
Zarządzenie Nr 24/2019 

Wójta Gminy Gniewoszów

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2018 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Przedstawia się raport o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2018 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. 



Załącznik do 

Zarządzenia Nr 24/2019 

Wójta Gminy Gniewoszów

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2018

RAPORT O STANIE 

GMINY

GNIEWOSZÓW 

ZA 

ROK 

2018



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 2018. 

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.

Swoim zakresem obejmuje  przede  wszystkim realizację  polityk,  programów i  strategii,  uchwał

Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.

Informacje  zawarte  w  niniejszym  dokumencie  mogą  posłużyć  mieszkańcom  Gminy

Gniewoszów do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także mogą się stać

podstawą 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

dokumentów, 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

Komunikacji,

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 określonych zadań.

  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

5. Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie



6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole

7. 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) Referat Finansowy,

b) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

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

spraw obsługi rady gminy, 

d) stanowisko  pracy  do  spraw  dowodów  osobistych,  ewidencji  ludności  i  archiwum

zakładowego,

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

ochrony p.poż.,

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

zamówień publicznych,

g) stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,

h) radca prawny,

i) informatyk,

j) główny księgowy budżetu oświaty.

II. INFORMACJE  OGÓLNE  –  OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  GMINY  

GNIEWOSZÓW (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 3918 mieszkańców wg stanu na

dzień 31.12.2018r. 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.



Mapa gminy Gniewoszów



Według stanu na 31 grudnia 2018 r., liczba ludności gminy Gniewoszów wynosiła 3 918

mieszkańców,  z  czego  51,4% stanowiły  kobiety,  a  48,6  % mężczyźni.  Liczba  ludności  gminy

stanowi  6,5  %  ludności  powiatu,  0,7%  ludności  województwa.  Struktura  ludności  gminy

przedstawiała  się  następująco:  osoby  w  wieku  przedprodukcyjnym  stanowiły  18,8%,  osoby  w

wieku produkcyjnym 60,3 %, a  w wieku poprodukcyjnym 20,9%. W latach 1984 -2018 liczba

ludności  spadła  o  23,3%”.  Według  stanu  na  31  grudnia  2018  r.  stopa  bezrobocia  dla  powiatu

wynosiła  11,2% dla  województwa wynosiła  6,6%.  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach nie

publikuje danych o bezrobociu w poszczególnych gminach powiatu, stąd brak danych dotyczących

gminy Gniewoszów.

L.p. Miejscowość Liczba osób zameldowanych (stan na 31.12.2018)

Mężczyzn Kobiet Razem

1 Gniewoszów 287 285 572

2 Zwola 91 102 193

3 Zdunków 47 44 91

4 Boguszówka 119 115 234

5 Podmieście 40 37 77

6 Regów Nowy 58 73 131

7 Wysokie Koło 128 139 267

8 Regów Stary 165 174 339

9 Markowola 47 55 102

10 Markowola - Kolonia 56 52 108

11 Marianów 32 36 68

12 Oleksów 151 151 302

13 Borek 240 289 529

14 Sławczyn 69 70 139

15 Zalesie 52 49 101



16 Wólka Bachańska 80 75 155

17 Kociołek 20 27 47

18 Mieścisko 27 19 46

19 Sarnów 195 222 417

RAZEM 1904 2014 3918

III.WYKAZ  DOKUMENTÓW  PROGRAMOWYCH  GMINY  GNIEWOSZÓW  

OBOWIĄZUJĄCYCH W 2018R.

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.

2014-2020

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

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

Uchwała XIV/105/16              
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 24.05.2016 r.

2016-2020

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

6. Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Gniewoszów na lata 2016-2020

Uchwała XXII/146/16       
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28.12.2016 r.

2016-2020

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

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

Bezterminowy



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

11. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych na lata 2018-2020

Uchwała XXX/218/18 Rady 
Gminy w Gniewoszowie         
z dnia 21.12.2017 r.

2018-2020

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  2018 r.

Uchwała XXVIII/201/17 
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29.11.2017 r.

2018

14. Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2018 r.

Uchwała XXIX/207/17 Rady 
Gminy w Gniewoszowie         
z dnia 21.12.2017 r.

2018

15. Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na 2018 r. 

Uchwała  XXIX/206/17 Rady 
Gminy w Gniewoszowie z 
dnia 21.12.2017 r.

2018

16. Gminny Program Wspierania Rodziny w
Gminie Gniewoszów na lata 2016 – 
2018 

Uchwała XIX/123/16              
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 913.03.2016 r.

2016 – 2018

17. Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Gniewoszów w 2018 r.

Uchwała XXXI232/18            
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 26.03.2018 r.

2018
Wyrok WSA          
w Warszawie 
stwierdzający 
nieważność 
uchwały w całości.



IV. SPRAWOZDANIE Z  REALIZACJI UCHWAŁ  RADY GMINY ZA 2018R.  

W 2018 r. odbyło się  7 sesji  Rady Gminy w Gniewoszowie, na których  podjęto 69 uchwał.

 Uchwały w  trybie  art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2019r. poz. 506)  zostały przekazane  organom sprawującym nadzór nad działalnością

gminy, tj.:

- Wojewodzie Mazowieckiemu – 39 uchwał,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – 30 uchwał.

W trybie nadzoru  prawnego Kolegium  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

uchwałą   nr 18.2013.2018 z dnia 25 września 2018r.   orzekło o nieważności  Uchwały nr XXXIII/

249/18 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia 6 września 2018 r. w sprawie   zarządzenia poboru

opłat  za  gospodarowanie   odpadami  komunalnymi,  wyznaczenia  inkasenta,  wynagrodzenia  za

inkaso  oraz terminów płatności  dla inkasentów. Zgodnie ze stanowiskiem Kolegium Regionalnej

Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie  przedmiotowa   uchwała  wprowadzała  przepisy  prawa

powszechnie obowiązującego na terenie  gminy,  czyli  powinna  podlegać regułom  publikacji  i

wejścia w życie   w terminie  określonym w ustawie  z dna 20 lipca 2000r.   o ogłaszaniu aktów

normatywnych  i niektórych innych  aktów prawnych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2017 poz.1523 ze

zm. ).  W uchwale podano błędną  podstawę prawną, tj. art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 13 września

1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze

zm.) zamiast art.  6l ust. 2 cytowanej ustawy.

Ponadto  wyrokiem  sygn.  akt  VIII  SA/Wa  87/19  z  dnia  14  marca  2019  r.   Wojewódzki  Sąd

Administracyjny  w  Warszawie  po  rozpatrzeniu   sprawy  ze  skargi   Prokuratora  Rejonowego

w Kozienicach  na uchwałę XXXI/232/18 Rady Gminy w Gniewoszowie  z dnia 26 marca 2018 r.

w  sprawie  przyjęcia  "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania

bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Gniewoszów  w  2018  roku"   stwierdził   nieważność

zaskarżonej uchwały w całości.  Sąd  zarzucił   naruszenie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r.   (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019r.  poz.  122  ze  zm.) w  sprawie  ochrony   zwierząt  w

następujących postanowieniach programu:

- § 3 ust.  2  przepis  nie precyzował konkretnego sposobu  postępowania  ze ślepymi miotami

i odsyłał  do przyszłej oraz niepewnej umowy  pomiędzy gminą  oraz nieokreślonym  gabinetem

weterynaryjnym, któremu  w późniejszym czasie  jednostka samorządu terytorialnego zamierzała

zlecić usługę usypiania  ślepych miotów;

- § 4 ust. 2 przepis ten  pomijał uregulowania  kwestii opieki  i dokarmiania kotów wolno żyjących,



- § 7 ust. 1 przepis nie wskazywał sposobu wydatkowania środków  przeznaczonych na realizację  
Programu. 

