocy wypłacono również zasiłki szkolne dla 6 uczniów na kwo-

tę 3 720 złotych Jest to zadanie własne gminy, na które gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu

państwa  w wysokości 90%  całości wydatków.

           Ośrodek  wydawał  Karty  Dużej Rodziny – wydano w 2021 roku karty dla 21 rodzin .

           W 2021 roku  pracownicy ośrodka kontynuowali pomoc żywnościową  wydając dla  630

osób  28 573 kg żywności  / 2 672 paczek  / o wartości 139 019 złotych.

Sprawozdanie z działalności  Klubu  „Senior +” w Gniewoszowie  w  roku 2021

Klub Senior + w Gniewoszowie prowadzi swoją działalność od  grudnia 2019 r. Do klubu  na-

leży 28 osób  w wieku 63-85 lat (19 kobiet i 9 mężczyzn).  Seniorzy spotykają się trzy razy w tygo -

dniu. Średnia obecność na zajęciach w Klubie Senior + w roku 2021 wynosiła 21 osób. Działalność

klubu polega przede wszystkim na  umożliwieniu udziału w różnych formach zajęć aktywizujących

i integracyjnych,  rozwoju pasji i zainteresowań, zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i

towarzyskich, umożliwieniu uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych

oraz spotkaniach okolicznościowych, kształtowaniu postawy prozdrowotnej,  stworzeniu warunków

do rozwoju integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym oraz do wolontariatu między-

pokoleniowego.

W roku 2021 seniorzy uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Akademia cyfrowego seniora”,

którego celem była nauka obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz podnoszenie sprawności umy-

słu. Zapoznani zostali z „Praktycznymi wskazówkami kardiologa  dla przedłużenia życia”, poprzez

obejrzenie filmu profilaktycznego. Wielkim wydarzeniem było spotkanie z sędzią Anną Marią We-
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sołowską,  która  omawiała  przemoc i  zagrożenia wśród nieletnich.  Wzięli  udział  w spotkaniu  z

przedstawicielami Policji i ZUS, w akcji profilaktycznej „Nie daj się oszustom”. Uczestniczyli w

prelekcji „Październik miesiącem świadomości raka piersi” oraz  w spotkaniu z kosmetyczką. Brali

systematyczny udział w treningach pamięci.

Seniorzy w roku 2021 byli uczestnikami wielu imprez  kulturalno-oświatowych:

Wieczornica z okazji Międzynarodowego Dnia  Pisarzy - Życie i twórczość  Stefana Żeromskiego,

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet,

Dzień Mężczyzn na wesoło,

Montaż słowno - muzyczny, przypominający historię  Flagi Polskiej oraz Konstytucji 3 – Majowej,

Tydzień Bibliotek - ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy,

Jan Paweł II – wieczornica z okazji 101 rocznicy urodzin,

Dzień Matki  w wierszach i piosenkach,

Wieczór poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi,

Pamiętamy o bohaterach  II wojny światowej – wieczornica,

Udział w akcji Narodowe Czytanie 2021,

Udział w uroczystości poświęconej Lotnikom Ziemi Gniewoszowskiej,

Udział w V Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej,

Wyjazd seniorów do  teatru w Radomiu,

Udział w V Wystawie Twórców Ziemi Gniewoszowskiej,

Kiermasz Bożonarodzeniowy na rondzie w Gniewoszowie - twórczość własna,

Wycieczka do Kozłówki.

Na wiele uroczystości gminnych i kościelnych seniorzy przygotowali występy artystyczne:

190 rocznica Bitwy pod Gniewoszowem  (Oleksów)

Dzień Chorych w Wysokim Kole

Święto Niepodległości w Wysokim Kole

Dzień Seniora w Gniewoszowie

Seniorzy z klubu mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo – rekreacyjnych:

Spacery  z kijkami Nordic Walking po najbliższej okolicy.

