
 

 

Zarządzenie Nr 33/2021 

Wójta Gminy Gniewoszów 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2020 

 

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

2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 Przedstawia się raport o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2020, stanowiący załącznik do niniej-

szego 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do 

Zarządzenia Nr 33/2021 

Wójta Gminy Gniewoszów 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2020 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE 

GMINY GNIEWOSZÓW 

ZA 

ROK 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. WSTĘP. 

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

nym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gniewoszów w roku 2020. 

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt przed-

stawia 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 Gniewo-

szów 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 me-

rytorycznych Urzędu Gminy Gniewoszów i innych jednostek organizacyjnych Gminy oraz  doku-

mentów, 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, Wnio-

sków i Petycji oraz mogą działać komisje doraźne powoływane do realizacji 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. Publiczna Szkoła Podstawowa 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 lud-

ności i archiwum zakładowego, 

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

ochrony p.poż., 

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 3848 mieszkańców wg stanu na dzień 

31.12.2020 r. 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, Sar-

nów, Sławczyn, Wólka Bachańska, Wysokie Koło, Zalesie, Zdunków i Zwola. 



 

 

 Mapa gminy Gniewoszów 

  



 

 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., liczba ludności gminy Gniewoszów wynosiła 3 848 miesz-

kańców, z czego 51,2% stanowiły kobiety, a 48,8 % mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 6,3 % 

ludności powiatu, 0,7% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następu-

jąco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,7%, osoby w wieku produkcyjnym 59,9 %, a 

w wieku poprodukcyjnym 22,4%. Według stanu na grudzień 2020 r. stopa bezrobocia dla powiatu 

wynosiła 10, 8 % dla województwa wynosiła 5, 2 %. 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 31.12.2020) 

Mężczyzn Kobiet Razem 

1 Gniewoszów 281 270 551 

2 Zwola 92 97 189 

3 Zdunków 44 44 88 

4 Boguszówka 119 110 229 

5 Podmieście 39 41 80 

6 Regów Nowy 61 73 134 

7 Wysokie Koło 130 143 273 

8 Regów Stary 164 170 334 

9 Markowola 43 52 95 

10 Markowola - Kolonia 55 53 108 

11 Marianów 31 34 65 

12 Oleksów 149 154 303 



 

 

13 Borek 232 284 516 

14 Sławczyn 65 68 133 

15 Zalesie 54 47 101 

16 Wólka Bachańska 80 73 153 

17 Kociołek 20 29 49 

18 Mieścisko 26 16 42 

19 Sarnów 194 211 405 

RAZEM 1879 1969 3848 

 

 

 

III.  WYKAZ DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH GMINY GNIEWOSZÓW OBOWIĄ-

ZUJĄCYCH W 2020R. 

 

 

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 

Uchwała XIV/95/16                    

Rady Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 24.05.2016 r. 

2016-2021 



 

 

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 Gminy Gniewoszów 

dla uczniów uczęszczających do 

placówek oświatowych prowadzonych 

przez gminę Gniewoszów 

Uchwała XXII/145/16                 

Rady Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 28.12.2016 r. 

Bezterminowy 

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 21.12.2017r. 

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  2020 r. 

 

Uchwała X/81/19 Rady 

Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 27.09.2019r. 

2020 

14. Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020r. 

Uchwała XIII/102/19 Rady 

Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 16.12.2019r. 

2020 

15. Gminny Program Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów 

Uchwała XIII/101/19 Rady 

Gminy w Gniewoszowie                  

2020 



 

 

Alkoholowych  na 2020 r. z dnia 16.12.2019r. 

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 2020r. 

Uchwała XV/118/20 Rady 

Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 17.03.2020r. 

2020 

 

 

 

 

IV. SPRAWOZDANIE Z  REALIZACJI UCHWAŁ  RADY GMINY ZA 2020R. 

 

W 2020 r. Rada Gminy w Gniewoszowie procedowała projekty uchwał związane z szeregiem 

ważnych dla Gminy zagadnień. Łącznie na  9 sesjach, w tym 1 nadzwyczajnej, podjęła 50 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 

XV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 marca 2020 roku 

1. XV/113/20  w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

XIV/105/19 Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych                  

o charakterze wieloletnim. 

2. XV/114/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 



 

 

3. XV/115/20 w sprawie określenia planu 

doskonalenia nauczycieli oraz 

maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form 

kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie 

przyznawane w placówkach 

oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Gniewoszów w 

roku 2020. 

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy  wyodrębniła z budżetu środki 

finansowe w wysokości 0,8% planowanych 

rocznych środków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. Plan doskonalenia nauczycieli określa: 

na jakie formy i kierunki kształcenia przeznacza się 

środki,  maksymalną kwotę dofinansowania,                

o którą nauczyciel może się ubiegać. 

4. XV/116/20 w sprawie przyjęcia projektu 

zmian do  „Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Gniewoszów”                   

w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu.   

Uchwała zrealizowana 

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. 

5. XV/117/20 w sprawie ustalenia wysokości  

stawek opłat  za zajęcie pasa  

drogowego na drogach 

gminnych. 

Uchwała stosowana 

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy ustaliła 

wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

na drogach gminnych. Zgonie z ustawą przy 

ustalaniu stawek uwzględniono: 1) kategorię drogi, 

której pas drogowy zostaje zajęty 2) rodzaj 

elementu zajętego pasa drogowego; 3) procentową 

wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 4) rodzaj 

zajęcia pasa drogowego; 5) rodzaj urządzenia lub 

obiektu budowlanego umieszczonego w pasie 

drogowym. 

6. XV/118/20 w sprawie przyjęcia 

„Programu  opieki nad  

zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na 

terenie  gminy Gniewoszów w 

roku  2020”. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy przyjęła „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt w roku 2020”. Celem 

programu jest 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. 

7. XV/119/20 w sprawie  przystąpienia  

Gminy  Gniewoszów do 

stowarzyszenia  Mazowieckie 

Stowarzyszenie  Gminy na 

Rzecz Rozwoju  

Społeczeństwa  

Informacyjnego. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy wyraziła zgodę  na przystąpienie do 

stowarzyszenia  Mazowieckie Stowarzyszenie 

Gminy na Rzecz Rozwoju  Społeczeństwa 

Informacyjnego. 

8. XV/120/20 w sprawie  niewyrażenia  

zgody  na wyodrębnienie  

funduszu  sołeckiego                      

w 2021r. 

Uchwała zrealizowana. 

Brak zgody został uwzględniony na etapie 

opracowywania projektu uchwały budżetowej na 

rok 2021. 

 XVI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  18 maja 2020 roku 

9. XVI/121/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

XIV/105/ Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia                

30 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych                     

o charakterze wieloletnim. 

10. XVI/122/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 30 grudnia 2019 r.                 

w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

11. XVI/123/20 w sprawie powołania  Rady 

Społecznej działającej przy  

Samodzielnym Publicznym  

Zakładzie  Opieki Zdrowotnej  

w Gniewoszowie 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy powołała Radę Społeczną działającą 

przy  Samodzielnym Publicznym  Zakładzie  

Opieki Zdrowotnej  w Gniewoszowie w składzie:  

Przewodniczący: Marcin Szymon Gac – Wójt 

Gminy,  Członkowie: Zbigniew Sitkowski – 

Przedstawiciel Wojewody  Mazowieckiego, 

Mariusz Szczepaniak,  Czesław Strzelecki, Emil 

Skowronek, Krzysztof Kołdej, Maciej Baran. 