Uchwały rady gminy stanowiące akty prawa miejscowego  ogłaszane są  w dzienniku urzędowym

województwa na zasadach określonych w ustawie  z dna 20 lipca 2000 r.   o ogłaszaniu aktów

normatywnych  i niektórych innych  aktów prawnych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2017 poz.1523 ze

zm.  ).   Akty  prawa miejscowego  mają  moc obowiązującą  na  terenie  gminy i   rozstrzygający

w  sposób  bezwzględny  o  prawach   i  obowiązkach  podmiotów    tworzących  wspólnotę

samorządową. 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało ogłoszonych 29 uchwał 

podjętych przez Radę Gminy w Gniewoszowie w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez

Radę Gminy w Gniewoszowie w roku 2018 

We wskazanym okresie Rada Gminy w Gniewoszowie podjęła ogółem 69 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.

Lp. Nr uchwały Tytuł Informacja o wykonaniu uchwały

XXX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  31 stycznia 2018 roku

1. XXX/213/18 w sprawie wprowadzania zmian do
uchwały budżetowej na 2018 r.  Nr
XXIX/204/117 Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

2. XXX/214/18 w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowej  pożyczki
inwestycyjnej  w  Wojewódzkim
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odstąpiono  od  realizacji  uchwały.
Uchwałą  Nr  II/9/18  w  sprawie
uchylenia  uchwały  Nr  XXX/214/18 z
dnia  31  stycznia  2018  r.  w  sprawie
zaciągnięcia  długoterminowej
pożyczki  inwestycyjnej  w
Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
Warszawie.

3. XXX/215/18 w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  dla  Powiatu

Uchwała zrealizowana

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIX_204_17.pdf


Kozienickiego. Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy  finansowej  w wys.  100 000,
00  zł  dla  Powiatu  Kozienickiego  w
formie dotacji celowej na przebudowę
drogi  powiatowej  nr  1738W  Borek-
Gniewoszów.  Rozliczono  całość
dotacji.

4. XXX/216/18 w  sprawie  udzielenia  pomocy
rzeczowej  dla  Województwa
Mazowieckiego

Uchwała zrealizowana

Zlecono  wykonanie  dokumentacji
projektowej  na  przebudowę  drogi
wojewódzkiej  nr  738.  Dokumentację
wykonano.  Złożono  zgłoszenie
zamiaru  wykonania  robót
budowlanych.

5. XXX/217/18 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
dzierżawę  na  czas  nieoznaczony
części  nieruchomości  stanowiącej
własność gminy Gniewoszów

Uchwała zrealizowana

Zawarto umowy dzierżawy na części 
nieruchomości wskazanych w treści 
uchwały.

6.

XXX/218/18 w  sprawie  uchwalenia
wieloletniego  planu  rozwoju  i
modernizacji  urządzeń
wodociągowych  i  kanalizacyjnych
na lata 2018-2020

Uchwała stosowana

Określono plan rozwoju i modernizacji
urządzeń  wodociągowych  i
kanalizacyjnych  na  lata  2018-2020.
Określono  planowany  zakres  usług
wodno  –  kanalizacyjnych,
przedsięwzięcia  rozwojowo  –
modernizacyjne  w  poszczególnych
latach, przedsięwzięcia racjonalizujące
zużycie  wody  i  odprowadzanie
ścieków,  nakłady  inwestycyjne  w
poszczególnych  latach  oraz  sposoby
finansowania planowanych inwestycji

7. XXX/219/18 w  sprawie  przyjęcia  "Programu
usuwania  azbestu  i  wyrobów
zawierających  azbest  dla  gminy
Gniewoszów na lata 2017 - 2032"

Uchwała stosowana

Uchwała  umożliwia  ubieganie  się  o
środki z WFOŚiGW

8. XXX/220/18 w  sprawie  określenia  wzorów
informacji  i  deklaracji  na  podatek
od nieruchomości,  podatek rolny i
podatek  leśny  obowiązujący  w
Gminie Gniewoszów.

Uchwała stosowana

Uchwała  została  podjęta  zgodnie  z
dyspozycją  art.  16  ust.  13  ustawy  z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach  lokalnych,  art.  6a  ust.  11
ustawy z dnia  15 listopada 1984 r.  o
podatku  rolnym  oraz  art.  6  ust.  9



ustawy z dnia 30 października 2002r. o
podatku leśnym.

9. XXX/221/18 w  sprawie  ustalenia  wysokości
ekwiwalentu  pieniężnego  dla
członków  ochotniczej  straży
pożarnej,  którzy  uczestniczyli  w
działaniu  ratowniczym  lub  w
szkoleniu  pożarniczym
organizowanym  przez  Państwową
Straż Pożarną.

 Uchwała stosowana

Uchwała  została  podjęta  zgodnie  z
dyspozycją art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie
przeciwpożarowej.  Ustalono
ekwiwalent  pieniężny  dla  członków
ochotniczej  straży  pożarnej,  którzy
uczestniczyli w działaniu ratowniczym
w  kwocie  15  zł  za  każdą  godzinę
udziału  w  działaniu  ratowniczym.
Ustalono   ekwiwalent  pieniężny  dla
członków ochotniczej straży pożarnej,
którzy  uczestniczyli  w  szkoleniu
pożarniczym  organizowanym  przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę w
kwocie 5 zł za każdą godzinę udziału
w szkoleniu.
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10. XXXI/222/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie  na  wyprzedzające
finansowanie  działań  finansowych
ze  środków  pochodzących  z
budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała zrealizowana.

Umowę  zawarto w dniu 20.09.2018 r.
Nr  PROW-07.4.2-11-00895-14  na
realizację  operacji  „Przebudowa
targowiska  w  Gniewoszowie”.
Pożyczkę  zaciągnięto  w  kwocie  622
099, 36 zł.

11. XXXI/223/18 w sprawie emisji obligacji. Uchwała zrealizowana

Przeprowadzono  emisję  obligacji  na
zasadach  określonych  w  uchwale  o
wartości   1  000  000,00zł  w  trzech
transzach.  Niniejsza  uchwała  Rady
Gminy  w  Gniewoszowie  stanowiła
formalny początek i podstawę prawną
procedury  uruchamiania  emisji
obligacji komunalnych w trybie emisji
niepublicznej.  Środki  uzyskane  z
emisji  obligacji  komunalnych  zostały
przeznaczone  na  pokrycie
planowanego  deficytu  budżetu  gminy
wynikającego  z  planowanych  do
realizacji  zadań  inwestycyjnych  w
2018  roku.  Uchwała  określiła  m.  in.
wielkość  emisji,  podział  na  transze  i



serie,  długość  życia  poszczególnych
obligacji,  sposób  emisji,  zasady
oprocentowania.  Po  przeprowadzeniu
postępowania  agentem  emisji  na
podstawie  najkorzystniejszej  oferty
został wybrany Bank PKO Bank Polski
SA  ,  z  którym  została  podpisana
umowa  organizacji,  prowadzenia  i
obsługi  emisji  obligacji.  Środki  w
wysokości 1 000 000, 00 zł wpłynęły
na konto budżetu gminy.