Rehabilitacja poprzez taniec.

Zajęcia z fizjoterapeutą.

Wycieczki w plener.

Ogniska.
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Klubowicze rozwijają również własne zainteresowania i zdolności artystyczne (szydełkowanie, ha-

ftowanie, rękodzieło).

Niezwykłym powodzeniem cieszy się wspólne oglądanie występów kabaretowych, wieczory kara-

oke oraz śpiewanie piosenek biesiadnych. Stałym punktem działalności klubu są wieczorki tanecz-

ne.

W roku 2021 członkowie Klubu SENIOR+ wzięli udział  w akcji zbierania nakrętek dla dzieci po-

trzebujących.

Występ seniorów w kościele w Oleksowie - 190 rocznica Bitwy pod Gniewoszowem (08.08.2021 r.)
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Wycieczka do Kozłówki  (29.09.2021 r.)

Udział seniorów w projekcie „Akademia cyfrowego seniora”
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Wieczorek taneczny w Klubie Senior +

Spotkanie z przedstawicielami Policji i ZUS „Nie daj się oszustom” (27.10.2021 r.)
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VIII. INWESTYCJE

Inwestycje zrealizowane w 2021 r. przez Gminę Gniewoszów.

„Przebudowa chodnika na ulicy Lubelskiej i Zielonej w miejscowości Gniewoszów ".

Cena brutto: 94 710,00 zł.

Zakres rzeczowy  obejmował w szczególności:

Przebudowę chodnika przy ul. Lubelskiej w Gniewoszowie na długości 244 mb, w tym: rozbiórka

starego chodnika  z chodnikowych płyt betonowych, szerokość chodnika - 1,8 m, nawierzchnia

chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej.

Przebudowa chodnika na ulicy Lubelskiej i Zielonej w miejscowości Gniewoszów 

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wysokim Kole.

Cena brutto: 55 000,00 zł.

Zakres rzeczowy  obejmował w szczególności:

Rozbiórkę  starego  ogrodzenia  na  długości  ok.  292  m,  ogrodzenie  z  siatki  plecionej  na

podmurówce.

Budowę nowego ogrodzenia panelowego w miejscu starego, dł. ok. 292 m, panel z drutu

średnicy 4 mm, ocynkowanego i malowanego, wysokość panelu 1,53 m, słupki panelowe,
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ocynkowane i malowane, podmurówka, montaż bramy z furtką, bramy bez furtki, furtki – 1

szt.,  kolor ogrodzenia: szary/grafitowy.

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wysokim Kole

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości  Oleksów od km 0+000 do km 0+425, w

ramach zadania  budżetowego:  Przebudowa odcinka drogi  w miejscowości  Oleksów

„Gruszka” , Cena brutto:  125 353,61 zł

Zakres rzeczowy  obejmował w szczególności:   

wykonanie   jezdni  o  szerokość   3,5  m,  warstwa  ścieralna  w  technologii  podwójnego

powierzchniowego  utrwalenia  (  emulsja  asfaltowa  plus  grys  bazaltowy  )  ,  warstwa

wyrównawcza  i  wiążąca  z  destruktu  asfaltowego  ,  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa

łamanego   stabilizowanego  mechanicznie,  zjazdy   szt.  12,   pobocza   z  umocnieniem

kruszywem łamanym  z obu stron na szerokości 0,6m.
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Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Oleksów od km 0+000 do km 0+425, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa odcinka

drogi w miejscowości Oleksów „Gruszka”

Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Zwola. Cena brutto: 230 599,88  zł.

