
Zarządzenie Nr 26/2020 

Wójta Gminy Gniewoszów 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2019 

 

 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 2019, 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 26/2020 

Wójta Gminy Gniewoszów 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2019 
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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 2019. 

 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. Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie – zakończyło swoją działalność 31 sierpnia 2019r. 

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) 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 3883 mieszkańców wg stanu na dzień 

31.12.2019 r. Gmina Gniewoszów charakteryzuje się korzystnymi warunkami do produkcji rolniczej 

i sadowniczej. Znacząca część upraw stanowią warzywa i owoce. 



  

Mapa gminy Gniewoszów 



 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. 

 Według stanu na 31 grudnia 2019 r., liczba ludności gminy Gniewoszów wynosiła 3 883 

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

6,4 % ludności powiatu, 0,7% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się 

następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18%, osoby w wieku produkcyjnym 

60,3 %, a w wieku poprodukcyjnym 21,7%. W latach 1984 -2018 liczba ludności spadła o 23,3%”. 

Według stanu na 31 sierpnia 2019 r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 9, 4 % dla województwa 

wynosiła 4,5 %. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach nie publikuje danych o bezrobociu w 

poszczególnych gminach powiatu, stąd brak danych dotyczących gminy Gniewoszów. 

 

 

III.  WYKAZ DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH GMINY GNIEWOSZÓW 

OBOWIĄZUJĄCYCH W 2019R. 

 

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 Prze-

mocy 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 Gnie-

woszów 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 placó-

wek 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 per-

spektywą 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 Gnie-

woszów 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 kanalizacyj-

nych 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 podmio-

tami, 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 XXXIII/248/18 

Rady Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 06.09.2018 r. 

2019 

14. Gminny Program Przeciwdziałania Nar-

komanii na 2019 r. 

Uchwała III/23/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 19.12.2018 r. 

2019 

15. Gminny Program Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na 2019 r. 

Uchwała III/22/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 19.12.2018 r. 

2019 

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 2019r. 

Uchwała V/40/19                    

Rady Gminy w Gniewoszowie                  

z dnia 13.03.2019r. 

2019 

 

 

 

 

 

IV. SPRAWOZDANIE Z  REALIZACJI UCHWAŁ  RADY GMINY ZA 2019R. 

 

 W 2019 r. odbyło się  11 sesji  Rady Gminy w Gniewoszowie, na których  podjęto 84 uchwały. 

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

Dz. U. z 2020r. poz. 713)  zostały przekazane  organom sprawującym nadzór nad działalnością gminy, 

tj.: 

- Wojewodzie Mazowieckiemu – 43 uchwał, 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – 41uchwał. 

 W trybie nadzoru  prawnego Kolegium  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą   

nr 10.171.2019 z dnia 8 maja 2019 r. orzekło o nieważności w części  Uchwały nr VI/51/19 Rady 

Gminy w Gniewoszowie  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty tar-

gowej.  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło nieważność § 2 ust. 1 

uchwały. W przepisie tym  Rada Gminy ustaliła stawki opłaty targowej od sprzedaży od rolników  

produktów rolno-spożywczych w kwocie 7 zł. W ten sposób Rada Gminy  zastosowała zwolnienie 

podmiotowo-przedmiotowe W myśl art. 19 ust 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 

może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Po-

wyższy przepis przesądza o tym, że zwolnienie może dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodat-

kowania. Rada Gminy nie ma zatem możliwości ustalenia niższej opłaty targowej dla rolników. 

 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  norma-

tywnych  i niektórych innych  aktów prawnych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2019 poz. 1461).  Akty 

prawa miejscowego mają moc obowiązującą na terenie gminy i rozstrzygający w sposób bez-

względny o prawach  i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową. 

 W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostało ogłoszonych 35 uchwał pod-

jętych przez Radę Gminy w Gniewoszowie w 2019 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w Gniewoszowie w roku 2019 

We wskazanym okresie Rada Gminy w Gniewoszowie podjęła ogółem 84 uchwały. 



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 

IV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  30 stycznia 2019 roku 

1. IV/29/19 w sprawie zmiany uchwały              

nr XXXIII/251/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 06 września 2018 r.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 zmieniony  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. 

2. IV/30/19 w sprawie ustalenia terminów 

zwołania zebrań wiejskich 

mieszkańców gminy 

Gniewoszów, na których mają 

być dokonane wybory 

sołtysów i rad sołeckich. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy zwołała zebrania wiejskie w celu 

wyboru organów  sołectwa  tj. sołtysów i rad 

sołeckich  określając miejsce, dzień, godzinę  

zebrania oraz przewodniczącego zebrania. Zebrania 

odbyły się zgodnie z treścią uchwały. 

3. IV/31/19 w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy w 

Gniewoszowie na 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

Plan pracy został zrealizowany,  uwzględniono 

tematy  niezrealizowane w 2018 r. 

4. IV/32/19 w sprawie uchwalenia planów 

pracy komisji stałych Rady 

Gminy w Gniewoszowie na 

2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

Plan pracy został zrealizowany,  uwzględniono 

tematy  niezrealizowane w 2018 r. 

5. IV/33/19 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy 

Gniewoszów 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy uznała skargę  na działalność Wójta 

Gminy Gniewoszów w zakresie  lokalizacji 

budynku  handlowo-usługowego DINO oraz zbycia 



działki  572/3 przez gminę w postępowaniu 

bezprzetargowym za bezzasadną. O sposobie 

rozpatrzenia skargi poinformowano skarżącego. 

 V Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  13 marca 2019 roku 

6. V/34/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

III/20/18 Rady Gminy                  

w Gniewoszowie z dnia 19 

grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2019-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych o 

charakterze wieloletnim. 

7. V/35/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019 r. Nr III/20/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018 r.  w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

8. V/36/19 w sprawie niewyrażenia zgody 

na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2020 r. 

Uchwała zrealizowana. 

Brak zgody został uwzględniony na etapie 

opracowywania projektu uchwały budżetowej na 

rok 2020. 

9. V/37/19 w sprawie powołania komisji 

konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko kierownika 

Samodzielnego Publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej w 

Gniewoszowie. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy powołała komisję  konkursową 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z 

dnia  06.02.2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzenia  konkursu  na niektóre  

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym  

niebędącym  przedsiębiorcą. Komisja konkursowa  

przeprowadziła  postępowanie konkursowe w 

wyniku którego wyłoniony został kandydat na 

Kierownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SPZOZ w Gniewoszowie, lekarz p. Dariusz 

Bobola. 

10. V/38/19 w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie 

dożywiania oraz zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia 

udzielane w ramach 

 Uchwała uchylona 

 



wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek                w 

szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

11. V/39/19 w sprawie uchwalenia 

„Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny              w 

Gminie  Gniewoszów na lata 

2019 – 2021” 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy  przyjęła „Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów  na 

lata 2019 – 2021”. Program wyznacza zespół 

planowanych działań  mających na celu wspieranie 

rodzin przeżywających  trudności w wypełnianiu  

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w  procesie 

przywracania  zdolności  tych rodzin do 

prawidłowego funkcjonowania.  Celem programu 

jest: wzrost umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych w rodzinach, poprawa i wzrost 

jakości  w zakresie funkcjonowania rodzin, 

zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych  w 

pieczy zastępczej, wzrost  świadomości 

społeczeństwa  na temat prawidłowego 

funkcjonowania rodziny i poprawnych relacji 

rodzinnych, rozwój współpracy pomiędzy  

instytucjami  i organizacjami  realizującymi  

program wspierania rodziny. 