12. XVI/124/20 w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż prawa 

użytkownika wieczystego  

Uchwała zrealizowana 

Zawarto umowę sprzedaży  prawa użytkowania 

wieczystego   działki o numerze ewidencyjnym: 



 

 

nieruchomości 227/20  położonej w obrębie Wysokie Koło. 

13. XVI/125/20 w sprawie wyrażenia zgody  

na dzierżawę   prawa  

użytkowania  wieczystego  

nieruchomości  stanowiących  

własność Skarbu Państwa na 

czas oznaczony 

Uchwała zrealizowana 

Zawarto umowy dzierżawy prawa użytkowania 

wieczystego na czas oznaczony działek  

stanowiących własność Skarbu Państwa 

położonych w obrębie Wysokie Koło o numerach 

ewidencyjnych 227/12, 227/16. 

XVII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  30 czerwca 2020 roku 

14. XVII/126/20 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy                       

w Gniewoszowie 

 Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Gniewoszów. 

12. XVII/127/20 w sprawie rozpatrzenia  i 

zatwierdzenia  sprawozdania  

Wójta Gminy  z wykonania  

budżetu za 2019 rok i 

sprawozdania  finansowego 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe                       

i sprawozdanie   z wykonania budżetu za 2019 rok. 

13. XVII/128/20 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Gniewoszów 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 

2019. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy 

Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2019. 

14. XVII/129/20 w sprawie zatwierdzenia  

rocznego sprawozdania  

finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki  

Zdrowotnej w Gniewoszowie  

za 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy zatwierdziła roczne sprawozdanie 

finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2019 r. 

15. XVII/130/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

XIV/105/ Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych                  

o charakterze wieloletnim. 

16. XVII/131/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 



 

 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

17. XVII/132/20 w sprawie  częściowego 

rozpatrzenia  petycji  oraz  

przekazania  petycji  według  

właściwości 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy Gniewoszów uznała petycję złożoną w 

interesie publicznym przez adwokat R. S. za 

bezprzedmiotową w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego w taki sposób,  aby  miejsca 

publiczne służące jako parkingi przed szpitalami, 

kościołami i cmentarzami  były nieodpłatne.   

Natomiast w zakresie postulatu dotyczącego 

wprowadzenia zmian do aktów prawnych o randze 

ustawowej  tj. w zakresie prawa podatkowego, 

cywilnego, gospodarczego, medialnego,  

postępowania cywilnego, zbiórek publicznych 

postanowiła o przekazaniu  jej do rozpatrzenia 

według właściwości do  Sejmu RP, Senatu RP, 

Prezydenta RP, Rady  Ministrów. 

18. XVII/133/20 w sprawie przyjęcia projektu 

zmian do  „Regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Gniewoszów”                   

w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu.   

Uchwała zrealizowana 

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. 

XVIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  27 sierpnia 2020 roku 

19. XVIII/134/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

20. XVIII/135/20 w sprawie obniżenia  

tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru  

godzin zajęć  dyrektorom i 

wicedyrektorom  szkół, dla  

których organem 

prowadzącym  jest Gmina 

Gniewoszów 

Uchwała stosowana 

Obniżono  tygodniowy obowiązkowy wymiary 

godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych              

i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono  

stanowiska kierownicze dyrektora lub 

wicedyrektora  w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina  Gniewoszów. 

21. XVIII/136/20 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w 

Uchwała w trakcie realizacji 



 

 

Gminie Gniewoszów na rok 

szkolny 2020/2021 

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. 

XIX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  29 października 2020 roku 

22. XIX/137/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

XIV/105/ Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych                  

o charakterze wieloletnim. 

23. XIX/138/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

24. XIX/139/20 w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Gminy 

Gniewoszów  z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie  na 2021 rok " 

Uchwała w trakcie realizacji 

Program jest dokumentem określającym   politykę 

Gminy Gniewoszów  wobec organizacji 

pozarządowych. Obejmuje  wybrane, najważniejsze  

strefy zadań publicznych, które Gmina 

Gniewoszów zamierza realizować w 2021r.  

wspólnie z organizacjami  prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego  oraz określa cele, 

formy i zasady współpracy.   

25. XIX/140/20 w sprawie przyjęcia projektu 

„Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy 

Gniewoszów”  w celu 

przekazania go do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu.   

Uchwała zrealizowana 

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. 

26. XIX/141/20 w sprawie ustalenia  

wysokości diet dla sołtysów 

za udział w sesjach Rady 

Gminy i zebraniach  sołtysów 

organizowanych przez Wójta 

Gminy Gniewoszów 

Uchwała zrealizowana 

Uchwała określa  wysokość diet  dla sołtysów  za 

udział w sesjach  Rady Gminy oraz  zebraniach 

organizowanych przez  Wójta Gminy Gniewoszów. 

 XX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  23 listopada 2020 roku 

27. XX/142/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr  XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

28. XX/143/20 w sprawie dokonania wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia 

stawki tej opłaty oraz 

zwolnienia  w części z opłaty  

za gospodarowanie  odpadami  

komunalnymi  właścicieli 

nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi  

jednorodzinnymi kompo-

stujących  bioodpady 

stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku 

przydomowym 

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,  w której ustalona została 

nowa opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zasady zwolnień w części z 

opłaty za gospodarowanie  odpadami w przypadku 

kompostowania  bioodpadów  stanowiących  

odpady komunalne  w kompostowniku 

przydomowym. 

29. XX/144/20 w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminy Gniewoszów” 

 Uchwała stosowana. 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy zgodnie z art. 4  

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości porządku w gminach. 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. 

30. XX/145/20 w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

 Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy zgodnie z art. 

6n ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r.            

o utrzymaniu czystości porządku, w której 

określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za 



 

 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

31. XX/146/20 w sprawie określenia 

warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej. 

 Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy zgodnie z art. 

6n ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.            

o utrzymaniu czystości porządku w gminach,                 

w której określono  format elektroniczny 

formularza  deklaracji  o  wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

33. XIX/147/20 w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 

obszarze gminy Gniewoszów 

na 2021 r. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta 

stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego 

z kwoty 58,55zł. za 1 dt. do kwoty 50 zł. za 1 dt. 

Naliczono nowe stawki podatku. 

34. XX/148/20 w sprawie obniżenia ceny 

sprzedaży drewna 

przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na 

obszarze gminy Gniewoszów 

w 2021 r. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy obniżyła średnią cenę sprzedaży 

drewna przyjmowaną jako podstawę do obliczenia 

podatku leśnego na obszarze gminy z kwoty 

196,84zł.  za  1 m3 do kwoty 160 zł. za 1m3. 

Naliczono nowe stawki podatku. 