Zakres rzeczowy  obejmował w szczególności wykonanie m. in.:

podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  łamanego  0/31,5  mm   stabilizowanego  mechanicznie,

nawierzchni  z  destruktu  asfaltowego  frakcji  0-16  mm,   podwójne  powierzchniowe  utrwalenie

nawierzchni  emulsją  asfaltową  i  grysami  bazaltowymi   dł.  nawierzchni  700  m,  szerokość

nawierzchni 3,5 m, poboczy obustronnie (2 x 0,60 cm), mijanki (2 szt.), (zjazdy  9 szt.), ustawienie

słupków hektometrowych (8 szt.), odmulenie i oczyszczenie istniejącego przepustu rurowego fi 400

wraz z wykonaniem  ścianek czołowych z kamienia polnego na zaprawie cem- piaskowej gr.6cm na

wlocie i  wylocie.
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Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Zwola

Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola. Cena brutto: 196 155,07 zł.

Zakres rzeczowy obejmował w szczególności :   remont przyczółków, wbudowanie ustrojów

nośnych stalowych,  wbudowanie płyty żelbetowej, wykonanie nawierzchni chodnika,  montaż

balustrad,  wykonanie dojazdu do przyczółków.
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Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola

Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska. Cena brutto: 270 772,97 zł

Zakres rzeczowy   obejmował w szczególności wykonanie m. in. :  warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową, dł. nawierzchni 780 m, szerokość nawierzchni

5,00  m,  odmulenie  i  oczyszczenie  rowów  ,  wykonanie  zjazdów  o  nawierzchni   z  betonu

asfaltowego,  wykonanie  umocnienia  pobocza  kruszywem  łamanym   (  szerokość  75cm,

obustronnie),  oznakowanie poziome cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe na słupkach z rur

stalowych.
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Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska

lp. Nazwa zadania Koszt wykonania

[brutto, zł]

1 „Przebudowa  chodnika  na  ulicy  Lubelskiej  i  Zielonej  w

miejscowości Gniewoszów "

 94 710,00

2 „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wysokim Kole. 55 000,00 

3 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Oleksów od km 0+000
do km 0+425, w ramach zadania budżetowego: Przebudowa odcinka
drogi w miejscowości Oleksów „Gruszka” , Cena brutto:  

125 353,61

4 Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Zwola. 230 599,88  

5 Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola. 196 155,07

6 Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska. 270 772,97

Razem [zł]: 972 591,53
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W 2021r.  Gmina  Gniewoszów  zakończyła  budowę trzech  placów  zabaw  realizowanych  w

ramach  operacji  pn.  „Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  poprzez  wyposażenie  w

infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną”. W wyniku operacji został osiągnięty cel: budowa trzech

ogólnodostępnych i  bezpłatnych  placów zabaw mająca  na  celu  udostepnienie  mieszkańcom,  ze

szczególnym  uwzględnieniem  dzieci,  infrastruktury  rekreacyjnej  i  pośrednio,  integrację  i

aktywizację mieszkańców, a poprzez to poprawę jakości życia. 

Inwestycja została sfinansowana z środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ra-

mach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich. W ramach tego działania gmina  podpisała umowę o przyznaniu pomo-

cy na realizację projektu polegającego na budowie trzech ogólnodostępnych placów zabaw w miej-

scowościach: Zwola, Sarnów i Regów Nowy. 

Powstałe place zabaw składają się z takich elementów jak: karuzela metalowa, duża zjeżdżalnia me-

talowa, huśtawka podwójna metalowa (bocianie gniazdo + siedzisko huśtawkowe zwykłe), huśtaw-

ka wagowa metalowa, bujak, gra kółko i krzyżyk, ławki z oparciem, regulamin placu zabaw.

18 maja 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzie-

lenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Wo-

jewództwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” po-

moc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. 

Gmina Gniewoszów pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Ma-

zowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, na dofinansowanie m.in. realiza-

cji zadania: Aktywizacja sołectwa Kociołek w kwocie 10 000, 00 złotych. 

