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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

1.1. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GMINY  

 

 

 

 

                                                       

Gmina Pionki należy do jednej z większych obszarowo gmin w powiecie radomskim. 

Zajmuje powierzchnię 231 km
2 

i zamieszkuję ją na dzień 31.12.2018r. 10.072 mieszkańców. 

W skład Gminy wchodzi 35 wsi które stanowią 31 jednostek pomocniczych Sołectw .  
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WYKAZ SOŁECTW I ICH POWIERZCHNIA  

Lp. Sołectwo Powierzchnia 

1. Adolfin 140,8 ha 

2. Augustów 374,8 ha 

3. Bieliny 116,5 ha 

4. Brzezinki 82,9 ha 

5. Brzeziny 105,1 ha 

6. Czarna Kolonia 562,3 ha 

7. Czarna Wieś 405,2 ha 

8. Działki Suskowolskie 149,3, ha 

9. Helenów 274,7 ha 

10. Huta , Kieszek 256,6 ha 

11. Januszno 286,7 ha 

12. Jaroszki 221,8 ha 

13. Jaśce, Karpówka 182,3 ha 

14. Jedlnia 715,9 ha 

15. Jedlnia-Kolonia 127,8 ha 

16. Kamyk , Zalesie 214,9 ha 

17. Kolonka 44,3 ha 

18.  Kościuszków, Marcelów, 

Tadeuszów 

324,5 ha 
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19. Krasna Dąbrowa 259,4 ha 

20. Laski 613 ha 

21. Mireń 268,3 ha 

22. Płachty 175,6 ha 

23. Poświętne 148 ha 

24. Sałki 112,1 ha 

25. Sokoły 33,4 ha 

26. Stoki 141,3 ha 

27. Sucha , Sucha Poduchowna 616,2 ha 

28. Suskowola 586,9 ha 

29. Wincentów 148,9 ha 

30. Zadobrze 219,6 ha 

31. Żdżary  165,6 ha 

 

1.2. LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN 

Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2018 r. , 2016 i 2017r. 

Stan na dzień Liczba ludności 

31.12.2016 r. 10079 

31.12.2017 r. 10077 

31.12.2018 r. 10072 
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Statystyka mieszkańców gminy sołectwami według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Sołectwo Liczba 

mieszkańców 

1. Adolfin 208 

2. Augustów 544 

3. Bieliny 78 

4. Brzezinki 57 

5. Brzeziny 122 

6. Czarna Kolonia 497 

7. Czarna Wieś 541 

8. Działki Suskowolskie 644 

9. Helenów 198 

10. Huta , Kieszek 363 

11. Januszno 361 

12. Jaroszki 191 

13. Jaśce, Karpówka 255 

14. Jedlnia 647 

15. Jedlnia-Kolonia 370 

16. Kamyk , Zalesie 477 

17. Kolonka 141 

18.  Kościuszków, Marcelów, Tadeuszów 315 
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19. Krasna Dąbrowa 173 

20. Laski 685 

21. Mireń 284 

22. Płachty 272 

23. Poświętne 222 

24. Sałki 121 

25. Sokoły 329 

26. Stoki 149 

27. Sucha , Sucha Poduchowna 444 

28. Suskowola 855 

29. Wincentów 223 

30. Zadobrze 147 

31. Żdżary 159 

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci stan na 31.12.2018 r. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0- 6 343 370 713 

7- 18 661 689 1350 

19 - 65 3480 0 3480 

19 - 60 0 2840 2840 
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> 65 528 0 528 

> 60 0 1161 1161 

Ogółem 5012 5059 10072 

 

Statystyka urodzeń i zgonów  

Rok Urodzenia  Zgony 

2016 94 116 

2017 116 115 

2018 101 102 

 

W roku 2018 zameldowało się na pobyt stały z terenu innych jednostek 114 osób w latach 

poprzednich 2016 i 2017 nie było dużych różnic. 

Wpływ na liczbę ludności w gminie oprócz przyrostu naturalnego ma migracja oraz zgony. 

Biorąc pod uwagę strukturę wieku ludności okazuje się, że ogółem liczba kobiet i mężczyzn 

jest porównywalna jedynie w przedziale wiekowym powyżej 60-65 roku życia ponad połowę 

więcej stanowią kobiety . 

Gminę charakteryzuje wysoki przedział ludności w wieku produkcyjnym. 

Fakt osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców ,przybywających z terenu miasta 

Pionki i innych okolicznych regionów świadczy o jej atrakcyjności. 

Demografia w Gminie utrzymuje się na tym samym poziomie a różnice są minimalne. 
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1.3. URZĄD GMINY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w budynku wybudowanym w roku 2011 

zlokalizowanym w Pionkach przy ul. Zwycięstwa 6A .  