35. XX/149/20 w sprawie określenia  

wysokości stawek podatku od 

nieruchomości  na terenie  

gminy Gniewoszów 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy określiła w drodze uchwały  roczne 

stawki  podatku od nieruchomości. Naliczono nowe 

stawki podatku. 

38. XX/150/20 w sprawie przyjęcia  

stanowiska dotyczącego  

zachowania integralności  

Województwa  

Mazowieckiego 

 Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy  wyraziła swoje  stanowisko                       

w sprawie zachowania integralności  Województwa 

Mazowieckiego i powstrzymania  planów podziału   

Województwa Mazowieckiego na dwa  odrębne 

regiony. Zgodnie  z treścią uchwały  w/w 

stanowisko przekazano:   Prezydentowi RP, 

Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu 

RP, Marszałkowi Senatu RP, Wojewodzie 

Mazowieckiemu,  Posłom i Senatorom  

Województwa Mazowieckiego. 

 XXI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  17 grudnia 2020 roku 

39. XXI/151/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020r. Nr  XIV/106/19 

Uchwała zrealizowana 



 

 

Rady Gminy w Gniewoszowie  

z dnia 30 grudnia 2019r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

40. XXI/152/20 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad  

ponoszenia odpłatności  za 

pobyt w schroniskach 

udzielających schronienia  

osobom bezdomnym 

Uchwała stosowana 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej  Rada Gminy, 

w zakresie zadań własnych, w drodze uchwały 

ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych.  Uchwała określa  zasady ponoszenia  

odpłatności, wysokość odpłatności, sposób 

ustalania odpłatności za pobyt  osoby bezdomnej 

skierowanej do schroniska. 

 XXII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  30 grudnia 2020 roku 

41. XXII/153/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

XIV/105/ Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia 30 

grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych                  

o charakterze wieloletnim. 

42. XXII/154/20 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2020 r. Nr  XIV/106/19 

Rady Gminy w Gniewoszowie  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

43. XXII/155/20 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Rada Gminy przyjęła Wieloletnią Prognozę 

Finansową na lata 2021 –2024. 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. 

44. XXII/156/20 w sprawie uchwalenia budżetu Uchwała w trakcie realizacji. 



 

 

gminy na 2020 rok. Zatwierdzono plan finansowy Urzędu Gminy 

Gniewoszów oraz  przyjęto plany finansowe 

pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy 

Gniewoszów. 

45. XXII/157/20 Uchwała intencyjna w sprawie 

wyrażenia  woli  udzielenia 

pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach  

na dofinansowanie zadania  

pn. Dotacja na remont dróg 

powiatowych na terenie gminy 

Gniewoszów 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia  woli  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego w formie dotacji celowej na 

dofinansowanie zadania  pn. Dotacja na remont 

dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów w 

wysokości 50.000,00 zł. Dotacja zostanie 

przekazana w 2021r.. 

46. XXII/158/20 w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXVIII/160/09 Rady 

Gminy w Gniewoszowie  z 

dnia 22 kwietnia 2009 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania  dla 

nauczycieli zatrudnionych                         

w szkołach i 

placówkach  prowadzonych 

przez 

gminę  regulującego  wysokoś

ć oraz 

szczegółowe  warunki  przyzn

awania  i 

wypłacania  dodatków  do 

wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe 

warunki  obliczania  i 

wypłacania  wynagrodzenia  z

a godziny ponadwymiarowe  i 

godziny doraźnych zastępstw 

nauczycieli, nagród oraz 

wysokości  i 

zasad  przyznawania   dodatku 

mieszkaniowego 

 Uchwała stosowana 

W  Regulaminie  wynagradzania  dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

placówkach  prowadzonych przez gminę (…) 

zmieniono zapis dotyczący dodatku  funkcyjnego z 

tytułu pełnienia funkcji dyrektora  lub 

wicedyrektora szkoły.                                                                                                  

47. XXII/159/20 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

2021 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 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. Zaplanowana na realizację 

Programu kwota wynosi  45.600,00 zł. 

48. XXII/160/20 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Rada Gminy przyjęła Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.  

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie 

szkód  zdrowotnych i społecznych  związanych                    

z używaniem  substancji psychoaktywnych  przez 

mieszkańców gminy Gniewoszów. Zaplanowana na 

realizację Programu kwota wynosi  3.500,00 zł. 

49. XXII/161/20 w sprawie uchwalenia planów 

pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gniewoszów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Plan pracy został zrealizowany,  uwzględniono 

tematy  niezrealizowane w 2020 r. 

50. XXII/162/20 w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy 

Gniewoszów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Plan pracy został zrealizowany,  uwzględniono 

tematy  niezrealizowane w 2020 r. 

      

 

 

 

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

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

kach w roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było (stan wg sio na 30.09.2019 r.)  : 

10) nauczycieli w przeliczeniu na osoby: 50 w tym etatów  43,99 

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawiała się następująco: 

      -    dyplomowanych   19, w tym 17,61 etatów 

– mianowanych  22, w tym 18,77 etatu 

– kontraktowych  5,  w tym 4,25 etatu 

– stażystów  4, w tym 3,36 etatu 

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

w szkołach, 49 nauczycieli posiadało  tytuł magistra,  natomiast 1 posiadał tytuł licencjata. 

2) pracowników obsługi   w przeliczeniu na etaty 13. 

W roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało do szkół  430  uczniów. 



 

 

Lp. Szkoła Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia na oddział 

1 Poniżej „0” 94 4 23,5 

2 Oddział „0” 38 2 19 

3 podstawowa 298 19 15,68 

 Ogółem 430 25 17,2 

  

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

szkolne 

129 6 21,50 

2 podstawowa 296 20 14,80 

 Ogółem 425 26 17,2 

  

 

 Uchwałą Nr XXII/145/16 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 grudnia 2016 r. zatwierdzono 

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

Gniewoszów. W Regulaminie przyznawania stypendium Wójta Gminy Gniewoszów określone zo-

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

Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę 

Gniewoszów. W roku szkolnym 2019/2020 w/w warunki określone w w/w regulaminie spełniło  20 

uczniów uczęszczających do naszych placówek oświatowych i każdy uczeń otrzymał jednorazowe 

stypendium w wysokości 500, 00 zł. 



 

 

Gmina Gniewoszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 44 

856,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych. 

Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. 

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć 

edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. 

Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować 

podstawy programowe. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 44 856, 00 zł do szkół podstawowych w 

Gminie Gniewoszów trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina Gniewoszów w ramach 

realizowanego projektu zakupiła 18 laptopów, które zostały użyczone najbardziej potrzebującym 

uczniom naszych szkół. Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery te zostały przekazane na stan 

majątkowy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie – 12 sztuk oraz Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole 6 sztuk. 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 

wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Gmina Gniewoszów w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała następnie grant w 

wysokości 51 011, 94 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych. 