W ramach tej inwestycji, w związku z zapotrzebowaniem na miejsce aktywnego wypoczynku dla

najmłodszych mieszkańców sołectwa Kociołek, powstał plac zabaw dla dzieci.
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Zadanie pn. Aktywizacja sołectwa Kociołek

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną”
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Gmina Gniewoszów pozyskała 30 000,00 złotych na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych

w budynku  remizy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Sarnowie.  Dofinansowanie  pochodziło

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z

programu  „Przedsięwzięcia  z  zakresu  ochrony  powietrza  wspierające  działalność  ochotniczych

straży pożarnych” nazwa zadania  „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w

Sarnowie”.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na poprawę efektywności energetycznej budynku strażnicy

Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w Sarnowie.  Instalacja  ogniw fotowoltaicznych  przyczyniła  się  do

racjonalnego i efektywnego gospodarowania energią.

Zadanie: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Sarnowie”

Gmina Gniewoszów pozyskała również środki z budżetu województwa mazowieckiego w 

ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, na dofinansowanie 

następujących zadań:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieścisko

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławczyn

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowola - Kolonia

W ramach tych inwestycji zostały wymienione oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

oraz zostały wymienione zegary sterujące na nowoczesne.

Wyżej wymienione zadania współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”
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IX. STAN DRÓG GMINNYCH

Gmina Gniewoszów posiada ok 59 km dróg publicznych – gminnych, zaliczonych do tej  kategorii

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z 17.07.1987 r., nr XXI/154/87. Około 22 km

dróg  gminnych  to  drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  (37  %),  około  9  km  (15  %) posiada

nawierzchnię tłuczniową , pozostałe to drogi gruntowe.

Gmina Gniewoszów administruje także siecią dróg lokalnych-niepublicznych o dł. ok. 100 km.

o zróżnicowanej nawierzchni.  Występują, tak jak w przypadku dróg gminnych, drogi asfaltowe,

ulepszone tłuczniem kamiennym i gruntowe.

Część dróg uznanych za gminne nie pełni obecnie istotnej funkcji komunikacyjnej (są mało

używane),  natomiast  część  dróg  niepublicznych  zyskało  na  znaczeniu.  Główna  przeszkodą

administrowaniu  siecią  dróg  jest  brak,  dla  większości  z  nich,  uregulowanego  stanu  prawnego.

Utrudnia  to  lub  uniemożliwia  korzystanie  z  zewnętrznych  środków  (dotacji)  na  budowę  i

przebudowę  dróg.  W  przypadku  dróg  niepublicznych  uniemożliwia   to  także  uznanie  ich  za

publiczne (gminne).

X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W listopadzie 2020 r. gmina Gniewoszów zawarła umowę, która była wynikiem postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z Puław na usługę odbioru i zagospodarowa-

nia stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów

oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wysokość wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie cen jednostkowych  za Mg. Odbiór

i zagospodarowanie 1Mg odpadów:

 z nieruchomości zamieszkałych:

- zmieszanych /niesegregowanych – 1 217,28 zł brutto

- odpadów biodergadowalnych – 894,36 zł brutto,

- odpadów opakowaniowych tj: tworzywa sztuczne, drobny metal, opakowania wielomateriałowe –

707,52 zł brutto,

- papieru  623,28 zł brutto,

- szkła 558,48 zł brutto,

- odpady wielkogabarytowe 1 244,28 zł brutto,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 785,28 zł brutto.

  z PSZOK:

- papier  623,28 zł brutto,
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- biodegradowalne 894,36 zł brutto,

- tworzywa sztuczne 772,32 zł brutto,

- szkło 558,48 zł brutto

- metal 563,88 zł brutto,

- odpady wielkogabarytowe 12 44,28 zł brutto

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 785,28 zł brutto

- odpady budowlane i rozbiórkowe 923,52 zł brutto,

odpady niebezpieczne  6 785,11 zł brutto,

- przeterminowane leki 5888,28 zł brutto,

- chemikalia – 8 048,28 zł brutto,

- niekwalifikujacych się do odpadów medycznych 1 136,28 zł brutto

- baterie i akumulatory 801,48 zł brutto

- zużyte opony 1 352,28 zł brutto

- popiół – 974,28 zł brutto.