 

12. XXXI/224/18 w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  dla  Powiatu
Kozienickiego.

Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy  finansowej  w  wysokości  50
000,00 zł dla Powiatu Kozienickiego w
formie dotacji celowej na przebudowę
skrzyżowania  drogi  powiatowej  nr
1744W Regów Stary  –  Markowola  z
drogą  gminną  w  miejscowości
Boguszówka.  Rozliczono  dotację  na
kwotę 42 710, 22 zł.

13. XXXI/225/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na 2018 r. Nr
XXIX/204/17 z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

14. XXXI/227/18 w sprawie  niewyrażenia  zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2019 r.

Uchwała zrealizowana.

Brak  zgody  został  uwzględniony  na
etapie  opracowywania  projektu
uchwały budżetowej na rok 2019.

15. XXXI/228/18 w  sprawie  podziału  Gminy
Gniewoszów  na  okręgi  wyborcze
oraz ustalenia ich granic, numerów
i  liczby  wybieranych  radnych  w
każdym okręgu.

Uchwała stosowana

Uchwała  została  podjęta  
w związku  z  art.  12  ust.  1  ustawy z
dnia  11  stycznia  2018  r.  o  zmianie
niektórych  ustaw w celu  zwiększenia
udziału  obywateli  w  procesie
wybierania,  funkcjonowania  
i  kontrolowania  niektórych  organów
publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.
130)  i  stanowiskiem  Państwowej
Komisji  Wyborczej,  że  do  dokonania
podziału  gmin  na  okręgi  wyborcze
zobowiązane  były  rady  wszystkich
gmin,  nawet  w przypadku,  gdy nowe

http://bip.gniewoszow.pl/upload/Uch_XXIX_204_17.pdf


uchwały  powielały  rozstrzygnięcia
dotychczasowe.   Uchwała  w  sprawie
podziału  Gminy  Gniewoszów  na
okręgi  wyborcze  określiła  takie  same
granice  okręgów,  jakie  obowiązywały
dotychczas. 

16. XXXI/229/18 w  sprawie  ustalenia  wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego  w  publicznym
przedszkolu,  którego  organem
prowadzącym  jest  Gmina
Gniewoszów.

Uchwała stosowana

Przekazano  uchwałę  publicznym
placówkom funkcjonującym na terenie
Gminy Gniewoszów do wiadomości i
służbowego wykorzystania. 

17. XXXI/230/18 w sprawie wprowadzenia zmian w
statucie  Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Uchwała stosowana

W  treści  statutu  SPZOZ  w
Gniewoszowie  wprowadzono
nowoutworzony  Gabinet  Medycyny
Szkolnej  w  Publicznej  Szkole
Podstawowej w Wysokim Kole. 

18. XXXI/231/18 w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin
zajęć  pedagogów,  psychologów,
logopedów,  terapeutów
pedagogicznych  i  doradców
zawodowych.

 Uchwała stosowana

Przekazano  uchwałę  publicznym
placówkom funkcjonującym na terenie
Gminy Gniewoszów do wiadomości i
służbowego wykorzystania. 

19. XXXI/232/18 w  sprawie  przyjęcia  "Programu
opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na  terenie
Gminy Gniewoszów w 2018 roku"

Stwierdzono nieważność uchwały

20. XXXI/233/18 w  sprawie  wyrażenia  zgody
Wójtowi  Gminy  Gniewoszów  na
nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej.

Uchwała zrealizowana

W  dniu  07.05.2018  r.  aktem
notarialnym  podpisano  umowę
darowizny  nieruchomości  gruntowej
położonej  w  miejscowości
Gniewoszów o numerze ewidencyjnym
484/10.

21. XXXI/234/18 w  sprawie  zlecenia  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  przeprowadzenia
kontroli.

 Uchwała zrealizowana

Przeprowadzono kontrolę realizacji 
przez urząd gminy zadania z zakresu 
rejestracji działalności gospodarczej.

XXXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2018 roku



22. XXXII/235/18 w  sprawie  rozpatrzenia  i
zatwierdzenia  sprawozdania  Wójta
Gminy  Gniewoszów  z  wykonania
budżetu za 2017 rok i sprawozdania
finansowego.

Uchwała zrealizowana.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe
i  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu
za 2017 rok.

23. XXXII/236/18 w  sprawie  udzielenia  Wójtowi
Gminy  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwała zrealizowana.

Udzielono  Wójtowi  Gminy
Gniewoszów  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu za rok 2017.

24. XXXII/237/18 w sprawie  zatwierdzenia  rocznego
sprawozdania  finansowego
Samodzielnego  Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Gniewoszowie za 2017 r.

 Uchwała zrealizowana.

Zatwierdzono  roczne  sprawozdanie
finansowe Samodzielnego Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Gniewoszowie za 2017 r.

25. XXXII/238/18 w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  dla  Powiatu
Kozienickiego.

 Uchwała zrealizowana

Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w wys. 6 000, 00
zł dla Powiatu Kozienickiego w formie
dotacji  celowej  na  zakup  sprzętu  i
wyposażenia  dla  SPZZOZ  w
Kozienicach.  Rozliczono  całość
dotacji.

26. XXXII/239/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na  2018 r. Nr
XXIX/204/17 Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

27. XXXII/240/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały  Nr  XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia  2017  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gniewoszów na lata 2018-
2024.

Uchwała zrealizowana

Uwzględniono  zmiany  dotyczące
przedsięwzięć  wieloletnich  w
wyliczeniu  wymaganym  prawem
wskaźników.

28. XXXII/241/18 w  sprawie  wyrażenia  zgody
Wójtowi  Gminy  Gniewoszów  na
nabycie  nieruchomości
gruntowych.

Uchwała zrealizowana

W  dniu  15.10.2018  r.   aktem
notarialnym  podpisano  umowę  kupna
działki  numer  28/5  położonej  w
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miejscowości  Wysokie  Koło.  W dniu
12.10.2018  r.   aktem  notarialnym
podpisano umowę kupna działki numer
47/3  położonej  w  miejscowości
Wysokie Koło.

29. XXXII/242/18 w  sprawie  powołania  Komisji
Statutowej

Uchwała zrealizowana

Powołano  Komisję  Statutową,  która
opracowała  projekt  Statutu  Gminy
Gniewoszów.

30. XXXII/243/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla  Wójta  Gminy  Gniewoszów
Marcina Szymona Gaca.

 Uchwała zrealizowana

Uchwała została podjęta w związku z
wejściem  w  życie  Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w  sprawie  wynagradzania
pracowników samorządowych
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31. XXXIII/244/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na 2018 r. Nr
XXIX/204/17 Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

32. XXXIII/245/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały  Nr  XXIX/205/17  Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia  2017  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gniewoszów na lata 2018-
2024.

Uchwała zrealizowana

Uwzględniono  zmiany  dotyczące
przedsięwzięć  wieloletnich  w
wyliczeniu  wymaganym  prawem
wskaźników.