To już kolejny projekt po „Zdalnej Szkole”, gdzie Gmina Gniewoszów otrzymała wsparcie na 

zakup sprzętu komputerowego pozwalającego na realizację przez naszych uczniów zdalnej nauki w 

związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych w Gminie Gniewoszów trafił 

sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. Gmina Gniewoszów w ramach realizowanego projektu 

zakupiła 8 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 37 sztuk tabletów wraz z etui. Sprzęt ten został 

użyczony najbardziej potrzebującym uczniom naszych szkół w tym w szczególności uczniom z 

rodzin wielodzietnych. 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 

wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach 



 

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 Gmina Gniewoszów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizowała 

w 2020 r.  projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształ-

cenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest pod-

niesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego, poprzez 

zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie 

szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Wysokim Kole otrzymała pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, 

drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz 

pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie 

nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie.  

 

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA 

Informacja o działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2020. 

W roku ubiegłym biblioteka wzbogaciła się o 393 pozycje książkowe o łącznej wartości 6601,29 zł  

z czego: 

• z dotacji jednostki samorządu terytorialnego zakupionych zostało 198 pozycji za łączną 

kwotę 3.301, 29 zł 

• z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupione zostało 195 woluminy,  

za łączną kwotę 3.300, 00 zł 

  W sierpniu ubytkowano  628 pozycji o wartości 7633, 87 zł 

  Stan księgozbioru na koniec 2020 roku liczy 8727 pozycji. 

W roku 2020 zarejestrowano 334 czytelników, w tym: 

• 174 osoby uczące się 

• 73 osoby pracujące 

• 87 pozostali 

Na koniec roku 2020 biblioteka odnotowała półtora tysiąca odwiedzin, wypożyczono 2885 pozycji. 

Odwiedziny wirtualne  6452. 

  W okresie zimowym w bibliotece został przeprowadzony remont (pomalowano ściany, 

wymieniono podłogi, oświetlenie i rolety). 

Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej zorganizowała : 

Pasowanie na czytelnika 

Narodowe czytanie 

Konkursy literackie i plastyczne 



 

 

Czytanie bajek online. 

Po raz drugi biblioteka brała udział w kampanii społecznej „Mała książka wielki człowiek” Akcja 

ma zachęcić rodziców i przedszkolaków do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z 

dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymał w 

prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego 

Czytelnika na naklejki. 

 Z uwagi na ogłoszony stan pandemii biblioteka była czynna dla czytelników jedynie 83 dni w 

2020 r. 

Wpływ pandemii Covid-19 na zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych: 

- brak swobodnego dostępu do półek dla czytelników, 

- niedostępność korzystania z księgozbioru na miejscu (czytelni), 

- likwidacja kącików dziecięcych, 

- likwidacja stanowisk komputerowych, 

- zostały odwołane spotkania autorskie, okolicznościowe i rocznicowe, 

- wprowadzono limit osób wypożyczających, 

- skrócenie godzin pracy biblioteki (w czerwcu biblioteka czynna tylko dwa razy w tygodniu), 

- skrócenie godzin dostępności biblioteki dla czytelników z powodu konieczności przystosowania 

pomieszczeń do wymogów epidemiologicznych, 

- podjęto nowe formy obsługi czytelników tj. książka na telefon, 

- podjęto inicjatywę czytanie bajek dla dzieci online, 

- wprowadzono zmiany w zakresie organizacji pracy tj. zmiana godzin pracy, praca zdalna, 

- największy spadek liczby czytelników nastąpił w grupie wiekowej : 6-12 lat (28 osób), 

- największy spadek liczby czytelników nastąpił w grupie osób : uczących się (70 osób), 

- najmniejsze zmiany w zakresie liczby czytelników nastąpiły w grupie wiekowej : 45-60 lat (2 osoby), 

- najmniejsze zmiany w zakresie liczby czytelników nastąpiły  w grupie osób pracujących (8 osób). 

 

Promocja Gminy Gniewoszów w 2020 roku 

 Działalność w zakresie promocji Gminy Gniewoszów w roku 2020 różniła się od dotychczaso-

wej ze względu na pandemię  COVID -19. W obliczu obostrzeń związanych z pandemią nie zostało 

zrealizowanych  wiele wydarzeń promocyjnych. 

 Celem strategicznym promocji jest zapewnienie rozwoju Gminie Gniewoszów poprzez wyko-

rzystanie potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu. Promocja jest procesem długoter-

minowym, który ma polegać na : 

- zachęcaniu do odwiedzania naszego regionu mieszkańców Polski i nie tylko, ( publikacja informa-

torów,  folderów o atrakcjach turystycznych i walorach przyrodniczych gminy, upiększaniu gminy, 



 

 

dbaniu o jej wizerunek – konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie” oraz konkurs „Najład-

niejsze podwórko wizytówką mojej miejscowości” ), 

- tworzeniu nowych obiektów turystycznych, krajobrazowych lub wypoczynkowych, 

- organizowaniu dużych imprez kulturalnych, 

- szeroko pojętych działaniach informacyjnych w mediach – należy nagłaśniać nawet najmniejsze 

wydarzenie w gminie, 

- dbaniu o stały udział mediów w promowaniu zasobów turystycznych, historycznych, kulturowych 

całej gminy, ale nie tylko – dotyczy to także promocji powiatu i miejsc, które warto odwiedzić, a 

które znajdują  się w sąsiedztwie Gminy Gniewoszów, 

- wspieraniu  lokalnego biznesu, 

- pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych, 

- współpracy z jednostkami, organizacjami, instytucjami oraz wszystkimi dla, których promocja 

miejsca jest nie tylko zadaniem,  ale i pasją, 

- w szczególności na budowaniu jedności wszystkich mieszkańców wokół żywotnych spraw gminy. 

 W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z organizacjami oraz instytucjami, któ-

rymi są : 

- Starostwo Powiatowe w Kozienicach w szczególności Wydział Promocji i Kultury, 

- Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, 

- Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów”, 

- Koło Gospodyń  Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie, 

- placówki oświatowe naszej gminy, 

- Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów, 

- OSP Sarnów i OSP Gniewoszów oraz Wysokie Koło, 

- Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach, 

- proboszczowie parafii Gniewoszów, Oleksów i  Wysokie Koło, 

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

- 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, 

- Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, 

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Gniewoszowie, 

- radni Gminy Gniewoszów. 