12. V/40/19 w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy 

Gniewoszów w 2019r.” 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy przyjęła „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt w 2019 r. 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. 

13. V/41/19 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dostarczania 

wody                                    i 

odprowadzania ścieków                            

na terenie Gminy 

Gniewoszów. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy uchwaliła  Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Gniewoszów. Regulamin określa prawa i obowiązki  

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz 

odbiorców  usług w zakresie  zbiorowego 

zaopatrzenia  w wodę przeznaczoną  do spożycia  

przez ludzi za pomocą  urządzeń wodociągowych  

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za 

pomocą urządzeń kanalizacyjnych  na terenie 



Gminy Gniewoszów. Regulamin został pozytywnie 

zaopiniowany przez  Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. 

14. V/42/19 w sprawie ustalenia opłaty 

targowej. 

Uchwała uchylona 

15. V/43/19 w sprawie ustalenia terminów 

zwołania zebrania wiejskiego 

w sołectwie Oleksów - gminy 

Gniewoszów w celu 

przeprowadzenia wybory: 

sołtysów i rad sołeckich. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy zwołała zebranie wiejskie w sołectwie 

Oleksów w celu wyboru organów  sołectwa  tj. 

sołtysów i rady sołeckiej określając miejsce, dzień, 

godzinę  zebrania oraz przewodniczącego zebrania. 

Zebranie odbyło się zgodnie z treścią uchwały. 

16. V/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na czas oznaczony 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy Gniewoszów. 

 Uchwała zrealizowana 

W dniu 01.07.2019 r. zawarto na okres 5 lat umowę 

dzierżawy nieruchomości  o pow. 0,81ha położonej                     

w obrębie Zwola. 

17. V/45/19 w sprawie wprowadzenia 

zmiany do uchwały nr I/3/18 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 19 listopada 2018r. w 

sprawie powołania komisji 

Rady Gminy w 

Gniewoszowie. 

Uchwała zrealizowana 

Uzupełniono skład Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego 

i Komunikacji oraz Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji w związku z przeprowadzeniem wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy w Gniewoszowie. 

18. V/46/19 w sprawie wprowadzenia 

regulaminu targowiska 

gminnego „Mój Rynek” przy 

ul. Konopnickiej w 

Gniewoszowie. 

Uchwała uchylona 

VI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  03 kwietnia 2019 roku 

19. VI/47/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

III/20/18 Rady Gminy                      

w Gniewoszowie z dnia 19 

grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata  2019-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych  o 

charakterze wieloletnim. 

20. VI/48/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019 r. Nr III/20/18 Rady 

Uchwała zrealizowana 



Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

21. VI/49/19 w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Mazowieckiego. 

Uchwała zrealizowana 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i 

geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 

738. Dokumentację wykonano. Złożono zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych. W 

kwietniu 2020 r. został ogłoszony przetarg na 

realizację w/w  zadania przez  Mazowiecki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich. 

22. VI/50/19 w sprawie uchylenia uchwały 

Nr V/42/19 Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia                   

13 marca 2019 r. w sprawie 

określenia dziennej stawki 

opłaty targowej 

Uchwała zrealizowana. 

 

23. VI/51/19 w sprawie określenia dziennej 

stawki opłaty targowej 

Stwierdzono nieważność uchwały w części. 

VII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  17 czerwca 2019 roku 

24. VII/52/19 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy                       

w Gniewoszowie 

 Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi 

Gminy Gniewoszów. 

25. VII/53/19 w sprawie rozpatrzenia                                

i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Gniewoszów                                  

za 2018 rok. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe                       

i sprawozdanie   z wykonania budżetu za 2018 rok. 

26. VII/54/19 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Gniewoszów 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 

2018. 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Gniewoszów 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2018. 

27. VII/55/19 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania 

finansowego SPZOZ 

Gniewoszów za 2018 r. 

 Uchwała zrealizowana. 



Rada Gminy zatwierdziła roczne sprawozdanie 

finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej    w Gniewoszowie za 2018 r. 

28. VII/56/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

III/20/18 Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia 19 

grudnia 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2019-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych  o 

charakterze wieloletnim. 

29. VII/57/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie  z 

dnia 19 grudnia 2018r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

30. VII/58/19 w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie 

dożywiania oraz zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia 

udzielane w ramach 

wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i 

w domu” na lata 2019-2023. 

 Uchwała uchylona 

 

31. VII/59/19 sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gniewoszów 

oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia                      

1 września 2019 roku. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy ustaliła plan sieci publicznych szkół 

podstawowych oraz określiła granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Gniewoszów - dostosowując go do 

zmian w polskim systemie edukacji. Nowo 

utworzona  sieć szkół podstawowych obejmuje 

dwie szkoły ośmioklasowe: Publiczną Szkołę 

Podstawowa w Gniewoszowie  w  Zespole Szolno-

Przedszkolnym  w Gniewoszowie oraz Publiczną 

Szkołę Podstawową w Wysokim Kole.  Plan sieci 

publicznych szkół podstawowych mających 

siedzibę na obszarze gminy Gniewoszów uzyskał 

pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 



32. VII/60/19 w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności 

Publicznego Gimnazjum w 

Gniewoszowie. 

Uchwała zrealizowana 

Z dniem 31.08.2019 r. zakończyło swoją 

działalność Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie 

w wyniku zapoczątkowanych  w 2016r. zmian w 

polskim systemie edukacji. 

33. VII/61/19 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 2019. 

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy  wyodrębniła z budżetu środki finan-

sowe 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 nau-

czyciel może się ubiegać. 

34. VII/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na czas oznaczony 

części nieruchomości 

stanowiących własność gminy 

Gniewoszów. 

Uchwała zrealizowana 

W dniu 02.09.2019 r.  zawarto umowę dzierżawy na 

okres   3 lat  części nieruchomości  tj. 1 m2 

powierzchni dachowej  w budynku Urzędu Gminy 

w Gniewoszowie  z PHU AMPLUS. 

W dniu 02.09.2019r.  zawarto umowę dzierżawy na 

okres     3 lat  części nieruchomości  tj. 1 m2 

powierzchni dachowej  w budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej  w Borku   z PHU AMPLUS. 

35. VII/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na czas oznaczony 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy Gniewoszów. 

Uchwała zrealizowana 

W dniu 02.09.2019 r. zawarto umowę dzierżawy na 

czas oznaczony części działki o pow. 0,0713ha  

położonej w obrębie Gniewoszów. 

36. VII/64/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę na czas oznaczony 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy Gniewoszów. 