33. XXXIII/246/18 w  sprawie  Statutu  Gminy
Gniewoszów

Uchwała stosowana.

Rada  Gminy  uchwaliła  Statut  Gminy
opracowany przez Komisję Statutową.
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34. XXXIII/247/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

Uchwała stosowana.

Podjęcie  takiej  uchwały  przez  radę
gminy zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy 
o  samorządzie  gminnym  było
obligatoryjne.  

35. XXXIII/248/18 w  sprawie  uchwalenia  programu
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
2019 r.

Uchwała w trakcie realizacji

Program jest realizowany w 2019 roku.

36. XXXIII/249/18 w sprawie zarządzenia poboru opłat
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  wyznaczenia
inkasenta, wynagrodzenia za inkaso
oraz  terminów  płatności  dla
inkasentów.

Uchwała uchylona

37. XXXIII/250/18 w  sprawie  dopłaty  dla  odbiorców
usług  zbiorowego  zaopatrzenia  w
wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków  z  terenu  gminy
Gniewoszów.

 Uchwała stosowana

Na podstawie art.  24 ust.  6 ustawy z
dnia  6  czerwca  2001r.  o  zbiorowym
zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu  ścieków  ustalono
dopłaty  dla  odbiorców  usług
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorowego odprowadzania ścieków w
wysokości określonej w w/w akcie.

38. XXXIII/251/18 w  sprawie  przyjęcia  projektu
regulaminu  dostarczania  wody  i
odprowadzania  ścieków na  terenie
Gminy  Gniewoszów  w  celu
przekazania  go  do  zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.

 Uchwała stosowana

Przyjęto  projekt  regulaminu
dostarczania  wody  i  odprowadzania
ścieków  na  terenie  Gminy
Gniewoszów w celu przekazania go do
zaopiniowania  organowi
regulacyjnemu,  którym  jest  właściwy
miejscowo  Dyrektor  Regionalnego
Zarządu  Gospodarki  Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

39. XXXIII/252/18 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
dzierżawę  na  czas  nieoznaczony
części  nieruchomości  stanowiącej
własność gminy Gniewoszów

 Uchwała zrealizowana

W dniu 01.10.2018 r. zawarto umowę
dzierżawy na czas nieoznaczony części



nieruchomości  wymienionej  w
uchwale.

40. XXXIII/253/18 w  sprawie  ustalenia  maksymalnej
liczby  zezwoleń  na  sprzedaż
napojów alkoholowych oraz  zasad
usytuowania  punktów  sprzedaży
napojów  alkoholowych  dla  terenu
gminy Gniewoszów.

Uchwała stosowana.

Rada  Gminy  ustaliła  maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych  przeznaczonych  do
sprzedaży  po za  miejscem sprzedaży,
jak  i  w  miejscu  sprzedaży  oraz
określiła  zasady  usytuowania  na
terenie  Gminy  Gniewoszów  miejsc
sprzedaży  i  podawania  napojów
alkoholowych.

 

41. XXXIII/254/18 w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na
działalność  Wójta  Gminy
Gniewoszów w sprawie usunięcia 6
drzew  położonych  na  działce  nr.
562 w miejscowości Gniewoszów.

Uchwała zrealizowana

Rada  Gminy  uznała  skargę  za
bezzasadną,  o  czym  poinformowano
skarżącego.

I Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie  VIII kadencji – 19.11.2018 rok

42. I/1/18 w  sprawie  stwierdzenia  wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w
Gniewoszowie.

Uchwała stosowana

Rada  Gminy  wybrała  w  głosowaniu
tajnym Przewodniczącego Rady.

43. I/2/18 w  sprawie  stwierdzenia  wyboru
Wiceprzewodniczących  Rady
Gminy w Gniewoszowie.

Uchwała stosowana

Rada  Gminy  wybrała  w  głosowaniu
tajnym dwóch Wiceprzewodniczących
Rady.

44. I/3/18 w sprawie powołania komisji Rady 
Gminy w Gniewoszowie

Uchwała stosowana

Powołano  3  komisje  stałe  oraz
Komisję  Rewizyjną  i  Komisję  Skarg,
Wniosków i Petycji.

45. I/4/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla  Wójta  Gminy  Gniewoszów
Marcina Szymona Gaca

Uchwała stosowana

Ustalono  wysokość  wynagrodzenia
Wójta Gminy Gniewoszów w związku
z objęciem mandatu.



46. I/5/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na 2018 r. Nr.
XXIX/204/17  Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

47. I/6/18  w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały  Nr.  XXIX/205/17  Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia  2017  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gniewoszów na lata 2018 -
2024. 

Uchwała zrealizowana

Uwzględniono  zmiany  dotyczące
przedsięwzięć  wieloletnich  w
wyliczeniu  wymaganym  prawem
wskaźników.

48. I/7/18  w sprawie  diet  dla  radnych Rady
Gminy w Gniewoszowie.

Uchwała stosowana

Ustalono wysokość diet dla Radnych  
i Przewodniczących Komisji.

II Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie VIII kadencji – 28.11.2018 rok

49. II/8/18  w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na 2018 r. Nr
XXIX/204/17  Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

50. II/9/18  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
XXX/214/18  z  dnia  31  stycznia
2018  r.  w  sprawie  zaciągnięcia
długoterminowej  pożyczki
inwestycyjnej  w  Wojewódzkim
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Uchwała zrealizowana

51. II/10/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały  Nr  XXIX/205/17  Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia  2017  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gniewoszów na lata 2018-
2024.

Uchwała zrealizowana

Uwzględniono  zmiany  dotyczące
przedsięwzięć  wieloletnich  w
wyliczeniu  wymaganym  prawem
wskaźników.

52. II/11/18 w sprawie obniżenia średniej  ceny
skupu  żyta,  przyjmowaną  jako
podstawa  obliczenia  podatku
rolnego  na  obszarze  gminy
Gniewoszów na 2019 r.

Uchwała stosowana

Obniżono  średnią  cenę  skupu  żyta
stanowiąca  podstawę  do  obliczenia
podatku rolnego z kwoty 54, 36 zł za 1



dt. do kwoty 50 zł za 1 dt.

53. II/12/18 w  sprawie  obniżenia  ceny
sprzedaży  drewna  przyjmowanej
jako  podstawa  obliczenia  podatku
leśnego  na  obszarze  gminy
Gniewoszów w 2019 r.

 Uchwała stosowana

Obniżono  średnią  cenę  sprzedaży
drewna  przyjmowaną  jako  podstawę
do  obliczenia  podatku  leśnego  na
obszarze gminy z kwoty 191, 98 zł za
1 m3 do kwoty 160 zł za 1m3.

54. II/13/18 w  sprawie  wyboru  metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała stosowana

Uchwała  podjęta  przez  Radę  Gminy
zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2a
pkt 1 ust. 3  ustawy z dnia 13 września
1996  r.  o  utrzymaniu  czystości
porządku w gminach. Ustalona została
nowa  opłata  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

55. II/14/18 w  sprawie  zarządzenia  poboru
opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,
wyznaczenia  inkasenta,
wynagrodzenia  za  inkaso  oraz
terminów płatności dla inkasentów.