 

Wykaz wydarzeń i udział osób w imprezach organizowanych w celu promocji i przez promocję 

gminy w roku 2020 

 



 

 

L.p. Nazwa imprezy Termin Liczba 

osób 

Miejsce 

1 Otwarcie wystawy fotograficz-

nej po warsztatowej 

20.01.2020 35 Urząd Gminy w Gnie-

woszowie 

2 Otwarcie wystawy twórców 

Grupy VENA 

27.02.2020 60 Urząd Gminy w Gnie-

woszowie 

3 

 

Gminny Dzień Kobiet 08.03.2020 100 Sala Klubu Senior+ 

4 Rodzinny rajd rowerowy „Śla-

dami Rodzin Skłodowskich i 

Boguskich” 

20.06.2020 40 ( początek przy biblio-

tece Gniewoszów – za-

kończenie w Kowali) 

5 Uroczystości patriotyczne w 

Oleksowie 

09.08.2020 100 Kościół i cmentarz para-

fialny 

6 Otwarcie wystawy i wręczenie 

nagród w konkursie” Moja 

Gmina w Obiektywie” 

21.08.2020 30 Urząd Gminy w Gnie-

woszowie 

7 I Powiatowy Przegląd Kół Go-

spodyń Wiejskich Ziemi Kozie-

nickiej 

13.09.2020 500 Teren targowiska w 

Gniewoszowie 

8 Uroczystości patriotyczne w in-

tencji Lotników Ziemi Gniewo-

szowskiej 

27.09.2020 120 Kościół i plac przy ko-

ściele w Gniewoszowie 

9 

 

 

Obchody Święta Niepodległości 11.11.2020 20 +10 Kościół oraz cmentarz 

wojenny w Wysokim 

Kole 

             Ogółem: 965  

 

On- line zorganizowano w październiku IV Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej Żołnier-

skiej, w którym uczestniczyło około 80 osób oraz Wystawę Twórców Ziemi Gniewoszowskiej, 

uczestnikami której było 9 twórców. 



 

 

Imprezy organizowane przez inne instytucje lub stowarzyszenia, w czasie których promowano Gminę 

Gniewoszów w 2020 roku 

Lp Nazwa imprezy Termin Ilość osób Miejsce 

1 Konferencja LGD styczeń 20 Starostwo Kozienice 

2 Spotkanie KGW i Zarządu LGD 

oraz Zarządu Związku Gmin 

Ziemi Kozienickiej 

styczeń 50 Urząd Miasta i Gminy 

Kozienice 

3 Spływ kajakowy rzeką Wieprz – 

organizator Stowarzyszenie Lep-

sza Gmina Gniewoszów 

sierpień 40 Strzyżowice - Skoki 

           Ogółem: 110  

 

Łącznie w imprezach promujących gminę Gniewoszów w 2020 roku wzięło udział 1075 osób. 

     

                                                

IV Wystawa Twórców Ziemi Gniewoszowskiej. 



 

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości. 

 

Uroczystości patriotyczne upamiętniające Lotników Ziemi Gniewoszowskiej. 

 

  



 

 

 

I Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich 

 

Działalność  promocyjna i wydawnicza 

1. Wydano 4 biuletyny informacyjno – promocyjne „Moja Gmina Gniewoszów” w nakładzie  500 

szt. każdy. 

2. We współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury zamieszczaliśmy artykuły promujące naszą 

gminę w biuletynie „Nasz Powiat”. 

3. Drukowano plakaty, zaproszenia , dyplomy. 

4. Do kilku imprez cyklicznych drukowane są foldery np.  Wystawa Twórców Ziemi Gniewoszow-

skiej, Wystawa Fotograficzna, Rodzinny Rajd Rowerowy. 

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

przez stronę internetową Urzędu Gminy ( promocyjnych 48 wpisów) oraz facebooka, część imprez 

odbyła się w formie on-line. 

 Choć sytuacja epidemiczna zmusiła nas do rezygnacji z wielu imprez np. nie odbyły się plano-

wane Dożynki Powiatowe, kiermasze świąteczne, Wigilia Gmina,  gromadzące licznych uczestników, 

to i tak udało się wiele zrobić w celu promocji gminy. Pracę swoją przenieśliśmy  do sieci, by dotrzeć 

do większej liczby odbiorców. W kwietniu zmodyfikowano  także stronę główną Urzędu Gminy 

Gniewoszów - dodano zakładki, filmy promocyjne, foldery i publikacje. 

  



 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr X/81/19 z dnia 27 września 2019 r. przyjęła Program 

współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zwany dalej Programem. 

Program stanowi jeden 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 pomocni-

czości, 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 jed-

nostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ           

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest          

zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz               

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 

rok poprzedni. 

 

VIII. POMOC SPOŁECZNA. 

  Pomoc i wsparcie w gminie Gniewoszów w oparciu o ustawę pomocy społecznej w 2020 roku 

uzyskało 310 osób, co stanowiło około 8 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2020, w sto-

sunku do 2019 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła  się o 25 

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

w stosunku do roku poprzedniego o 8. Udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w roku 2020 oscylował w granicach  90% i był na poziomie roku poprzedniego . 

W gminie Gniewoszów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i ro-

dzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy 

społecznej w 2020 roku było kolejno: ubóstwo , niepełnosprawność , bezrobocie , długotrwała lub 

ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa , bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-

czych . 

 Pomoc i wsparcie w gminie Gniewoszów z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 110 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 102 osoby. Odpłatność 

gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 4 osób / 143 340 złotych / 



 

 

W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 2 rodziny. 

 Liczba pobierających w roku 2020 zasiłek wychowawczy wyniosła 407 rodzin. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta zmalała o 15 rodzin (co stanowi spadek o 3,55 % w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wy-

niosła 4 040 312 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 665 140 zł. Liczba pobierających 

w roku 2020 zasiłek rodzinny wyniosła 171 rodzin.  Całkowita kwota przyznanego świadczenia w 

formie zasiłku rodzinnego wyniosła 584 916 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 

wypłacono dla 22 rodzin / 23 dzieci / . Świadczenia opiekuńcze  otrzymywało 116 rodzin na kwotę 

723 755 złotych. Świadczenia rodzicielskie / dla bezrobotnych matek / wypłacano dla 22 osób  na 

łączna kwotę 132 922 zł 

 W roku 2020 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 11 osób w tym: kadra kierownicza 2 osoby, 

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

mocy społecznej pracowników 7 posiada wykształcenie wyższe, 1 osoba wykształcenie średnie. Spe-

cjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego nie posiada żaden z pracowników socjal-

nych. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

 W 2020 roku w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie było zatrudnienia pomocniczego, 

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

kule 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. 

 W gminie Gniewoszów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2020 roku 6 977 205 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 

600 297 zł (co stanowi 9,4%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 5 596 309  zł co stanowi 85,5 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 

913 253 zł co stanowi 13,1  % 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 58 546 zł (co stanowi 0,8 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej). Najwięcej środków wydano na następujące po-

zycje budżetowe : 

- dział 555 - Rodzina 

- dział 852 - Pomoc społeczna 

- dział 854 - Edukacja i opieka wychowawcza. 

 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na rea-

lizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach 

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

osłonowych. W roku 2020 gmina Gniewoszów nie uczestniczyła w projektach z EFS. W gminie 



 

 

Gniewoszów nie zlecano w 2020 roku organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku 

publicznego umów zleceń. 

 Usługi opiekuńcze realizują zatrudnione przez ośrodek 3 opiekunki. W roku 2020 ich pomocą 

było objęte 27 osób, a wartość udzielonej pomocy to 154 377 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczyła  osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Realizowano je w miesiącach styczeń – luty tj. 

do wybuchu pandemii. Było  to zadanie zlecone finansowane z budżetu wojewody. 

 Zadaniem realizowanym od 01.07.2018 r. przez Ośrodek  jest rządowy program „Dobry start”. 

W ramach tego programu przyznano w 2020 roku  484 świadczenia na kwotę 145 200 złotych. 