Uchwała niezrealizowana 

Odstąpiono od podpisania umowy. 

37. VII/65/19 w sprawie wyrażenia zgody 

Wójtowi Gminy Gniewoszów 

na przeznaczenie 

nieruchomości gruntowych 

 Uchwała w trakcie realizacji 

Zawarto umowy sprzedaży  prawa użytkowania 

wieczystego   działek o numerach ewidencyjnych: 

227/4, 227/5, 227/6, 227/7/, 227/8, 227/9, 227/10, 



prawa użytkowania 

wieczystego do sprzedaży. 

227/11, 227/13, 227/14, 227/15, 227/17  

położonych w obrębie Wysokie Koło. 

Natomiast działki o numerach ewidencyjnych: 

227/12,  227/16 położone w obrębie Wysokie Koło 

użytkowane będą  na podstawie umowy  dzierżawy 

prawa użytkowania wieczystego na czas 

oznaczony . W/w umowy zostaną podpisane w 

2020r. 

38. VII/66/19 w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od 

nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa 

przez sołtysów i ustalenia 

wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

 Uchwała stosowana 

Rada Gminy w drodze uchwały zarządziła pobór  

podatku rolnego, podatku  leśnego, podatku od  

nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wyznaczyła inkasentów oraz ustaliła 

wysokość prowizji za inkaso.   

39. VII/67/19 w sprawie zmiany 

„Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

gminu Gniewoszów” 

 Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy wprowadziła zmianę  „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminu 

Gniewoszów” w zakresie przekazywania  przez 

podmioty  uprawnione   do instalacji wskazanych  

w Planie  Gospodarki Odpadami  dla Województwa 

Mazowieckiego. 

40. VII/68/19 w sprawie wprowadzenia 

regulaminu targowiska 

gminnego „Mój Rynek” przy 

ul. Konopnickiej w 

Gniewoszowie 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy uchwaliła regulamin targowiska 

gminnego „Mój Rynek” położonego przy ul. 

Konopnickiej w Gniewoszowie . W  regulaminie  

określono zasady korzystania  z targowiska oraz  

zasady  prowadzenia handlu  na targowisku. 

41. VII/69/19 w sprawie określenia dziennej 

stawki opłaty targowej 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy ustaliła stawki  opłaty targowej, 

zarządziła jej pobór w drodze inkasa, wyznaczyła 

inkasenta oraz ustaliła wysokość prowizji za 

inkaso. 

VIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia  05 lipca 2019 roku 

42. VIII/70/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019 r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie  z 

dnia 19 grudnia 2018 r.   w 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 



sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

43. VIII/71/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały  Nr 

III/20/18 Rady Gminy                     

w Gniewoszowie z dnia 19 

grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata  2019-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych  o 

charakterze wieloletnim. 

44. VIII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego 

Uchwała zrealizowana 

Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kozienickiego w formie 

dotacji celowej na organizację  imprezy kulturalnej 

XVI Dożynek Powiatu Kozienickiego „Sieciechów 

2019” w wysokości 1.500,00 zł. Dotacja została 

przekazana. 

45. VIII/73/19 w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy 

Gniewoszów. 

Uchwała zrealizowano 

Z dniem 28 sierpnia 2019 r. odwołano Skarbnika 

Gminy w Gniewoszowie z powodu przejścia na 

emeryturę. 

46. VIII/74/19 w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy 

Gniewoszów. 

Uchwała zrealizowana 

Z dniem 29 sierpnia 2019 r. powołano Skarbnika 

Gminy w Gniewoszowie p. Joannę Miturską. 

IX Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie VIII kadencji – 26.07.2019 rok 

47. IX/75/19  w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały  Nr 

III/20/18 Rady Gminy   w 

Gniewoszowie z dnia                            

19 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata  2019-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych   o 

charakterze wieloletnim. 

48. IX/76/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019 r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018r.   w 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 



sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

X Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie VIII kadencji – 27 wrzesień 2019 rok 

49. X/77/19  w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały  Nr 

III/20/18 Rady Gminy  w 

Gniewoszowie z dnia                         

19 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata              

2019-2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych o 

charakterze wieloletnim. 

50. X/78/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

51. X/79/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej  w 

Gniewoszowie 

Uchwała uchylona 

 

52. X/80/19 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 

 Uchwała stosowana 

W  Regulaminie  wynagradzania  dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i 

placówkach  prowadzonych przez gminę (…) 

zmieniono zapis dotyczący dodatku  funkcyjnego z 

tytułu pełnienia funkcji: opiekuna stażu, 

powierzenia funkcji wychowawcy klasy, 

powierzenia sprawowania funkcji  nauczyciela  

opiekującego się  oddziałem przedszkolnym.                                                                                                          



zasad  przyznawania   dodatku 

mieszkaniowego 

53. X/81/19 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 2020 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 2020 r.  

wspólnie z organizacjami  prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego  oraz określa cele, 

formy i zasady współpracy.   

54. X/82/19 w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gniewoszowie 

 Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy uznała skargę  na działalność 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gniewoszowie w zakresie  

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gniewoszowie. 

XI Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 października  2019 roku 

55. XI/83/19 w sprawie uchylenia uchwały                    

nr X/79/19 Rady Gminy                              

w Gniewoszowi z dnia                          

27 września 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gniewoszowie. 

Uchwała zrealizowana 

 

56. XI/84/19  w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

III/20/18 Rady Gminy  w 

Gniewoszowie z dnia                            

19 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata                    

2019-2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych o 

charakterze wieloletnim. 

57. XI/85/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018r.  w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 



XII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 listopada 2019 roku 

58. XII/86/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

59. XII/87/19 w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 

obszarze gminy Gniewoszów 

na 2020 r. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta 

stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego 

z kwoty 58,46zł za 1 dt. do kwoty 50 zł za 1 dt. 

60. XII/88/18 w sprawie obniżenia ceny 

sprzedaży drewna 

przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku leśnego na 

obszarze gminy Gniewoszów 

w 2020 r. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy obniżyła średnią cenę sprzedaży 

drewna przyjmowaną jako podstawę do obliczenia 

podatku leśnego na obszarze gminy z kwoty 

194,24zł za  1 m3 do kwoty 160 zł za 1m3. 

61. XII/89/19  w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” w Gminie 

Gniewoszów działającego w 

ramach struktury 

organizacyjnej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gniewoszowie 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy  podjęła decyzję o utworzeniu  

ośrodka wsparcia  o zasięgu ogólnogminnym  pod 

nazwą  Klub „Senior+” poprzez zapewnienie 

seniorom wsparcia  polegającego na umożliwieniu  

korzystania z oferty aktywizującej,  edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej. Klub Senior +” powstał 

zgodnie z  założeniami  Programu Wieloletniego 

„Senior +”  na lata 2015-2020. Klub rozpoczął 

działalność w grudniu 2019 r. 

62. XII/90/19 w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za 

pobyt uczestników w Klubie 

„Senior+” w Gminie 

Gniewoszów 

Uchwała stosowana 

Zgodnie  z treścią uchwały uczestnictwo w Klubie 

„Senior+” jest nieodpłatne. 