 Uchwała stosowana

Zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia
13  września  1996r.  o  utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach
określono, iż opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się u
inkasenta  lub  bezpośrednio  na
rachunek  bankowy  Gminy
Gniewoszów. Wyznaczono inkasenta i
określono dla niego wynagrodzenie za
inkaso.

56. II/15/18 w  sprawie  ustalenia  wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego  w  publicznym
przedszkolu  i  oddziale
przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej,  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina
Gniewoszów.

 Uchwała stosowana

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia  27  października  2017r.  o
finansowaniu  zadań  oświatowych
ustalono  wysokość  opłat  za
korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego w prowadzonym przez
Gminę  Gniewoszów  przedszkolu  i
oddziale  przedszkolnym w publicznej
szkole  podstawowej  w  wymiarze
przekraczającym pięć godzin dziennie.

57. II/16/18 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad  ponoszenia  odpłatności  za
pobyt  w  ośrodkach  wsparcia

Uchwała stosowana



udzielających  schronienia  osobom
bezdomnym.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36
pkt 2 lit „i”, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z
dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy
społecznej  ustalono  odpłatną  oraz
nieodpłatną  pomoc  w  formie
udzielenia  schronienia  poprzez
przyznanie  tymczasowego  miejsca
pobytu  i  wsparcia  osobom
bezdomnym.

58. II/17/18 w  sprawie  wyrażenia  zgody
Wójtowi  Gminy  Gniewoszów  na
przekazanie  nieodpłatne
nieruchomości  gruntowych  na
rzecz  Województwa
Mazowieckiego.

Uchwała zrealizowana

W  dniu  01.03.2019  r.  aktem
notarialnym  przekazano  nieodpłatnie
nieruchomości  gruntowe  położone  w
miejscowości  Wysokie  Koło  o
numerach  ewidencyjnych  28/5  oraz
47/4  na  rzecz  Województwa
Mazowieckiego 

III Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 roku

59. III/18/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
Uchwały  Nr  XXIX/205/17  Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia  2017  r.  w  sprawie
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gniewoszów na lata 2018-
2024.

Uchwała zrealizowana

Uwzględniono  zmiany  dotyczące
przedsięwzięć  wieloletnich  w
wyliczeniu  wymaganym  prawem
wskaźników.

60. III/19/18 w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały budżetowej na 2018 r. Nr
XXIX/204/17  Rady  Gminy  w
Gniewoszowie  z  dnia  21  grudnia
2017  r.  w  sprawie  uchwalenia
budżetu gminy na 2018 rok.

Uchwała zrealizowana

Wprowadzono  aktualizacje  planów
finansowych.

61. III/20/18 w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Gniewoszów na
lata 2019-2024.

Uchwała w trakcie realizacji.

Uwzględniono  możliwość  zaciągania
zobowiązań  na  realizację
przedsięwzięć  wieloletnich  oraz
dokonano  prognozy  parametrów
budżetu na lata 2019-2024.

 

62. III/21/18  w  sprawie  uchwalenia  budżetuUchwała w trakcie realizacji.



gminy na 2019 rok. Zatwierdzono  plan  finansowy Urzędu
Gminy Gniewoszów oraz stwierdzono
zgodność  i  przyjęto  plany  finansowe
pozostałych jednostek organizacyjnych
Gminy Gniewoszów.

 

63. III/22/18 w  sprawie  uchwalenia  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2019 r.

Uchwała stosowana.

Zgodnie  z  ustawą  o wychowaniu  
w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

 

64. III/23/18  w  sprawie  uchwalenie  Gminnego
Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 r.

Uchwała stosowana.

Zgodnie  z  ustawą  o przeciwdziałaniu
narkomanii

 

65. III/24/18 w  sprawie  wyznaczenia
przedstawiciela  Gminy
Gniewoszów  w  Zgromadzeniu
"Związku  Gminy  Ziemi
Kozienickiej"

 Uchwała stosowana

Wyznaczono  Panią  Edytę  Kultys  na
przedstawiciela Gminy Gniewoszów w
Zgromadzeniu "Związku Gminy Ziemi
Kozienickiej" 

66. III/25/18 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego  uprawniającego  do
przyznania  pomocy  w  zakresie
dożywiania  oraz  zasad  zwrotu
wydatków  za  świadczenia
udzielone  w ramach  wieloletniego
rządowego  programu  "Posiłek  w
szkole  i  w  domu"  na  lata  2019-
2023.

Uchwała stosowana.

Podjęcie  takiej  uchwały  przez  radę
gminy  zgodnie  z  ustanowieniem
wieloletniego  rządowego  programu
„Posiłek w szkole i  w domu” na lata
2019-2023

67. III/26/18 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 

68. III/27/18 w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
XXI/139/16  Rady  Gminy  w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada
2016  r.  w  sprawie  szczegółowego

Uchwała stosowana

Na podstawie uchwały określono nową
częstotliwość  odbioru  odpadów



sposobu i zakresu świadczeń usług
w zakresie odbierania odpadów od
właścicieli  nieruchomości  i  ich
zagospodarowania  w  zamian  za
uiszczoną  przez  właściciela
nieruchomości  opłatę  za
gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

komunalnych  z  terenu  nieruchomości
zabudowanych  budynkami
jednorodzinnymi i wielolokalowymi.

69. III/28/18 w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
VIII/84/03  Rady  Gminy  w
Gniewoszowie z  dnia 15 września
2003  r.  w  sprawie  statutów
określających  organizację  i  zakres
działania  sołectw znajdujących się
na terenie gminy Gniewoszów.

 Uchwała stosowana

Określono  5  letnią  kadencję  organów
sołectw  rozpoczynająca  się  od  dnia
ogłoszenia  przez  Wójta  zbiorczych
wyników  wyborów  sołtysów  i  rad
sołeckich na obszarze gminy.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE  

W  roku  szkolnym  2017/2018  oraz  2018/2019  funkcjonowały  w  Gminie  Gniewoszów

następujące placówki oświatowe: 

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole

3/ Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły w w/w placówkach w

roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było (stan wg sio na 30.09.2017r.)  :

1/ nauczycieli w przeliczeniu na osoby: 59 w tym pełnozatrudnionych 34 i niepełnozatrudnionych 

    25  Razem etatów  43,90

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

      -    dyplomowanych   26, w tym 19,64 etatów

– mianowanych  26, w tym 18,90 etatu

– kontraktowych  7,  w tym 5,36 etatu

– stażystów  0  

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

w szkołach 58 nauczycieli posiadało  tytuł magistra,  natomiast 1 posiadał tytuł licencjata. 

2/ pracowników obsługi   w przeliczeniu na etaty 11.

W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do szkół   446  uczniów.

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia na oddział

1 Poniżej „O” 92 4 23

2 Oddział „O” 51 2 25,5



3 podstawowa 238 15 15,87

4 gimnazjum 65 3 21,67

Ogółem 446 24 18,58

Na  podstawie  zatwierdzonych  arkuszy  i  aneksów  organizacji  pracy  szkoły  w  w/w

placówkach w roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych było (stan wg sio na 30.09.2018r.)  :

1/ nauczycieli w przeliczeniu na osoby 59 w tym pełnozatrudnionych 42 i niepełnozatrudnionych 

    17  Razem etatów  46, 47

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

      -    dyplomowanych   25, w tym 19,45 etatów

– mianowanych  24, w tym 18,06 etatu

– kontraktowych  8,  w tym 7,25 etatu

– stażystów  2, w tym 1,71 etatu

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

w szkołach 59 nauczycieli posiadało  tytuł magistra,  natomiast 1 posiadał tytuł licencjata. 