             W   2020 roku z pomocy realizowanej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystała  1  

rodzina na łączną kwotę  1 667 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 48 uczniów   na 

kwotę  59 240 zł. 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 2020 roku karty dla 16 rodzin . 

           W 2020 roku  pracownicy ośrodka kontynuowali pomoc żywnościową  wydając dla  685 osób 

35 160  kg żywności  / 3 425 paczek  / o wartości 157 639 złotych. 

 

Sprawozdanie z działalności  Klubu  „Senior +” w Gniewoszowie  w  roku 2020 

 

Klub „Senior +” w Gniewoszowie prowadzi swoją działalność od  grudnia 2019 r. Do klubu  

należy 29 osób  w wieku 63-84 lata (19 kobiet i 10 mężczyzn).  Seniorzy spotykają się dwa razy 

w tygodniu. Średnia obecność na zajęciach w Klubie Senior + w roku 2020 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 międzypokoleniowego. 

W miesiącach styczeń – marzec 2020 r. w Klubie „Senior +” w Gniewoszowie udało się 

zorganizować  spotkanie profilaktyczne z pielęgniarką oraz spotkanie z kierownikiem Biblioteki 

Publicznej w Gniewoszowie. Seniorzy uczestniczyli przez kilka tygodni w zajęciach z trenerem 

wokalnym, przygotowując się do udziału w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 

odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole. Wzięli udział w wystawie Grupy 



 

 

Twórczej „Vena”, zorganizowanej przez  Wójta Gminy Gniewoszów, oraz Stowarzyszenie „Lepsza 

Gmina Gniewoszów”  jak również w gminnych obchodach Święta Kobiet. Uczestniczyli w 

wieczorkach tanecznych z okazji  Walentynek i zakończenia karnawału. 

W kwietniu  i maju działalność Klubu „Senior +”  została zawieszona z powodu pandemii 

koronawirusa. 

Od czerwca 2020 r. uczestnicy Klubu Senior + w Gniewoszowie rozpoczęli cykl zajęć ruchowych 

pod kierunkiem  fizjoterapeuty z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji „Fizjomax” w Garbatce 

Letnisko. Zajęcia odbywały się  w każdy piątek. 

Od czerwca 2020 r. miały miejsce również cykliczne spotkania z dietetykiem. Prowadzone były 

prelekcje dotyczące zdrowia seniorów: „Zasady zdrowego żywienia”, „Niedobory żywieniowe w 

diecie seniora”, „Choroby dietozależne”, „Cukrzyca”. Każdy uczestnik klubu  poddany został 

analizie  składu ciała za pomocą urządzenia ACCUNIQ . Analizator ten pozwala na specjalistyczny 

pomiar składu ciała z uwzględnieniem parametrów podstawowych, takich jak zawartość tkanki 

tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, wody, jak i bardziej zaawansowanych, takich jak zawartość 

protein i minerałów oraz wiek biologiczny. Pozwala zatem na ustalenie indywidualnych zaleceń 

związanych z aktywnością fizyczną i żywieniem danej osoby. 

Seniorzy z Klubu Senior + w Gniewoszowie ćwiczyli nie tylko ciało, ale również umysł.  Sprawny 

umysł jest tak samo ważny jak wyćwiczone mięśnie czy zdrowy kręgosłup. Mózg też potrzebuje 

regularnych, systematycznych ćwiczeń. Uczestnicy klubu podjęli wyzwanie i systematycznie 

rozwiązywali zestawy ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę. Oprócz tego rozwiązywali krzyżówki, 

labirynty, rebusy,  układali puzzle, brali udział w grach  towarzyskich. 

Klubowicze w okresie czerwiec – październik 2020 r. obejrzeli cykl filmów profilaktycznych 

dotyczących bezpieczeństwa seniorów oraz cykl filmów „Z ekologią na Ty” o wpływie działalności 

człowieka na otaczające środowisko. Zwiedzali też wirtualnie najciekawsze miasta świata. 

Oferta  imprez kulturalnych dla seniorów była też szeroka. Uczestniczyli  w wieczornicy 

upamiętniającej Powstanie Warszawskie, montażu słowno-muzycznym z okazji Święta Wojska 

Polskiego, w uroczystości poświęconej  rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Wzięli udział w wernisażu wystawy fotograficznej VI edycji konkursu „Moja gmina w obiektywie”, 

tematem której były „Obiekty sakralne i kapliczki przydrożne Gminy Gniewoszów” oraz w IV 

Wystawie Twórców Ziemi Gniewoszowskiej, na którym nie zabrakło twórczości seniorów. 

Byli obecni na uroczystości upamiętniającej Lotników Ziemi Gniewoszowskiej, walczących o 

niepodległość ojczyzny. 

Seniorów nie zabrakło też w akcji Narodowego  Czytania „Balladyny”. Uczestniczyli w wieczorze 

poezji jesiennej. Wykonywali gazetki tematyczne. Niezwykłym powodzeniem cieszyło się wspólne 

oglądanie występów kabaretowych w internecie w ramach poprawy humoru, jak również wieczory 



 

 

karaoke oraz śpiewanie piosenek biesiadnych. Stałym punktem działalności klubu są wieczorki 

taneczne. 

Seniorzy mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i zdolności artystycznych. 

W roku 2020 wzięli udział w zbiórce na Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny, zorganizowanej 

przez OSP Gniewoszów, oraz w akcji zbierania nakrętek dla dzieci potrzebujących. 

W listopadzie  i grudniu ponownie działalność klubu została zawieszona. 

 

Analiza składu ciała – spotkanie z dietetykiem 07.10.2020 r. 

 

Wieczornica upamiętniająca Powstanie Warszawskie 29.07.2020 r. 



 

 

 

Zajęcia z fizjoterapeutą 17.07.2020 r. 

 

 

Wspólne ćwiczenie umysłu i koncentracji 01.07.2020 r. 

 



 

 

IX. INWESTYCJE 

 

 Inwestycje zrealizowane w 2020 r. przez Gminę Gniewoszów. 

 „Przebudowa  odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole”, Cena brutto:  

239 698,71 zł. 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmował w szczególności: 

Nawierzchnia: destrukt asfaltowy, grubość po zagęszczeniu: 7 cm, podwójne powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, długość nawierzchni: 785,00 m, 

szerokość nawierzchni: 4,00 m. 

„Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Wysokie Koło „Powiśle”,  Cena brutto: 277 

242,09 zł. 

Nawierzchnia: destrukt asfaltowy, grubość po zagęszczeniu: 7 cm, podwójne powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, długość nawierzchni: 960,00 m, 

szerokość nawierzchni: 4,00 m 

 
 

lp. Nazwa zadania Koszt wykonania 

[brutto, zł] 

1 

 

„Przebudowa  odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole” 239 698,71 

2 „Przebudowa odcinka drogi w m.. Wysokie Koło "Powiśle" 277 242,09 

Razem [zł]: 516 940,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole”. 