63. XII/91/19  w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem 

Interesów 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy  odmówiła uwzględnienia petycji w 

sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów. 

64. XII/92/19 w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania 

 Uchwała stosowana. 



czystości i porządku na terenie 

gminy Gniewoszów” 

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. 

65. XII/93/19 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz 

zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnym 

Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy zgodnie z art. 

6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości porządku w gminach. Na 

podstawie uchwały określono nową częstotliwość 

odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi i wielolokalowymi położonymi na 

terenie gminy Gniewoszów, sposób świadczenia  

usług przez PSZOK,  tryb i sposób zgłaszania   

przez właścicieli nieruchomości   przypadków 

niewłaściwego  świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od   

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 

PSZOK. 

66. XII/94/19 w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości. 

Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy zgodnie z art. 

6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości porządku w gminach. 

Przedmiotowy dokument określa terminy 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez mieszkańców gminy 

Gniewoszów. 

67. XII/95/19 w sprawie dokonania wyboru 

metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia 

stawki tej 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, w której ustalona została 

nowa opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

68. XII/96/19 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. 

69. XII/97/19 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 1996 r.   o 

utrzymaniu czystości porządku w gminach, w 

której określono  format elektroniczny formularza  

deklaracji  o  wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

XIII Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 grudnia 2019 roku 

70. XIII/98/19  w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

III/20/18 Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia                            

19 grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata        

2019-2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych o 

charakterze wieloletnim. 

71. XIII/99/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018 r.  w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

72. XIII/100/19 w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Mazowieckiego. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Województwa 

Mazowieckiego polegającej na opracowaniu  

projektu zmiany organizacji ruchu dla drogi 

wojewódzkiej  nr 738 w miejscowości Gniewoszów 

na ul. Kozienickiej. Dokumentację opracowano i 

przekazano do Mazowieckiego Zarządu dróg 

Wojewódzkich w Warszawie. 

73. XIII/101/19 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 

2020 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 rok.  Głównym założeniem Programu jest 

zwiększenie działań  profilaktycznych w szkołach, 

edukacja  publiczna w zakresie przeciwdziałania 



uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, wzmoc-

nienie działań w zakresie  promocji zdrowego stylu 

życia  oraz zwiększenia dostępu  do oferty pomoco-

wej  służącej rozwiązaniu problemów alkoholo-

wych, innych uzależnień oraz  przemocy   domo-

wej. Zaplanowana na realizację Programu kwota 

wynosi  41 035,00zł. 

74. XIII/102/19 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji 

Rada Gminy przyjęła Gminny Program Przeciw-

działania Narkomanii na 2020 rok.  Głównym zało-

żeniem Programu jest ograniczenie szkód  zdrowot-

nych i społecznych  związanych  z używaniem  

substancji psychoaktywnych  przez mieszkańców 

gminy Gniewoszów. Zaplanowana na realizację 

Programu kwota wynosi  2.000,00zł. 

XIV Sesja Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku 

75. XIV/103/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Nr 

III/20/18 Rady Gminy w 

Gniewoszowie z dnia 19 

grudnia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2019-

2024. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy dokonała  aktualizacji planowanych 

przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych o 

charakterze wieloletnim. 

76. XIV/104/19 w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały budżetowej 

na 2019r. Nr III/21/18 Rady 

Gminy w Gniewoszowie z 

dnia 19 grudnia 2018r. w 

sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów finansowych. 

77. XIV/105/19 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Gniewoszów na lata 2020-

2024. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Rada Gminy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finan-

sową na lata 2020 –2024. Wieloletnia Prognoza Fi-

nansowa prezentuje główne wielkości budżetowe, 

zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnie-

niem długu zaciągniętego oraz planowanego do za-

ciągnięcia. WPF określa potencjał inwestycyjny 

Gminy  Gniewoszów o charakterze wieloletnim. 



78. XIV/106/19 w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2020 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zatwierdzono plan finansowy Urzędu Gminy 

Gniewoszów oraz stwierdzono zgodność i przyjęto 

plany finansowe pozostałych jednostek 

organizacyjnych Gminy Gniewoszów. 

79. XIV/107/19 w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w 

gminie Gniewoszów na rok 

szkolny 2019/2020. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy realizując postanowienia  art. 39a ust. 

3 ustawy z dnia  14 grudnia  2016 r.-Prawo 

oświatowe  ustaliła  w drodze uchwały   średnią 

cenę jednostki paliwa   w gminie Gniewoszów  na 

rok szkolny  2019/2020 . Określona w uchwale  

średnia cena paliwa stanowi postawę do  zwrotu 

kosztów dowozu dziecka z orzeczeniami  o 

potrzebie leczenia specjalnego  do placówki 

oświatowej. 

80. XIV/108/19 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 

Gminy Gniewoszów. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy uchwaliła  zasady wynajmowania  

lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego 

zasobu  Gminy Gniewoszów w celu zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej  

Gminy Gniewoszów. 

81. XIV/109/19 w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania 

pomocy w zakresie 

dożywiania oraz zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia 

udzielane w ramach 

wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w domu i 

w szkole” na lata 2019 – 2023. 

Uchwała stosowana 

Rada Gminy podwyższyła do 150% kryterium 

dochodowe uprawniające do przyznania 

nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane 

w ramach wieloletniego rządowego programu 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. 

82. XIV/110/19 w sprawie częściowego 

rozpatrzenia petycji oraz 

przekazania petycji według 

właściwości. 

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy  uznała petycję  za  bezprzedmiotową                       

w części dotyczącej  zmiany przepisów prawa 

miejscowego dotyczących nieodpłatnego 

parkowania  na parkingach przed szpitalami, 

kościołami i cmentarzami. Natomiast petycję w 

zakresie  wprowadzenia  zmian  do aktów 

prawnych o randze ustawowej  przekazano  

organom, które zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2  

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  posiadają  

prawo inicjatywy ustawodawczej . 



83. XIV/111/19 w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy 

Gniewoszów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Plan pracy sukcesywnie realizowany podczas sesji 

Rady Gminy Gniewoszów. 

84. XIV/112/19 w sprawie uchwalenia planów 

pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gniewoszów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Plan pracy sukcesywnie realizowany podczas 

posiedzeń komisji stałych Rady Gminy 

Gniewoszów. 

      

 

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

 W roku szkolnym 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. 

 W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały w Gminie Gniewoszów następujące placówki 

oświatowe: 

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie, 

2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole, 

 Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie wskutek reformy oświaty zakończyło swoją działalność 

31 sierpnia 2019 r. 

 Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły w ww. 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 

 Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły w ww. placówkach w 

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

1/ nauczycieli w przeliczeniu na osoby 50 w tym pełnozatrudnionych 42 i niepełnozatrudnionych 

    17  Razem 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 „O” 94 4 23,5 

2 Oddział „O” 38 2 19 

3 podstawowa 298 19 15,68 

 Ogółem 430 25 17,2 

  

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

kalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gnie-

woszów. W Regulaminie przyznawania stypendium Wójta Gminy Gniewoszów określone zostały 

również zasady, formy oraz szczegółowe warunki  przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewo-

szów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewo-

szów. W roku szkolnym 2018/2019 ww. warunki określone w regulaminie spełniło  16 uczniów 



uczęszczających do naszych placówek oświatowych i każdy uczeń otrzymał jednorazowe stypendium 

w wysokości 800, 00 zł. 

 W 2019 r. Gmina Gniewoszów pozyskała od Wojewody Mazowieckiego kwotę 78 703, 21 zł na 

realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły pod-

stawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację sto-

łówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach pozyskanych środków oraz wkładu własnego w wy-

sokości 19 675, 81 zł wyposażono kuchnię oraz jadalnię w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnie-

woszowie. Zakupione zostały stoły i krzesła na stołówkę szkolną, rolety, wymieniono drzwi ze-

wnętrzne oraz zakupiono wyposażenie kuchni, w tym m.in. zastawę stołową, sztućce, termosy, piec 

konwekcyjno – parowy, obieraczkę do ziemniaków, taboret gazowy, robot kuchenny, patelnię elek-

tryczną, zmywarkę i dwie lodówki. 

 W ramach pozyskanych środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 46 499, 

99 zł oraz środków własnych Gminy Gniewoszów wynoszących 19 928, 58 zł w 2019 r. zostało 

zrealizowane zadanie „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Gniewoszowie”. W ramach tego zadania zmodernizowano sieć LAN oraz zakupiono sprzęt infor-

matyczny wraz z oprogramowaniem oraz inne urządzenia niezbędne do realizacji zadania, wykonano 

jego montaż i konfigurację zgodnie z harmonogramem finansowym zadania określonym we wniosku. 

  

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I PROMOCJA 

 

Informacja o działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2019 

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów wzbogaciła się o 383 pozycje książkowe o 

łącznej wartości 7.024,00 zł  z czego: 

• z dotacji jednostki samorządu terytorialnego zakupionych zostało 190 pozycji za łączną 

kwotę 3 300,00 zł 

• z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupione zostało 158 woluminy,  

za łączną kwotę 3 300,00 zł 

• 35 pozycji otrzymaliśmy w darze o wartości 424,00 zł 

  W czerwcu ubytkowano  992 pozycje o wartości 5 566,90 zł. 

  Stan księgozbioru na koniec 2019 roku liczy 8962 pozycji o wartości 132 048,87 zł. 

W roku 2019 zarejestrowano 421 czytelników, w tym: 

• 244 osoby uczące się 

• 81 osób pracujących 

• 96 pozostałych 



W roku 2019 biblioteka odnotowała ponad 3  tysiące odwiedzin, wypożyczono 5463 pozycje. 

Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej organizowała spotkania dla mieszkańców gminy. W 

2019 r zorganizowano 11 spotkań m.in. 

Ferie zimowe dla dzieci, 

Lekcje biblioteczne, 

Warsztaty dla dzieci „Jak powstaje książka”, 

Tydzień Bibliotek, 

Spotkania autorskie (Karolina Wilczyńska, Jolanta Rajsz), 

Wakacje w bibliotece, 

Narodowe Czytanie, 

Pasowanie na czytelnika. 

 W marcu po raz pierwszy z biblioteką szkolną w Gniewoszowie została zorganizowana „Jeży-

cjada”. Wydawnictwo Akapit Press wyróżniło i nagrodziło Biblioteki z Gniewoszowa za niezwykle 

przeprowadzone spotkanie w ramach III Ogólnopolskiego czytania „Jeżycjady”. 

 We wrześniu Biblioteka  uzyskała środki na zakup komputerów, oprogramowania i komputero-

wych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł z programu „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu biblioteka zakupiła 2 laptopy, drukarkę, tablet, głośniki, projek-

tor oraz 3 czytniki e-booków. Zakupiony sprzęt ma za zadanie unowocześnić bibliotekę, a także 

umożliwić czytelnikom stały dostęp do Internetu. 

 Od września biblioteka bierze udział w kampanii społecznej „Mała książka wielki człowiek”. 

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy 

trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę 

Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika na naklejki. 

W 2019 roku w projekcie uczestniczyło 34 przedszkolaków. 

Do listopada przy bibliotece  działał Klub Seniora „Zawsze aktywni”. 

 

Promocja Gminy Gniewoszów w 2019 roku 

 W ramach promocji  gminy przy współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy: 

„Lepsza Gmina Gniewoszów” , Miłośników Przeszłości „Gniewosz”, Kołem Gospodyń Wiejskich w 

Borku „NASZ BOREK” i Kołem Gospodyń Wiejskich w Oleksowie,  Klubem Seniora „Zawsze Ak-

tywni”, Biblioteką Publiczną Gminy Gniewoszów, placówkami oświatowymi oraz parafiami zorga-

nizowano: 

1.  Wieczornicę upamiętniającą uczestników  Powstania Listopadowego i  Styczniowego, 

2. Wystawę fotograficzną inspirowaną malarstwem Stanisława Wyspiańskiego, 



3. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, 

4.  Uroczyste otwarcie targowiska połączone z obchodami  Dnia Sołtysa, 

5. Eliminacje gminne  III Powiatowego Przeglądu Przyśpiewek Dyngusowych i Pieśni  Wielkanoc-

nych, 

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

7. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny odbył się II Rodzinny  Rajd Rowerowy   proponowa-

nym nieoznakowanym szlakiem „Śladami rodzin Skłodowskich  i Boguskich”, 

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

9.  Wycieczkę integracyjną do Kotliny Kłodzkiej, 

10. IV Gminny konkurs fotograficzny „Moja gmina w obiektywie” połączony z plenerem i wystawą, 

11.  III Gminne Forum Przedsiębiorczości, 

12. Uroczystości upamiętniających Lotników Ziemi Gniewoszowskiej w Gniewoszowie, 

13. Uroczyste obchody poświęcone walczącym o niepodległość z Mszą Świętą oraz złożeniem wień-

ców na cmentarzu w Oleksowie, 

14. III Przegląd Piosenki Powstańczej, Patriotycznej i Żołnierskiej, 

15. Obchody Dnia Niepodległości  Wysokim Kole, 

16. Gminny Dzień Seniora połączony z rozpoczęciem działalności Klubu „Senior +” w Gniewoszo-

wie oraz wręczeniem nagród laureatom II edycji  konkursu „Najładniejsze podwórko – wizytówką 

mojej miejscowości”, a także z III Wystawą Twórców Ziemi Gniewoszowskiej, 

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

plastycznego i literackiego „Moja mała ojczyzna”. 