2/ pracowników obsługi   w przeliczeniu na etaty 13.

W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do szkół   444  uczniów.

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia na oddział

1 Poniżej „O” 83 3 27,66

2 Oddział „O” 52 3 17,33

3 podstawowa 282 18 15,66

4 gimnazjum 27 1 27

Ogółem 444 25 17,76
Uchwałą Nr XXII/145/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016r. zatwierdzono

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy

Gniewoszów.  W Regulaminie  przyznawania  stypendium  Wójta  Gminy  Gniewoszów  określone

zostały również zasady, formy oraz szczegółowe warunki  przyznawania Stypendium Wójta Gminy

Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę

Gniewoszów. W roku szkolnym 2017/2018 w/w warunki określone w w/w regulaminie spełniło  8

uczniów uczęszczających do naszych placówek oświatowych i każdy uczeń otrzymał jednorazowe

stypendium w wysokości 1 000, 00 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA  

Informacja o działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2018

W roku ubiegłym biblioteka wzbogaciła się o 554 pozycje książkowe o łącznej wartości 9 412,50 zł

z czego z dotacji jednostki samorządu terytorialnego zakupionych zostało 205 pozycji za łączną



kwotę 3 300,00 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupione zostało

247 woluminów,  za łączną kwotę 4 900,00 zł, 205 pozycji otrzymała w darze o wartości 1 212,50

zł.

W  kwietniu  przeprowadzono  selekcję  księgozbioru   w  wyniku  którego  wykreślono  z

inwentarza  84  pozycje  z  oddziału  dla  dzieci.  Książki  były  zniszczone bądź  niezwrócone przez

czytelników. Wartość ubytków to  332,27 zł.

Stan księgozbioru na koniec 2018 roku liczy 9571 pozycji o wartości 130.591,77 zł. W roku

2018 zarejestrowano 458 czytelników,  w tym:  282 osoby uczące  się,   97  osoby pracujące,  79

pozostali.  W roku 2018 biblioteka odnotowała ponad 3  tysiące odwiedzin,  wypożyczono 5904

pozycji.

Biblioteka  w  zakresie  działalności  kulturalnej  organizowała  spotkania  dla  mieszkańców

gminy. W 2018 r. zorganizowano 19 spotkań m.in.:

„Herbatka dla Babci i Dziadka”,

Ferie zimowe dla dzieci,

Wystawa malarstwa Stanisława Deli,

Lekcje biblioteczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży,

Tydzień bibliotek,

Spotkania autorskie (Zbigniew Masternak, Leszek Szczasny, Wiesław Drabik),

Wakacje w bibliotece,

Narodowe czytanie,

Pasowanie na czytelnika,

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,

Konkursy  literackie  i  plastyczne  dotyczące  tematyki  „Moja  mała  ojczyzna”  oraz  „Ocalić

wspomnienia”. Przy bibliotece działa Klub Seniora „Zawsze aktywni” który liczy 22 członków.

Promocja gminy

W  2018  roku   w  ramach  promocji   gminy  przy  współpracy  ze  stowarzyszeniami

działającymi  na  terenie  gminy:  „Lepsza  Gmina  Gniewoszów,  „NASZ  BOREK”  ,  Miłośników

Przeszłości  „Gniewosz”,  Klubem  Seniora  „Zawsze  Aktywni”,  Biblioteką  Publiczną  Gminy

Gniewoszów, placówkami oświatowymi oraz parafiami zorganizowano:

1.  Uroczyste obchody oraz wieczornicę z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,

2. Wystawę fotograficzną oraz Wieczór Walentynkowy,

3.  Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet  połączone z  wystawą fotograficzną „Jej

piękno” 

4.  Akademię z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,



5.  Eliminacje  gminne   III  Powiatowego  Przeglądu  Przyśpiewek  Dyngusowych  i  Pieśni

Wielkanocnych,

6.  Kiermasz Wielkanocny połączony z kiermaszem ciast oraz Konkursem na Palmę Wielkanocną,

7.  Z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Rodziny  odbył  się  I  Rodzinny   rajd  rowerowy  nowo

utworzonym szlakiem „Śladami rodzin Skłodowskich  i Boguskich” oznaczonym szeregiem tablic

informacyjnych z krótką  historią obu rodzin,

8.  Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz II Spartakiadę Sołectw,

9.   Wycieczkę integracyjną- Szlakiem Piastowskim,

10. Z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wykonano i odsłonięto

tablicę  upamiętniającą  lotników  ziemi  gniewoszowskiej  umieszczoną  na  ścianie  zewnętrznej

kościoła parafialnego w Gniewoszowie,

11.  IV  Gminny  konkurs  fotograficzny  „Moja  gmina  w  obiektywie”  połączony  z  plenerem  i

wystawą,

12.  II Gminne Forum Przedsiębiorczości,

13.  W  ramach  obchodów  100  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości  odbyły  się

uroczystości  upamiętniające  uczestników  Powstania  Listopadowego,  Styczniowego  oraz  I  i  II

wojny  światowej w Oleksowie,

14. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez

Polskę niepodległości, w kaplicy w Sarnowie odbył się koncert pt. Dla Niepodległej w wykonaniu

uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach,

15. II Przegląd Piosenki Powstańczej, Patriotycznej i Żołnierskiej,

16. Gminny Dzień Seniora,

17.  II  wystawa  Twórców  Ziemi  Gniewoszowskiej  w  czasie,  której  rozstrzygnięto  i  wręczono

nagrody laureatom I edycji  konkursu „Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości”,

18.Wigilię Gminną połączoną z kiermaszem ozdób świątecznych  oraz rozstrzygnięciem konkursu

plastycznego i literackiego „Moja mała ojczyzna”.

Gmina Gniewoszów promowała się również a przedstawiciele gminy uczestniczyli w wyjazdach na

sympozja,  konferencje oraz :

-  w finale  WOŚP w Wysokim Kole  (  przekazaliśmy na  licytację  gadżety  promocyjne   z  logo

gminy),

- uroczystościach wręczenia medali przyznawanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie

małżeńskie,

- uroczystościach poświęcenia repliki chorągwi z herbem Mikołaja Gniewosza oraz w rekonstrukcji

bitwy pod Zborowem z 1649 roku w Wysokim Kole,

-  Dożynkach Powiatu Kozienickiego w Grabowie nad Pilicą,



-  festynie charytatywnym „Pomóżmy Wojtusiowi”,

- w konferencjach w ramach Partnerstwa Lokalnego, zorganizowanych przez PUP w Kozienicach -

jedna z konferencji odbyła się w Gniewoszowie w trakcie, której prezentowany był film promujący

Gminę Gniewoszów,

-  w obchodach 74 rocznicy Operacji Weller w parafii Wysokie Koło oraz szkole w Opatkowicach,

- w obchodach Dnia Niepodległości w Kozienicach i Wysokim Kole.