W gminie Gniewoszów odpady zbierane są spod nieruchomości w podziale na 5 frakcji: papier;

szkło; tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe; bioodpady, odpady niesegregowa-

ne (zmieszane).

Dodatkowo raz w roku odbierane są spod nieruchomości odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny.

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

 odpady gromadzone w sposób selektywny – 20,00 zł  miesiąc/osoby

 odpady nie gromadzone w sposób selektywny – 40,00 zł miesiąc/osoby.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.:

 należność główna – 744 656,79 zł

 odsetki – 1 897,30zł

 koszty upomnienia – 757,40 zł

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 789 151,80 zł.

Informacja dotycząca działalności w Gminie Gniewoszów punktu „Czyste Powietrze” .

W  Urzędzie  Gminy  Gniewoszów  w dniu 26.05.2021  r.  został uruchomiony   punkt

konsultacyjno-informacyjny  rządowego  programu  „Czyste  Powietrze”.  Utworzenie  punktu  jest

realizacją zawartego  porozumienia  pomiędzy  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska

i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  a Gminą Gniewoszów.  Punkt  ma  na  celu  ułatwienie

mieszkańcom  gminy  Gniewoszów  wnioskowanie  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu
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Priorytetowego  „Czyste  Powietrze”.  Program  skierowany  jest  do  osób  fizycznych,  które  są

właścicielami/współwłaścicielami  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  lub  wydzielonego  w

takim  budynku  lokalu  mieszkalnego  z  wyodrębnioną  księgą  wieczystą.  „Czyste  Powietrze”  to

kompleksowy  program, którego celem  jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji

gazów  cieplarnianych  poprzez  wymianę  źródeł  ciepła  i  poprawę  efektywności  energetycznej

budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie

przedsięwzięć  realizowanych  przez  beneficjentów  uprawnionych  do  podstawowego,

podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.                                                   

Do  zadań Gminy  należy  między  innymi:  udzielanie  informacji  o  Programie  osobom

zainteresowanym  złożeniem  wniosku  o  dofinansowanie,  wsparcie  wnioskodawców  w  zakresie

przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w

Programie, przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, przekazywanie do

WFOŚiGW  wniosków  o  dofinansowanie,  składanych  przez  wnioskodawców  w  gminie,

niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w gminie.                                      

Punkt w Urzędzie Gminy Gniewoszów  czynny jest w każdy wtorek (7.00-12.00) i czwartek

(10.00-15.00). W ramach działalności Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu

Czyste  Powietrze,  odbyły  się cztery  spotkania  z  mieszkańcami  Gminy  zainteresowanymi

pozyskaniem środków finansowych na realizację  zadań w ramach Programu (21.06.2021 r. w ZSP

w Gniewoszowie,  przy ul.  Konopnickiej  19,  22 września 2021 r  o  godzinie  17.30 w  świetlicy

budynku OSP Wysokie Koło,  2 grudnia  2021 r w  świetlicy wiejskiej w Borku). Przedstawione

zostały założenia Programu,  warunki  uczestnictwa,  zakres  i  wysokość możliwego do uzyskania

wsparcia oraz procedura przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXIV/171/21 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Gminy w

Gniewoszowie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w roku 2021”

Wszystkie zadania i cele przedstawione w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w 2021 roku zostały osiągnięte.

Zgodnie z art . 11 a ustawy o ochronie zwierząt program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt obejmował:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

3. odławianie bezdomnych zwierząt;

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
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5. usypianie ślepych miotów;

6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7. zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z

udziałem zwierząt

8. zapewnienie  miejsca  dla  zabłąkanych,  porzuconych  lub  odebranych  zwierzętach

gospodarskich.