 

 W ramach promocji przedstawiciele Gminy Gniewoszów uczestniczyli w wielu imprezach raj-

dach, konkursach,  promowali gminę w czasie wyjazdów na sympozja,  konferencje oraz  : 

- w czasie finału WOŚP w Wysokim Kole, 

- w obchodach 10 - lecia LGD „Puszcza Kozienicka”, 

- wieczorze wspomnień „Jeszcze żyją drzewa, które to widziały”, 

- Dożynkach Powiatu Kozienickiego w Sieciechowie, 

- konferencji naukowej pt: ”200 lat od kasaty klasztoru benedyktynów w Sieciechowie”, 

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

- byliśmy współpartnerami Festynów rodzinnych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Borku - „Hej sobótka” oraz „Owocobranie”, 

- w projekcie pt. Centrum Inicjatyw Społecznych prowadzonym przez Fundację na Rzecz Nauki i 

Innowacyjności, dzięki któremu seniorzy z naszej gminy mogli skorzystać z różnych form aktyw-

ności, 



- w rajdzie motocyklowym w Gminie Garbatka Letnisko, 

- w imprezie ROCK- Letnisko 2019 w Gminie Garbatka Letnisko 

W 2019 r. Gmina Gniewoszów rozpoczęła proces legalizacji herbu gminy. 

 Gmina Gniewoszów wydaje co dwa miesiące  Biuletyn Informacyjny „Moja Gmina Gniewo-

szów” oraz promuje gminę w biuletynie „Nasz Powiat”, współpracuje z telewizją „Nasz Powiat” 

oraz portalem kozienice24.pl. 

 Dzięki współpracy z władzami samorządowymi oraz grantowi przyznanemu przez LGD „Pusz-

cza Kozienicka” , Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” w 2018 r wydało dwa informatory 

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

oraz mapkę  - promujące walory naszej  gminy. W czasie wielu imprez odbywała się promocja pu-

blikacji. 

 Również dzięki współpracy władz gminy , Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania i Stowa-

rzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” oraz Urzędu Marszałkowskiego udało się  pozyskać środki 

unijne na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Borku”. 

  

VII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

 

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XXXIII/248/18 z dnia 6 września 2018 r. przyjęła 

Program współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 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. 

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 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 

rok poprzedni. 



Projekt Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zgodnie z zarządzeniem 

nr 48/2018 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 31 lipca 2018 r. został poddany konsultacjom. 

Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia uwag do  

projektu. 

W roku 2019 przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację zadań programowych 

przekazano środki budżetowe o łącznej wysokości 4000 zł.  Zgodnie z zawartą umową realizatorzy 

zadania złożyli terminowo sprawozdanie z wykonania oraz rozliczenia z otrzymanej dotacji. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbyła się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Wprowadzenie i realizacja Programu służyły głównie: 

➢ umocnieniu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie oraz wspólnotę lokalną; 

➢ umocnieniu lokalnych działań, stworzeniu warunków do powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz zwiększeniu aktywności społecznej 

mieszkańców Gminy; 

➢ podwyższeniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy. 

Gmina Gniewoszów realizując cele Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

udzieliła organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie wsparcia 

finansowego. 

Realizacja Programu daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się do zwiększenia aktywności 

społecznej organizacji pozarządowych oraz racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków 

publicznych. Poprzez wsparcie zadań publicznych możemy w pełni wykorzystać potencjał 

organizacji, by efektywnie odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. 

Dzięki współpracy z organizacjami i dofinansowaniu przez Gminę realizowanych przez organizacje 

zadań publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, 

a organizacjami pożytku publicznego. 

Wykaz zadań i podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, którym udzielono w 2019 r. dotacji z budżetu Gminy Gniewoszów 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota przyznana 

1. Stowarzyszenie „Lepsza 

Gmina Gniewoszów” 

Warsztaty fotogra-

ficzne ”Moja Gmina w Obiekty-

wie” 

4000 zł 



 

VIII. POMOC SPOŁECZNA. 

 Pomoc i wsparcie w gminie Gniewoszów w oparciu o ustawę pomocy społecznej w 2019 roku 

uzyskało 335 osób, co stanowiło 8 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku 2019, w stosunku do 

2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 5 osób. Natomiast 

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

roku poprzedniego o 11 osób. Udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy spo-

łecznej w roku 2019 oscylował w granicach  90% wszystkich korzystających z pomocy i był na po-

ziomie 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 2019 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 2019 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 91 osób , zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 110 osób. Odpłatność gminy 

za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 6 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, 

który objął swoją opieką 3 rodziny. 

 Liczba pobierających w roku 2019 zasiłek wychowawczy wyniosła 269 rodzin. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta zmalała o 18 rodzin (co stanowi spadek o 6,3% w stosunku do roku 

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

niosła 3 375 173 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła  490 003 zł. Liczba pobierających 

w roku 2019 zasiłek rodzinny wyniosła 164 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta 

zmalała o 37 rodzin (co stanowi spadek o 18,0 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 673 878 zł i w porównaniu z 

rokiem poprzednim zmalała o 119 384 zł. 

 W roku 2019 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 2019 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 2019 roku 6 365 908 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 

426 685 zł (co stanowi 7,2%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 5 288 163 zł co stanowi 83,0% 

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

980 343 zł co stanowi 15,3 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia  wydatkowano 41 313 zł co stanowi 0,6 % ogólnych 

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

wano 67 089 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 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 2019 gmina Gniewoszów nie uczestniczyła w projektach z EFS. W gminie 

Gniewoszów nie zlecano w 2019 roku organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku 

publicznego umów zleceń. 

 Usługi opiekuńcze realizują zatrudnione przez Ośrodek 3  opiekunki. W roku 2019 ich pomocą 

było objęte 24 osoby, a wartość udzielonej pomocy to 159 379 zł   Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

świadczy osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu wo-

jewody . 

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

ramach tego programu przyznano w 2019 roku  470 świadczeń na kwotę 141 000 złotych. 

             W   2019 roku z pomocy realizowanej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało  1  

rodzina na łączną kwotę  1 489 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 71 uczniów   na 

kwotę  54 289 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 2019 roku karty dla 69 rodzin . 

           W 2019 roku  pracownicy ośrodka kontynuowali pomoc żywnościową  wydając dla  683 osób 

19 904  kg żywności  ( 2 049 paczki ) o wartości 99 396 złotych. 



 Od 1.12.2019 roku działa utworzony Klub „Seniora +” z którego usług korzystało 29 osób  . 

Gmina Gniewoszów otrzymała w 2019 r. kwotę 136 400, 00 zł na utworzenie i wyposażenie 

Klubu „SENIOR+”. Adresatami tego zadania jest 29 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ . 

Utworzenie Klubu „SENIOR+” pozwoliło na integrację osób starszych ze społeczeństwem, wyrów-

nanie poziomu życia osób starszych oraz pobudzanie ich aktywności. Klub został utworzony w no-

wym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie na poddaszu. Prace inwestycyjne po-

zwoliły na przystosowanie wydzielonych pomieszczeń do osób starszych i niepełnosprawnych, tak 

aby zostały one pozbawione barier architektonicznych. W zakresie realizacji ww. zadania zostały 

wykonane wszystkie potrzebne instalacje, łazienki, aneks kuchenny, utworzone zostało pomieszcze-

nie klubowe/sala spotkań wyposażone w kanapy, stoły, krzesła, telewizor, komputer oraz materace 

gimnastyczne. Klub oferuje swoim uczestnikom zajęcia aktywności ruchowej, sportowo – rekrea-

cyjne, kulturalno – oświatowe, edukacyjne oraz inne wg potrzeb uczestników. Jest czynny kilka dni 

w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników oraz rodzaju organizowanych zajęć 

i świadczonych usług. 