Gmina Gniewoszów wydaje  raz  na  dwa miesiące   biuletyn  informacyjny „Moja  Gmina

Gniewoszów”  oraz  promuje  gminę  w  biuletynie  „Nasz  Powiat”.  Współpracujemy  również  z

telewizją „Nasz Powiat” oraz portalem Kozienice 24.

Dzięki  współpracy z  władzami samorządowymi oraz grantowi przyznanemu przez LGD

„Puszcza Kozienicka” , Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” wydało dwa informatory o

naszej gminie pt. „Gmina Gniewoszów historia i współczesność”(w twardej i miękkiej oprawie)

oraz mapkę  - promujące walory naszej  gminy. 

Również  dzięki  współpracy  władz  gminy  ,  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  i

Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz Urzędu Marszałkowskiego udało się  pozyskać

środki  unijne  na  wybudowanie  placów  zabaw  w  Regowie  Starym  oraz  Borku  ,  dwu  siłowni

zewnętrznych w Borku i Gniewoszowie , a także miejsc piknikowych (altanki) w Gniewoszowie i

Zwoli.

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.  

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XXVIII/201/17 z  dnia 29 listopada 2017 r.  przyjęła

Program  współpracy  Gminy  Gniewoszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zwany dalej Programem. 

Program  jest  jednym  z  podstawowych  dokumentów  określających  zakres  i  zasady

współdziałania  Gminy z  podmiotami  prowadzącymi działalność  w sferze  pożytku  publicznego.

Program przede wszystkim określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a

także formy i tryb ich realizacji. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji.

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikło z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki

samorządu  terytorialnego  obowiązek  uchwalania  corocznych  programów  współpracy

z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.3  ust.  3  ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Projekt  Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2018  zgodnie  z



zarządzeniem nr 55/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 27 września 2017 r. został poddany

konsultacjom. Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wniesienia

uwag do  projektu. 

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęła żadna opinia oraz uwaga ze strony organizacji

pozarządowych.

W roku 2018 nie udało się nawiązać współpracy z organizacjami pozarządowymi. Gmina

Gniewoszów nie  ogłaszała  konkursów,  a  ze  strony  organizacji  nie  było  propozycji  współpracy

w zakresie realizacji zadań publicznych.

VIII. POMOC SPOŁECZNA.  

Pomoc i wsparcie w gminie Gniewoszów z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 330

osób, co stanowiło 8 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2018, w stosunku do 2017 roku,

łączna liczba osób korzystających z  pomocy i  wsparcia  zmniejszyła się  o 42 osoby.  Natomiast

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do

roku poprzedniego o  22  osoby.  Udział  osób długotrwale  korzystających  ze  świadczeń pomocy

społecznej w roku 2018 wyniósł 93% wobec 87 % w roku poprzednim . W gminie Gniewoszów

najczęściej  występującymi  przyczynami  trudnej  sytuacji  życiowej  osób i  rodzin  a  jednocześnie

powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2018

roku  było  kolejno:  ubóstwo,  bezrobocie  ,  niepełnosprawność  długotrwała  lub  ciężka  choroba,

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych . 

Pomoc i  wsparcie  w gminie Gniewoszów z pomocy społecznej  w 2018 roku w postaci

świadczeń pieniężnych uzyskało 122 osoby, zaś w postaci  świadczeń niepieniężnych 106 osób.

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 6 osób. W gminie funkcjonował

1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 6 rodzin. 

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 341 rodzin. W stosunku

do roku poprzedniego liczba ta/zmalała o 15 rodzin (co stanowi spadek o 4,2% w stosunku do roku

poprzedniego).  Całkowita  kwota  przyznanego  świadczenia  w  formie  zasiłku  wychowawczego

wyniosła  2  885  171  zł  i  w  porównaniu  z  rokiem poprzednim zmalała  o  273  882  zł..  Liczba

pobierających  w  roku  2018  zasiłek  rodzinny  wyniosła  231  rodziny.  W  stosunku  do  roku

poprzedniego  liczba  ta  zmalała  o  25  rodzin  (co  stanowi  spadek  o  9,8  % w stosunku do roku

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła

750 262 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 70 126 zł. 

W roku 2018 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 9 osób w tym: kadra kierownicza 1

osoba,  pracownicy  socjalni  2  osoby,  pozostali  pracownicy  6  osób.  Spośród  zatrudnionych  w

ośrodku pomocy społecznej pracowników 6 posiada wykształcenie wyższe,1 osoba wykształcenie



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

pracowników  socjalnych.  Wśród  pracowników  3  osoby  posiadają  specjalizację  z  organizacji

pomocy społecznej. 

W  2018  roku  w  jednostce  organizacyjnej  pomocy  społecznej  nie  było  zatrudnienia

pomocniczego,  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

społecznej  wyniosły  w  2018  roku  5  939  223  zł.  Poziom  wydatków  w  stosunku  do  roku

poprzedniego wzrósł o 37 023 zł (co stanowi 1%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4 912 272

zł co stanowi 82,7% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc

społeczna wydatkowano 919 930 zł co stanowi 15,5 % ogólnych wydatków w zakresie polityki

społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia 41 447 zł wydatkowano zł co stanowi 0,7 % ogólnych

wydatków  w  zakresie  polityki  społecznej.  W  dziale  854  -  Edukacja  i  opieka  wychowawcza

wydatkowano 65 574 zł (co stanowi 1,1 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej).

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe :

- dział 555 - Rodzina

- dział 852 - Pomoc społeczna

- dział 854 - Edukacja i opieka wychowawcza.

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na

realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach

ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów

osłonowych. W roku 2018 gmina Gniewoszów nie uczestniczyła: w projektach z EFS. W gminie

Gniewoszów nie zlecano w 2018 roku organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku

publicznego umów zleceń. 

Usługi opiekuńcze realizują zatrudnione przez Ośrodek opiekunki. Specjalistyczne usługi

opiekuńcze świadczy osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Zadaniem realizowanym od 01.07.2018r przez ośrodek  jest rządowy program

„Dobry start”. W ramach tego programu przyznano 465 świadczeń na kwotę 139 000 złotych.

             W   2018 roku z pomocy realizowanej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało  2  

rodziny na łączną kwotę  1 456 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 112 uczniów   na



kwotę   51 689  zł.  Jest  to  zadanie  własne  gminy,  na  które  gmina  otrzymuje  dofinansowanie  z

budżetu  państwa  w wysokości 80%  całości wydatków.

           Ośrodek  wydawał  karty  dużej rodziny – wydano w 2018 roku karty dla 12 rodzin .

           W 2018 roku  pracownicy ośrodka kontynuowali pomoc żywnościową  wydając dla  683

osób 29 197 kg żywności  / 2732 paczki / o wartości 144 024 złote.

IX. INWESTYCJE

Inwestycje zrealizowane w 2018 r. przez Gminę Gniewoszów.

lp. Nazwa zadania Koszt wykonania [zł]

1 „Częściowa  rozbiórka,  przebudowa  i  rozbudowa  budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.” w ramach zadania:

„Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie.”

Powierzchnia zabudowy: 339,00 m2

Powierzchnia całkowita: 338,00 m2

Kubatura: 1860,90 m3

1 088 980,09

2 „Przebudowa odcinka drogi w Marianowie”.„Przebudowa odcinka

drogi w Wysokim Kole na działce nr 227/2”. „Przebudowa drogi w

Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki)” Łączna dł. 2 221,2 m.,

szer jezdni 3,50 m -4,0 m.