W  ramach  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w roku 2021” odłowiono i umieszczono w schronisku dla

zwierząt 8 psów. Podmiotem odpowiedzialnym za odłowienie, transport i przyjęcie bezdomnych

zwierząt  było  Przedsiębiorstwo  Usługowe  Jarosław  Dudzik,  Cedzyna,  ul.  Kielecka  19,  25-900

Kielce. Zwierzęta bezdomne umieszczane były w schronisku dla zwierząt „Strzelce”, Strzelce 108,

28-220 Oleśnica gdzie otrzymywały niezbędną pomoc weterynaryjną.

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt  na  terenie  Gminy  Gniewoszów  w  roku  2021”  została  zapewniona  dyspozycyjność

budynku  gospodarczego  pod  adresem  Zalesie  30,  na  cele  związane  z  ewentualną  potrzebą

udzielenia  pomocy  zabłąkanym,  porzuconym  lub  odebranym  zwierzętom  gospodarskim.  Nie

odnotowano żadnego przypadku zabłąkania, porzucenia lub odebrania zwierzęcia gospodarskiego w

2021 roku.

W 2021 roku zapewniona była całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych,

realizowana przez Gabinet Weterynaryjny BoliŁapka, Michalina Krakowiak – lekarz weterynarii,

ul.  Sienkiewicza  49,  26-930  Garbatka  –  Letnisko.  W 2021  roku  nie  odnotowano  przypadków

zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.

W 2021 roku w budżecie zaplanowano wydatki związane z realizacją „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów

w roku 2021” w kwocie 15.300,00 zł, wydatkowano na realizację tego zadania 13.179,08 zł.

XI. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻ POŻARNYCH.

Jednym z zadań własnych gminy są sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz

ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej.  Działające  na  terenie  gminy  Gniewoszów

Ochotnicze  Straże  Pożarne  to  umundurowane  jednostki  wyposażone  w  specjalistyczny  sprzęt,

przeznaczone  w  szczególności  do  walki  z  pożarami,  klęskami  żywiołowymi  lub  innymi

miejscowymi  zagrożeniami.  Ochotnicze  Straże  Pożarne  są  stowarzyszeniami  działającymi  w
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oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, są to także jednostki ochrony przeciwpożarowej  i w

tym zakresie w 2021 roku podlegały przepisom ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Na terenie gminy Gniewoszów funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj.

OSP Gniewoszów, OSP Wysokie Koło i OSP Sarnów. Jednostka OSP Gniewoszów od 1995 roku

należy do Krajowego Systemu Ratowniczo -  Gaśniczego, natomiast jednostka OSP Wysokie Koło

obecnie  aspiruje  do  wejścia  do  KSRG.  Jednostka  ta  została  wpisana  na  listę  w  Komendzie

Powiatowej PSP w Kozienicach i Komendzie Głównej PSP w Warszawie do dołączenia w 2022

roku do Krajowego Systemu Ratowniczo -  Gaśniczego.

Jednostki OSP z terenu gminy Gniewoszów wyposażone są w 5 samochodów pożarniczych

oraz  1  samochód  operacyjny.  Szczegółowy  wykaz  pojazdów  pożarniczych  w  poszczególnych

jednostkach OSP przedstawia się następująco:

1. OSP Gniewoszów:

 samochód pożarniczy ciężki Scania

 samochód pożarniczy średni  Star 266

 samochód pożarniczy lekki Renault Mascott

 samochód osobowy Daewoo Lanos

2.  OSP Wysokie Koło:

 samochód pożarniczy średni Star A266

3. OSP Sarnów

 samochód pożarniczy średni Star 244

Ponadto, jednostki OSP Gniewoszów oraz OSP Wysokie Koło posiadają na wyposażeniu sprzęt

pływający / łodzie, odpowiednio:

1. OSP Gniewoszów:

➢ łódź  płaskodenna z silnikiem zaburtowym Yamaha 55

2. OSP Wysokie Koło:

➢ łódź 4-osobowa z przyczepką.