 

IX. INWESTYCJE 

 

Inwestycje zrealizowane w 2019 r. przez Gminę Gniewoszów. 

 

„Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia” i „Przebudowa   odcinka 

drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki”, Cena brutto: 352 946,04 zł. 

 

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmował w szczególności: 

1) Przebudowę  odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia: 

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

utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, długość nawierzchni: 890,00 m, 

szerokość nawierzchni: 3,80 m. 

2) Przebudowę  odcinka drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki”: 

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

utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, długość nawierzchni: 640,00 m, 

szerokość nawierzchni: 3,50 m 

 

„Przebudowa drogi Regów Stary-Borek” i „Przebudowa drogi Zwola-Sarnów„Prusiny”.     

     

1) Przebudowa drogi Regów Stary-Borek: Cena brutto: 167 432,52 zł. 



Parametry: szerokość jezdni: 3,5 m, pobocza obustronnie szerokości 0,5 m, warstwa 

wyrównawcza i wiążąca: destrukt asfaltowy, grubość po zagęszczeniu: 7 cm, warstwa 

ścieralna: podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami, 

długość nawierzchni:680 m ( dwa odcinki 440 m +240 m) . 

2) Przebudowa drogi Zwola-Sarnów „Prusiny: Cena brutto: 259 390,03 zł. 

Parametry docelowe: szerokość jezdni: 3,5 m , pobocza obustronnie szerokości 0,5 m, 

warstwa  wiążąca: beton asfaltowy , warstwa ścieralna: mieszanka mineralno-bitumiczna, 

długość nawierzchni:560 m . 

 

Zagospodarowanie przestrzeni  wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie -

„Budowa parkingu naziemnego z odcinkiem doziemnej instalacji elektrycznej”. Cena brutto: 

246 000,00 zł. 

Zakres rzeczowy: wykonanie parkingu z kostki brukowej dla samochodów osobowych o powierzchni: 

1458,34 m2 (23 miejsca plus 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), budowę oświetlenia parkingu, 

budowę dróg dojazdowych i manewrowych pomiędzy miejscami postojowymi, zagospodarowanie 

powierzchni biologicznie czynnej poprzez wykonanie trawników. 

  

„Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego remizy OSP w Gniewoszowie na 

Klub Seniora SENIOR+”. Cena brutto: 237 980,40 zł. 

Zakres rzeczowy: roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie posadzek, okładzin ściennych, montaż 

drzwi, dostawa schodołazu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej  i 

wentylacyjnej, dostawa i montaż mebli, zestawu komputerowego, telewizora. 

 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek”,Cena brutto: 332 512,78 zł. 

 

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do działek nr 1159, 1160/1, 1257,1265, 

1295/1, 1880, 1155, 697 w m. Borek oraz do działki nr 138/3 w Regowie Starym. 

 

„Budowa  dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657, położonej w miejscwości 

Oleksów”. Cena brutto: 529 428,90 zł. 

 

Wymiana pokrycia dachowego na dwu komunalnych budynkach mieszkalnych w m. 

Gniewoszów. Cena brutto: 26 000,00 zł. 

 

 



 

lp. Nazwa zadania Koszt wykonania 

[brutto, zł] 

1 

 

„Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia” i 

„Przebudowa  odcinka drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki” 

352 946,04 

2 „Przebudowa drogi Regów Stary-Borek” i „Przebudowa drogi 

Zwola-Sarnów „Prusiny”. 

426 822,55 

3 Zagospodarowanie przestrzeni  wokół Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Gniewoszowie -„Budowa parkingu naziemnego z odcinkiem 

doziemnej instalacji elektrycznej”. 

246 000,00 

4 „Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego remizy 

OSP w Gniewoszowie na Klub Seniora SENIOR+”. 

237 980,40 

5 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek” 332 512,78 

6 „Budowa  dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 

657, położonej w miejscowości Oleksów” 

529 428,90 

7 Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Gniewoszów 42 806,50 

8 Wymiana pokrycia dachowego na dwu komunalnych budynkach 

mieszkalnych. 

26 000,00 

Razem [zł]: 2 194 497,17 



 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi Zwola-Sarnów „Prusiny” 

Przebudowa drogi Zwola-Sarnów „Prusiny”. 

Zagospodarowanie przestrzeni  wokół Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Gniewoszowie -„Budowa parkingu naziemnego 

z odcinkiem doziemnej instalacji elektrycznej” 

Budowa  dwóch zbiorników na wodę pitną, na działce nr 

ewid. 657, położonej w miejscowości Oleksów 

Przebudowa drogi Regów Stary-Borek 



W 2019r. Gmina Gniewoszów uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowiec-

kiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 na realizację 

zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza. W ramach projektu 5 sołectw Gminy Gniewoszów 

zostało objęte realizacją następujących inwestycji: 

W ramach zrealizowanego zadania wymieniono pokrycie dachowe na budynku strażnicy Ochot-

niczej Straży Pożarnej w miejscowości Zwola. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej, część 

powierzchni budynku przeznaczone jest na świetlicę wiejską. Usunięto pokrycie z eternitu i wymie-

niono na blachę trapezową, zamontowano rynny. Całkowita wartość zadania wyniosła 30 000, 00 zł 

z tego 20  000, 00 zł to środki własne gminy a 10 000, 00 zł to pomoc finansowa z budżetu Woje-

wództwa. 

 Utworzono w miejscowości Sarnów boisko do piłki nożnej z nawierzchni trawiastej na 

działce stanowiącej własność gminy Gniewoszów. Wykonano prace niwelacyjne, wałowanie, nawo-

żenie nawozem wieloskładnikowym, wysiano doglebowo mieszankę trawy sportowej, zakupiono 

dwie bramki do gry w piłkę nożną. Boisko jest ogólnodostępne i będzie służyć mieszkańcom sołectwa 

Sarnów oraz mieszkańcom innych sołectw gminy Gniewoszów. Całkowita wartość zadania wyniosła 

28 500, 00 zł z tego 18 500, 00 zł to środki własne gminy a 10 000, 00 zł to pomoc finansowa z 

budżetu Województwa. 

Dokonano zakupu oraz montażu urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Oleksów. Utworzona siłownia zewnętrzna służy do wykonywania ćwiczeń na świeżym 

powietrzu. Siłownia znajduje się na działce stanowiącej własność gminy Gniewoszów, na której znaj-

duje się budynek świetlicy wiejskiej oraz plac zabaw dla dzieci. Siłownia jest ogólnodostępna i bez-

płatna. Zamontowano następujące urządzenia tworzące siłownię zewnętrzną: jeździec i wioślarz, nar-

ciarz i rower, orbitrek i biegacz, twister i surfer. Całkowita wartość zadania wyniosła 16 666, 66 zł z 

tego 8 333, 33 zł to środki własne gminy a 8 333, 33 zł to pomoc finansowa z budżetu Województwa. 