817 621,29

3 Przebudowa odcinka drogi gminnej Wólka Bachańska-granica 

gminy Gniewoszów. Dł. odcinka 321,46 m., szer jezdni 3,50 m.

171 177,92

4 „Remont korytarzy, boksów, szatni w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Gniewoszowie”, przy ul. Konopnickiej 19

96 518,26

5 Remont korytarzy, sal, toalet w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Wysokim Kole

150 423,80

6 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wysokie Koło w 

zakresie dachu

32 000,00

7 „Przebudowa targowiska w Gniewoszowie” 1 399 999,00

Razem:

3 756 720,36



Częściowa rozbiórka, przebudowa i rozbudowa budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.

„Przebudowa targowiska w Gniewoszowie” 

Remont korytarzy, sal, toalet w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Wysokim Kole

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wysokie 
Koło w zakresie dachu



X. 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 13,3 km dróg gminnych to drogi o nawierzchni bitumicznej (22,5 %), około 11,8 km (20%)

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).

XI. ODPADY KOMUNALNE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA

W  2018  roku  obowiązywała  umowa  z  Przedsiębiorstwem  Produkcyjno  Usługowo

Handlowym „Radkom”  Sp.  z  o.  o.  z  Radomia  na  usługę  odbioru  i  zagospodarowania  stałych

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych, zawarta w czerwcu 2017 r. 

W gminie Gniewoszów od lipca 2017 r. odpady zbierane są z pod nieruchomości w podziale

na  5  frakcji:  papier;  szkło;  tworzywa sztuczne,  metal;  odpady  ulegające  biodegradacji,  odpady

zmieszane. 

Stawki  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  2018  r.  nie  uległy  zmianie,

obowiązywały przyjęte uchwałą Rady Gminy z sierpnia 2017 r. i kształtowały się następująco: 

odpady gromadzone w sposób selektywny – 7,50 zł  miesiąc/osoby

odpady nie gromadzone w sposób selektywny – 13,00 zł miesiąc/osoby.

W 2018 r. masa odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: 576,869 Mg. 

-  Z  pod  nieruchomości  odebrano  511,740  Mg,  z  czego  297,080  Mg  stanowiły  odpady

niesegregowanych (zmieszane);

- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 65,129 Mg.



Gmina za 2018 r. osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i  odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania.

W styczniu 2018 r.  Rada Gminy w Gniewoszowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszów na lata 2017-

2032”.  Uchwalony  program  umożliwił  gminie  złożenie  wniosku  i  uzyskanie  dotacji  z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację

zadania  pn.:„Transport  i  utylizacja  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy

Gniewoszów –  2018”.  Kwota  przyznanej  i  otrzymanej  dotacji  –  10  656,12 zł   stanowiła  80%

kosztów całego zadania. Pozostałe  20% kwota – 2 664,03 zł  stanowiła środki własne gminy. 

W  ramach  w/w  zadania  odebrano  i  zutylizowano  44,206  Mg  zdemontowanego  azbestu

pochodzącego z pokryć dachów budynków znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów. Środki

przeznaczone  na  zadanie  umożliwiły  odbiór  wyrobów  azbestowych  na  podstawie  złożonych

wniosków o dofinansowanie utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest.

Rada Gminy w Gniewoszowie przyjęła uchwałą Nr XXX/218/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 –

2020. Zgodnie z przyjętym planem przewidziano na 2018 r.  przebudowę dwóch zbiorników na

wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie, a także rozbudowę kanalizacji sanitarnej

w m.  Borek.  W 2018 r.  został  ogłoszony przetarg  na  wymianę  zbiorników na  wodę,  lecz  nie

wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego realizacja zadania została przełożona na następny rok.

Na  drugie  zadanie  tj.  rozbudowę  kanalizacji  sanitarnej  w  m.  Borek  również  został  ogłoszony

przetarg. Cena złożonej oferty znacznie przewyższała planowane koszty inwestycji w wyniku czego

przetarg został  unieważniony.  Powyższe zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji  także zostało

przeniesione na 2019 r.

XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW   

stan na  31.12.2018 r . 



lp Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2017

Zwiększenia

(+)

 

zmniejszenia(
-)

Stan na 
31.12.2018r

 

Sposób zagospodarowania wg wartości

W bezpośr. 
zarządzie

W zarządzie 
jedn.organiz. 
gminy

Dzierża-
wa,

najem

Użytkowa

nie 
wieczyste

Inne formy Dochody 
uzysk. z tyt. 
gospod. 
mieniem

1. Grunty ogółem w 
(ha) w tym:

22.4601 +0,4288

-1,4865

21.4024 532.653,75 52.200,006.191,86 111 0 520,86

 rolne 4.6185 +1,0854 5,7039 122.553,50 19483,726.191,86   511,86

 łąki 0,5172 -0,0978 0,4194 6.925,55      

 pastwiska 0,3257 +0,0200 0,3457 3.412,48      

 Grunty rolne 
zabudowane

4,1370 -3.7653 0,3717 6.912,73     9

 Tereny 
przemysłowe

0,1456 +0,1014 0,2470 9.608,11      

 Inne tereny 
zabudowane

3.3516 +2,7157 6.0673 151.868,82 32.376,28  111   

 nieużytki 0,5353 +1,2533 1,7886 26 755,501      

 Tereny zadrzewione 0,4506 +0,2193 0,6699 4.496,03      



i zakrzewione

 Lasy 1,47  1,47 4552,86      

 tereny rekreacyjne 1,0258  1,0258 31500      

 drogi 5,8782 -2,5881 3,2901 164.056,15 340     

 pod wodami 0,0046 -0,0016 0,0030 12,02      

2 Budynki liczba 
ogółem w tym:

52 -1 51 5.870.018,53 2.951.551,67    70.840,02

 mieszkalne 10 -1 9 217.552,48 89250    46.134,55

 hydrofornie 3  3 642.360,57      

 oczyszczalnia 
ścieków

1  1 2.408.981,79      

  Ośrodek zdrowia 1  1 241.640,53     3.119,83

 Do użytku 
publicznego

6  6  

819.165,62

     

 Budynki szkolne 3  3  2.862.301,67    21.585,64

 pozostałe 28  28  

1.540.317,46

     



3 Budowle liczba 
ogółem w tym

66 +5 71 18.422.693,78 492.597,38    404.337,85

 Budowle sportowe 2 +1 3 177.951,54      

 Sieć kanalizacyjna 5  5 6.432.625,15     71.232,43

 Sieć wodociągowa

i budowle służące 
zaopatrzeniu w 
wodę

21  21 5.347.976,26     333.105,42

 drogi 31 +4 35  

6.233.398,46

     

 Pozostałe budowle 7  7

 

 

230.742,37

492.597,38     

4 Środki transportu 6  6  

396.765

     

5 Maszyny i 
urządzenia

36  36  

606.624,20

291.023,28     

6 Lokaty kapitałowe - - - - - - - - -

7 Pożyczki udzielone - - - - -- - - - -



8 Obligacje - - - - - - - - --
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