W 2021 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gniewoszów skupiały w swoich

szeregach łącznie 145 członków, w tym:

OSP Gniewoszów OSP Wysokie Koło OSP Sarnów

członkowie zwyczajni 44 50 35

członkowie honorowi 0 3 0
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członkowie wspierający 13 0 0

RAZEM 57 53 35

Uprawnionych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2021 roku było

66 członków OSP, w tym:

 OSP Gniewoszów -  33

 OSP Wysokie Koło - 18

 OSP Sarnów – 15

Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi posiadało 18 członków OSP, w tym:

 OSP Gniewoszów - 11

 OSP Wysokie Koło - 4

 OSP Sarnów – 3.

W 2021  roku  jednostki  OSP interweniowały  podczas  136 zdarzeń.  Najczęściej  do  działań

ratowniczo – gaśniczych dysponowana była jednostka OSP Gniewoszów, należąca do Krajowego

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, następnie jednostka OSP Wysokie Koło oraz OSP Sarnów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wyjazdów do akcji przez poszczególne jednostki.

Nazwa jednostki Liczba wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych

OSP Gniewoszów 105

OSP Wysokie Koło 17

OSP Sarnów 14

W ogólnej  liczbie  zdarzeń  pożary  stanowiły  33,82  %,  miejscowe  zagrożenia  62,50  %,  alarmy

fałszywe 3,68 %.

W  czerwcu  2021  r.  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kozienicach

przeprowadziła wspólne ćwiczenia zgrywające siły PSP i OSP  na terenie „Rzeka Wisła” w celu

doskonalenia współpracy podczas działań na wodach płynących. W ćwiczeniach tych uczestniczyło

5 strażaków z jednostki OSP KSRG Gniewoszów.

W drugim półroczu 2021 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

przeprowadziła  szkolenie podstawowe strażaków ratowników. Z terenu naszej gminy w szkoleniu
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uczestniczyło 7 strażaków OSP, tj. 3 z OSP Gniewoszów, 1 z OSP Wysokie Koło i 3 z OSP Sarnów,

zyskując w ten sposób uprawnienia do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych.

W  2021  roku  gmina  Gniewoszów  zatrudniła  na  podstawie  umów  zlecenie  pięciu

konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Na utrzymanie działalności przeciwpożarowej w 2021 roku Gmina Gniewoszów wydatkowała

łącznie 313 241,85 zł, w tym wydatki inwestycje w wysokości 72 754,90 zł oraz  wydatki bieżące

w kwocie 240 486,95 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w

budynku  strażnicy  OSP Wysokie  Koło  oraz  wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej  na  budynku

strażnicy  OSP Sarnów,  a  także  na  zakup  sprzętu,  wyposażenia  i  umundurowania  strażackiego,

zakup mediów,  paliwa do samochodów pożarniczych i  sprzętu  silnikowego,  umowy zlecenia  z

konserwatorami,  ekwiwalent  pieniężny  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  i  szkoleniach

pożarniczych, bieżące remonty strażnic, naprawę samochodów, badania techniczne i ubezpieczenia

pojazdów,  badania i ubezpieczenie strażaków oraz inne wydatki  mające wpływ na utrzymanie

gotowości bojowej jednostek OSP.