 

Przebudowa odcinka drogi w m. Wysokie Koło „Powiśle” 



 

 

W 2020r. Gmina Gniewoszów uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację zadań 

istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza.    Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 

roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na 

dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2020”. Uchwałą tą, władze Mazowsza przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 

2020” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Gmina Gniewo-

szów została objęta wsparciem w celu realizacji 5 projektów w 5 sołectwach: Zdunków, Boguszówka, 

Marianów, Borek, Wólka Bachańska. W Zdunkowie w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiej-

skiej w Zdunkowie” zostały wykonane prace polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z 

podbitką, zakup grzejnika, stołu i krzeseł oraz wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem świe-

tlicy. Sołectwo Borek zyskało nowy sposób ogrzewania budynku po byłej szkole podstawowej, któ-

rego część pełni aktualnie funkcję świetlicy wiejskiej. Realizacja projektu „Budowa ogrzewania ga-

zowego świetlicy wiejskiej w Borku” pozwoliła na dokonanie wymiany instalacji grzewczej oraz 

zakup i zamontowanie pieca na paliwo gazowe. W miejscowościach Boguszówka oraz Marianów 

wskutek wykonania zadań „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów” oraz 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka” zostały wymienione  oprawy 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zegary sterujące na nowoczesne. W Wólce Bachań-

skiej realizując projekt „Aktywizacja sołectwa Wólka Bachańska ” Gmina Gniewoszów utworzyła 

siłownię zewnętrzną składającą się z następujących urządzeń: biegacz, rower, orbitrek, wioślarz, 

krzesło do wyciskania, regulamin siłowni zewnętrznej, dwie ławki i stół. Wartość wszystkich zreali-

zowanych projektów wyniosła 110 652, 90 zł, z czego 47 644, 45 zł pochodziło ze środków Samo-

rządu Województwa Mazowieckiego.  

  

 



 

 

 

Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunkowie” 

            

Zadanie „Aktywizacja sołectwa Wólka Bachańska 



 

 

      

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka” 

 

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 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). 

 

 

 

 

 



 

 

XI. ODPADY KOMUNALNE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

 W 2020 r. gmina Gniewoszów złożyła wniosek i uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.” Transport i uty-

lizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2020”. Kwota przy-

znanej i otrzymanej dotacji – 39 744,00 zł, stanowiła 100% zadania. 

W ramach w/w zadania odebrano i zutylizowano 115,00 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 dofinan-

sowanie utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. 

 W grudniu 2019 r. gmina Gniewoszów zawarła umowę, która była wynikiem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicz-

nych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z Puław na usługę odbioru i zagospodarowania 

stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów oraz z 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wysokość wynagrodzenia za wyko-

nanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie cen jednostkowych  za Mg. Odbiór i zago-

spodarowanie 1Mg odpadów: 

 z nieruchomości zamieszkałych: 

- zmieszanych /niesegregowanych – 1186,32 zł brutto 

- odpadów biodergadowalnych – 905,52 zł brutto, 

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

732,72 zł brutto, 

- papieru  651,72 zł brutto, 

- szkła 592,32 zł brutto, 

- odpady wielkogabarytowe 1240,32 zł brutto, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 797,52 zł brutto. 

  z PSZOK: 

- papier  651,72 zł brutto, 

- biodegradowalne 905,52 zł brutto, 

- tworzywa sztuczne 705,72 zł brutto, 

- szkło- 592,32 zł brutto 

- metal 603,12 zł brutto, 

- opakowanie wielomateriałowe 705,72 zł brutto, 

- odpady wielkogabarytowe 1240,32 zł brutto 

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny 797,52 zł brutto 

- odpady budowlane i rozbiórkowe 689,52 zł brutto, 



 

 

odpady niebezpieczne  7007,52 zł brutto, 

- przeterminowane leki 5279,52 zł brutto, 

- chemikalia – 5279,52 zł brutto, 

- niekwalifikujacych się do odpadów medycznych 1067,52 zł brutto 

- baterie i akumulatory 813,72 zł brutto 

- zużyte opony 1391,52 zł brutto 

- popiół – 959,52 zł brutto. 

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

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe; bioodpady, odpady niesegregowane 

(zmieszane). 

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

elektryczny i elektroniczny. 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. 

 odpady gromadzone w sposób selektywny – 15,00 zł  miesiąc/osoby 

 odpady nie gromadzone w sposób selektywny – 30,00 zł miesiąc/osoby. 

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.: 

 należność główna – 582862,04 zł 

 odsetki – 1226,10 zł 

 koszty upomnienia – 1239,60 zł 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 712265,86 zł. 

 

XII. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻ POŻARNYCH. 

Ochrona przeciwpożarowa polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejsco-

wym zagrożeniem należy do istotnych zadań gminy, których realizacja przyczynia się zapewniania 

społeczeństwu właściwego poziomu bezpieczeństwa. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej niewąt-

pliwie stanowią kluczowe ogniwo w prawidłowym wypełnianiu niniejszych zadań, jak również w 

działalności prewencyjnej. Oprócz podejmowania działań prewencyjno – ratowniczych Ochotnicze 

Straże Pożarne spełniają również istotną rolę w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. 

 Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 

1989 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2261). Wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegółowe 

zadania oraz organizację OSP określa własny statut, uchwalony przez walne zebranie członków OSP. 

Natomiast ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U. z dnia 2021 r. 

poz. 869) nakłada na gminę obowiązki w zakresie utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości 

bojowej OSP oraz ubezpieczenia  pojazdów pożarniczych i członków OSP. 



 

 

Do podstawowych zadań OSP należą: 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym za-

kresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; 

 udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, miejscowych zagrożeń oraz 

klęsk żywiołowych; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach 

ochrony przed nimi; 

 upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia 

działalności kulturalnej i oświatowej; 

 wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska; 

 wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie. 

Dodatkowo, w przypadku jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśni-

czego zakres realizowanych zadań określony został w porozumieniach o włączeniu do systemu.  Za-

dania te obejmują przede wszystkim: 

 walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi; 

 ratownictwo techniczne; 

 ratownictwo chemiczne; 

 ratownictwo ekologiczne; 

 ratownictwo medyczne; 

 współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz systemem po-

wiadamiania ratunkowego. 

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

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

Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, natomiast jednostka OSP Wysokie Koło obecnie aspi-

ruje 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 najbliższym czasie do Krajo-

wego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, tj. w 2022 r. 

Wszystkie jednostki posiadają system selektywnego alarmowania, system ten posiada moduł do wy-

syłania wiadomości SMS, tj. zawiadomień o zdarzeniu. 

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego jednostki OSP z Gminy Gniewoszów wyposażone zo-

stały w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo – gaśniczych. Dodatkowo, jednostka OSP Gnie-

woszów w 2020 r. doposażona została w samochód pożarniczy lekki Renault Mascott oraz samochód 

osobowy Daewoo Lanos, natomiast jednostka OSP Wysokie Koło w samochód pożarniczy średni 

Star A266. 



 

 

Wykaz pojazdów pożarniczych w poszczególnych jednostkach OSP funkcjonujących na terenie 

gminy Gniewoszów 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 

Dodatkowo, 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 oraz przyczepka do jej transportu. 