Dokonano zakupu oraz montażu urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Markowola. Utworzona siłownia zewnętrzna służy do wykonywania ćwiczeń na świe-

żym powietrzu. Siłownia znajduje się na działce stanowiącej własność gminy Gniewoszów, na której 

znajduje się budynek świetlicy wiejskiej oraz plac zabaw dla dzieci. Siłownia jest ogólnodostępna i 

bezpłatna. Zamontowano następujące urządzenia tworzące siłownię zewnętrzną: jeździec i wioślarz, 

narciarz i rower, orbitrek i biegacz, twister i surfer. Całkowita wartość zadania wyniosła 16 666, 66 

zł z tego 8 333, 33 zł to środki własne gminy a 8 333, 33 zł to pomoc finansowa z budżetu Woje-

wództwa. 

 Siłownia zewnętrzna o parametrach takich jak w sołectwie Oleksów i Markowla powstała 

również w miejscowości Regów Stary i została zamontowana na działce gminnej, na której znajduje 

się budynek świetlicy wiejskiej oraz plac zabaw dla dzieci. Całkowita wartość zadania wyniosła 16 



666, 66 zł z tego 8 333, 33 zł to środki własne gminy a 8 333, 33 zł to pomoc finansowa z budżetu 

Województwa. 

 

 

X. STAN DRÓG GMINNYCH 

 

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

gorii Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z 17.07.1987 r., nr XXI/154/87. Około 21 

km dróg gminnych to drogi o nawierzchni bitumicznej (37 %), około 8 km (14%) posiada nawierzch-

nię 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, ulep-

szone tłuczniem kamiennym i gruntowe. 

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

wane), natomiast część dróg niepublicznych zyskało na znaczeniu. Główna przeszkodą administro-

waniu 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 przy-

padku dróg niepublicznych uniemożliwia  to także uznanie ich za publiczne (gminne). 

 

XI. ODPADY KOMUNALNE, WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

 

 W grudniu 2018 r. gmina Gniewoszów zawarła umowę, która była wynikiem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicz-

nych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „Radkom” Sp. z o. o. z Radomia 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 wykonanie przedmiotu umowy ustalona została ryczałtowo w kwocie 

40 000,00 zł miesięcznie. 

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

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

(zmieszane). 

 Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.  kształtowały się następująco: 

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

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

 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.: 



– należność główna – 505 779,86 zł 

– Odsetki – 1 398,40 zł 

– koszty upomnienia – 847,87 zł 

 Wydatki poniesione w 2019 r. na gospodarkę odpadami komunalnymi – 542 037,69 zł. 

 W 2019 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 – 2019”. Kwota przy-

znanej i otrzymanej dotacji – 8 748,00 zł, stanowiła 100% zadania. 

 W ramach w/w zadania odebrano i zutylizowano 30,00 Mg zdemontowanego azbestu pochodzą-

cego z pokryć dachów budynków znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów. Środki przezna-

czone na zadanie umożliwiły odbiór wyrobów azbestowych na podstawie złożonych wniosków o 

dofinansowanie utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. 

 Rada Gminy w Gniewoszowie zgodnie z przyjętą  uchwałą Nr XXX/218/18 z dnia 31 stycznia 

2018 r. „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2018 – 2020” dokonała w 2019 r. wymiany dwóch  zbiorników na wodę pitną o pojemności 100 m3   

na działce nr ewid. 657 położonej w miejscowości Oleksów. Środki na modernizację  stacji uzdatnia-

nia wody wysokości 50 tys. zł - stanowiące 9,23% kwoty pochodziły z dotacji powiatu kozienickiego, 

90,77% kwoty  - 491 800  zł   pochodziły z budżetu samorządowego. 

  Została również  rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek  kwota pozy-

skana z budżetu samorządowego wynosiła 324 700 zł stanowiąca 96% kosztów całego zadania.  Na-

tomiast pozostałe 3,99%  kwoty – 13 500 zł  pochodziły z wpłat mieszkańców. 

 

XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 

 



 

NFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWOSZÓW   stan na  31.12.2019r 

 lp 

Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2018 

Zwiększenia 

(+) zmniejsze-

nia(-) 

Stan na 

31.12.2019 

Sposób zagospodarowania wg wartości 

       

W bezpośr. 

zarządzie 

W zarządzie 

jedn.organiz. 

gminy 

Dzierżawa 

najem 

Użytkowanie 

wieczyste 

Inne formy Dochody 

uzysk. z tyt. 

gospod. mie-

niem 

 1. 

Grunty ogółem w 

(ha) w tym: 21,4024 -0,0605 21,3419 523974,37 52.200,00 6191,86 111 0 569 

   rolne 5,7039 -0,0548 5,6491 95708,24 19483,72 6191,86     560 

   łąki 0,4194   0,4194 6925,55           

   pastwiska 0,3457   0,3457 3412,48           

   

Grunty rolne za-

budowane 0,3717   0,3717 6912,73         9 

   

Tereny przemy-

słowe 0,247   0,247 9608,11           

   

Inne tereny zabu-

dowane 6,0673   6,0673 173381,64 32376,28   111     

   nieużytki 1,7886   1,7886 26755,5           

   

Tereny przemy-

słowe 0,6699   0,6699 4496,03           

   Lasy 1,47   1,47 4552,86           

   tereny rekreacyjne 1,0258   1,0258 31500           

   drogi 3,2901 -0,0057 3,2844 160709,21 340         

   pod wodami 0,003   0,003 12,02           

                      

 2 

Budynki liczba 

ogółem w tym: 51     7227256,2 3005653,13       56912,98 



   mieszkalne 9     219938,83 89250       33336,9 

   hydrofornie 3     641386,54           

   

oczyszczalnia 

ścieków 1     2408981,79           

    Ośrodek zdrowia 1     241640,53         3563,88 

   

Do użytku pu-

blicznego 6     2175729,82         1684 

   Budynki szkolne 3       2918087,13       18328,2 

   pozostałe 28     1539578,69   0       

                      

                       

 3 

Budowle liczba 

og 66 67 13 80 

21702234,8

3 691095,92       407924,87 

   Budowle sportowe 3 4 7 241050,42           

   Sieć kanalizacyjna 5 1 6 6770826,91         72616,65 

   

Sieć wodociągowa 

i budowle służące 

zaopatrzeniu w 

wodę 21 2 23 5899340,59         335308,22 

   drogi 31 5 36 7054864,05           

   Pozostałe budowle 7 1 8 1736152,86 691095,92         

                       

                       

 4 

Środki trans-

portu 6 -2 4 274474,3           

 5 

Maszyny i urzą-

dzenia 36   36 

 

571.071,65 287100,58         

 6 

Lokaty kapita-

łowe - - - - - - - - - 

 7 

Pożyczki udzie-

lone - - - - -- - - - - 

       -               



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

 

 

 

 

 