Oficjalne  przekazanie  zakupionego  dzięki  wsparciu  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  sprzętu  jednostkom  OSP  z  terenu  Gminy

Gniewoszów
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W 2021 roku dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania

„OSP-2021” Gmina Gniewoszów dokonała zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Gniewoszów i

OSP Sarnów na łączna kwotę 34 493,54 zł, w tym kwota dofinansowania 17 246,77 zł. Powyższe

środki zostały przeznaczone na zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (tj. 6

szt. hełmów strażackich z latarką, 6 par butów strażackich, 6 kpl. ubrań lekkich jednowarstwowych,

6 par  rękawic  specjalnych)  dla  jednostki  OSP Gniewoszów. Jednostka OSP Sarnów w ramach

niniejszej  dotacji  pozyskała  motopompę  szlamową,  2  szt.  butli  stalowych,  6  szt.  kominiarek

strażackich, 3-częściową drabinę aluminiową oraz narzędzie ratownicze hooligan.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowiecki strażnice OSP-2021”

udzielił również  wsparcia finansowego na wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w budynku

strażnicy OSP Wysokie Koło.  Łączna wartość inwestycji  wyniosła  32 754,90 zł,  w tym kwota

udzielonej pomocy finansowej stanowiła 22 000 zł.

W 2021 roku na budynku strażnicy OSP Sarnów została wykonana instalacja fotowoltaiczna.

Na ten cel gmina Gniewoszów pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000 zł,  całkowity koszt

inwestycji  wyniósł 40 000 zł.

Dodatkowo, w 2021 roku Gmina Gniewoszów przekazała jednostce OSP KSRG Gniewoszów

dotacje  celową   w  wysokości  4  500  zł  z  przeznaczeniem   na  zakup  wyposażenia  i  sprzętu

ratowniczego.

Należy podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie włączyła się w ogólnopolski

program  promowania  szczepień  przeciw  COVID-19  #SzczepimySię  z  OSP,  zajmując  pierwsze

miejsce w powiecie kozienickim.  Oprócz działań ratowniczo – gaśniczych jednostki OSP z terenu

Gminy Gniewoszów chętnie podejmują wszelką działalność prewencyjną, organizując m.in. pokazy

dla  dzieci  i  młodzieży.  Strażacy  biorą  również  czynny udział  w uroczystościach  kościelnych  i

państwowych.   Jednostki  OSP z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w zawodach sportowo –

pożarniczych, odnosząc duże sukcesy. Niestety,  w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna

związaną  z  Covid-19  niektóre  formy  działalności  jednostek  OSP,  w  tym  zawody  sportowo  –

pożarnicze zostały ograniczone lub odwołane. Jednakże w tej trudnej rzeczywistości druhowie OSP

po raz kolejny udowodnili, że społeczność lokalna może na nich polegać. Swoją wzorową postawą i

pełnym  zaangażowaniem  organizowali  i  brali  czynny  udział  m.in.  w  akcji  oddawania  krwi,

pomagali  osobom  przebywającym  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  dokonywaniu  codziennych

zakupów, a także  osobom starszym lub potrzebującym w dotarciu na szczepienie przeciwko Covid-

19. 
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PODSUMOWANIE

Corocznie  od,  2018  r.,  składane  raporty  o  stanie  Gminy  Gniewoszów są  podsumowaniem

całorocznych działań samorządu oraz wskazówką do ewaluacji wykonanych zadań. Zadania te re-

alizowane przez gminę jako wspólnotę samorządową składają się na jakość życia jej mieszkańców.

Dlatego tak ważna jest  kontynuowanie ciągłych inwestycji,  nie tylko w infrastrukturę drogową,

kanalizacyjną czy wodociągową, ale również w oświatę i wychowanie naszych dzieci oraz dbanie o

czystość otaczającego nas środowiska. Wspólnota samorządowa powołana została również do tego

aby pomagać tym mieszkańcom, którzy z różnych powodów znaleźli się w niedostatku jak też do

zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie kultury oraz wydarzeń integrujących naszą

społeczność.

Mam nadzieje, że przedłożony raport daje obraz podjętych przez gminę działań w celu poprawy

życia mieszkańców naszej małej wspólnoty. Staramy się aby nasze decyzje wpływały na rozwój

Gminy Gniewoszów wzmacniając jednocześnie jej potencjał społeczny i gospodarczy.

Wójt Gminy Gniewoszów

 /-/ Marcin Szymon Gac
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