 

 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów wyposażone zostały rów-

nież w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, m.in.: zestawy hydrauliczne ratownictwa technicznego Holmatro, 

kamerę termowizyjną, zestaw PSP  R1 z deską i szynami, parawan z napisem STRAŻ, zabezpieczenie 

poduszki powietrznej pasażera i kierowcy, defibrylatory AED, motopompy, pompy pływające, 

pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, agregaty oddymiające, pilarki spalinowe, piłę do betonu i 

stali, sprężarkę, nagrzewnice i inne. Jednostki OSP z terenu Gminy Gniewoszów na swoim wyposa-

żeniu posiadają także odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed trudnymi i niebez-

piecznymi warunkami podczas pełnionej służby. 

Nie ulega wątpliwości, iż jednostki OSP z terenu gminy Gniewoszów stale się rozwijają, pozyskują 

niezbędny sprzęt i nowych druhów. 

Jednostki OSP w swoich szeregach skupiają łącznie 147 druhów, w tym: 

 OSP Gniewoszów - 57 

 OSP Wysokie Koło - 50 

 OSP Sarnów- 40 

Uprawnionych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych jest 66 członków, 

w tym: 



 

 

 OSP Gniewoszów - 24 

 OSP Wysokie Koło - 30 

 OSP Sarnów - 12 

Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi posiada 15 członków, w tym: 

 OSP Gniewoszów - 8 

 OSP Wysokie Koło - 4 

 OSP Sarnów - 3 

 

Na utrzymanie działalności przeciwpożarowej w 2020 roku Gmina Gniewoszów wydatkowała z bu-

dżetu łącznie 239 793,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na 

m.in.: zakup  samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wysokie Koło oraz sprzętu i wyposażenia, 

zakup energii elektrycznej, wody, paliwa, umowy zlecenia z konserwatorami, ekwiwalent pieniężny 

za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, bieżący remont strażnic, naprawę 

samochodów, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia i  badania okre-

sowe strażaków i inne  mające wpływ na utrzymanie gotowości bojowej Jednostek OSP z terenu 

Gminy Gniewoszów. 

W 2020 roku dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w budynku strażnicy OSP 

Wysokie Koło wymieniono bramę garażową oraz posadzkę w garażu. Łączna wartość zadania – 27 

560,02 zł, w tym kwota dofinansowania 20 000 zł 

Dodatkowo w 2020 roku Gmina Gniewoszów przekazała jednostce OSP Gniewoszów dotacje w wy-

sokości 5200 zł. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna w kraju, jednostki OSP gminy Gniewoszów otrzy-

mały z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego darowiznę w postaci środków dezynfekcyjnych oraz 

środków ochrony osobistej o wartości 13 804,44 zł. 

 

W pierwszym kwartale 2020 roku w budynku strażnicy OSP Gniewoszów odbyło się szkolenie z 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i  recertyfikacja . Udział strażaków z gminy Gniewoszów przed-

stawia się następująco: 

OSP Gniewoszów -  13 osób 

OSP Wysokie Koło – 6 osób 

W 2020 roku strażacy wyjeżdżali do akcji łącznie 127 razy. Najczęściej do działań ratowniczo – 

gaśniczych dysponowana była jednostka OSP Gniewoszów, należąca do Krajowego Systemu Ratow-

niczo – Gaśniczego, następnie w odpowiedniej kolejności jednostka OSP Wysokie Koło oraz OSP 

Sarnów. 

Poniżej zestawienie wyjazdów do akcji przez poszczególne jednostki. 



 

 

Nazwa jednostki               Liczba wyjazdów do akcji ratunkowo - gaśniczych 

OSP Gniewoszów               102 

OSP Wysokie Koło      14    

OSP Sarnów       11 

  

Oprócz działań ratowniczo – gaśniczych jednostki OSP z terenu Gminy Gniewoszów chętnie podej-

mują wszelką działalność prewencyjną, organizując m.in. pokazy dla dzieci i młodzieży. Druhowie 

biorą również czynny udział w uroczystościach kościelnych i państwowych.  Jednostki OSP z pełnym 

zaangażowaniem uczestniczą w zawodach sportowo – pożarniczych, odnosząc olbrzymie sukcesy. 

Warto podkreślić, iż zawody takie są ważnym sprawdzianem sprawności organizacyjnej i bojowej 

strażaków. Jednostki OSP z gminy Gniewoszów wielokrotnie odnosiły zwycięstwo na szczeblu po-

wiatowym i wojewódzkim będąc dumą wszystkich mieszkańców gminy i władz samorządowych. 

Podkreślić należy, że ogromnym sukcesem jednostki OSP Gniewoszów zakończył się udział z zawo-

dach Krajowych - Toruń 2004, gdzie drużyna męska zajęła 8 miejsce, a drużyna żeńska miejsce 11. 

Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna i szerząca się pandemią COVID-19 w 

2020 roku niektóre formy działalności jednostek OSP, w tym zawody sportowo – pożarnicze zostały 

ograniczone lub odwołane. Jednakże w tym ciężkim czasie druhowie OSP po raz kolejny udowodnili, 

że społeczność lokalna może na nich polegać. Swoją wzorową postawą i wielkim zaangażowaniem 

brali udział chociażby w akcji rozwożenia maseczek ochronnych mieszkańcom gminy, udzielali bez-

interesownej pomocy osobom starszym, będącym na kwarantannie lub innym potrzebującym w ro-

bieniu i dostarczaniu do domu codziennych zakupów i leków. Dodatkowo, strażacy organizowali i 

uczestniczyli w akcji oddawania krwi. W 2020 roku przed budynkiem strażnicy OSP Gniewoszów 

zostało zamontowane „Serce” na plastikowe nakrętki, wykonane przez strażaków własnymi siłami. 

Celem akcji zainicjowanej w gminie Gniewoszów przez druhów z jednostki OSP Gniewoszów były 

względy ekologiczne, jak również pomoc najbardziej potrzebującym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PODSUMOWANIE 

 Miniony rok 2020 był dla samorządu Gminy Gniewoszów czasem próby i mierzenia się z 

nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia 

spowodowane epidemią koronawirusa. Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej, nieznanej 

wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Obowiązywały 

ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury. Sytuacja 

wymagała wielu decyzji, często bardzo trudnych. Prawie cała rezerwa kryzysowa został 

rozdysponowana na walkę z COVID-19 - w sumie na walkę przeznaczono 37.081,23 zł.  Ze środków 

tych zakupiono maseczki dla mieszkańców gminy, zakupiono środki do dezynfekcji, wyposażono 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w środki ochrony osobistej. Dodatkowo 

przeznaczyliśmy środki w wysokości 15.000,00 zł w formie dotacji dla Szpitala Powiatowego w 

Kozienicach na zakup niezbędnego sprzętu do przeciwdziałania COVID-19. Należy zauważyć, że 

sytuacja ta negatywnie odbiła się przede wszystkim na wysokości dochodów co przełożenie miało 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływach z podatku opłacanego w 

formie karty podatkowej. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy 

realizując przyjęte plany i strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych 

nam w dobie pandemii. Gmina Gniewoszów otrzymała w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne  

 

 