                                              

 

 

Strukturę organizacyjną Urzędu Określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony 

Zarządzeniem Wójta Gminy Pionki. W skład Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy 

wchodzą następujące Referaty i samodzielne stanowiska. 

- Wójt Gminy Pionki  

- Sekretarz Gminy  

- Skarbnik Gminy  

- Referat Finansowy  

-Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  

-Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej  

-Referat Gospodarki Nieruchomościami Odpadami i Ochrony Środowiska  
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-Referat Organizacji Kadr i Ewidencji Ludności  

- Radca Prawny  

-samodzielne stanowisko ds. informatyki i działalności gospodarczej  

-inspektor ochrony danych osobowych  

- kierowcy OSP  

Ogółem w Urzędzie Gminy Pionki zatrudnionych jest 47 pracowników na 44 etatach. 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU GMINY I INSTYTUCJI  

KULTURY  : 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

-Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania  

-Gminna Biblioteka Publiczna  

- Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli  

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni  

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej  

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach  

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej  

-Publiczna Szkoła  Podstawowa w Jaroszkach  

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie  

 

1.4 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE . 

 

           Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie 

i wspieranie wykonania zadań określonych corocznie w Programie uchwalanym przez Radę 

Gminy. 

Program w sposób kompleksowo ujmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi m.in. 

- powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji                            

na finansowanie ich realizacji,  
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-  wspierania wykonywania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie                

ich realizacji, 

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,  

-promocji działalności organizacji pozarządowych, 

- doradztwa i udzielania przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,  

- aktualizacji witryny internetowej Gminy Pionki w zakresie informacji dotyczących              

organizacji pozarządowych. 

           W 2018 roku Gmina Pionki wspierała Organizacje Pozarządowe w wykonywaniu 

zadań publicznych przez udzielenie dotacji  w zakresie: 

-podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, 

-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

W 2018 roku na wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami przeznaczono środki                     

finansowe w wysokości: 204.000,00zł. 

W zakresie powierzanie zadania publicznego  zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy 

ofert na ich realizację: 

1.Powierzanie i upowszechnianie kultury fizycznej.  

   Do konkursu przystąpiły:  Gminny Klub Sportowy ,,Królewscy” Jedlnia i Gminny Klub 

Sportowy „Legion” Suskowola.   

Przyznaną  dotację kluby przeznaczyły na: 

 opłaty z tytułu rozgrywek  

 rejestrację  zawodników  

 koszt transportu  

 opłaty sędziowskie  

 badania lekarskie zawodników  

 ubezpieczenie zawodników  

 zakup  sprzętu  sportowego ubrań i obuwia.  

            

   2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.  

Do konkursu przystąpiła Orkiestra Dęta Boni Angeli z Jedlni.  

Przyznaną  dotację  Orkiestra Dęta Boni Angeli  przeznaczyło  na: 
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 zajęcia instrumentalne, wynagrodzenie instruktora muzyki,  koszt wynajmu autokaru. 

 

 

Dotacje  przyznane na powierzanie zadań publicznych  w 2018 r. kwota 167 tys. 

 

Dotacja  na wsparcie projektu z 

zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej               

Gminny  Klub Sportowy  

,,Królewscy” Jedlnia             

kwota 80 000,00zł 

 

Dotacja  na wsparcie projektu z 

zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej               

Gminny Klub Sportowy 

„Legion” Suskowola 
Kwota 48.000,00 

Dotacja na podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 

narodowej , pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej. 

Orkiestra Dęta Boni Angeli  Kwota 39 000,00 

 

 

 Kwota dotacji przyznanych na wspieranie zadań publicznych 2018r. kwota -37 tys. 

 

Do realizacji projektów na rzecz  mieszkańców Gminy Pionki przystąpiły następujące 

Organizacje Pozarządowe:  

 Stowarzyszenie Jedlnia,  

 Koło Gospodyń w Augustowie,  

 Stowarzyszenie ,,Krasna XXI wiek Mieszkańcy Krasna Dąbrowa,  

 Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do. 

 

Wybór oferty i kwotę dofinansowania określa Wójt Gminy Pionki zgodnie z ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395). 

1) 

Podtrzymywanie 

 i upowszechnianie tradycji 

narodowej , pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich 

,,Półborzanki” 

 w Augustowie  

 

kwota 

14.000,00 zł 



15 
 

2) 

Podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 

narodowej , pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

Stowarzyszenie Jedlnia  
Kwota 

12.000,00 zł 

 

3) 

Podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji 

narodowej , pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej 

Stowarzyszenie ,,Krasna 

XXI wiek Mieszkańcy 

Krasna Dąbrowa” 

Kwota  

3.000,00 

4) 
Upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu             

Klub Sportowy Centrum 

Tang Soo Do 
Kwota  

8.000,00 

 

 

2. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Półborzanki”  w Augustowie przyznaną  dotację 

przeznaczyło na : 

1) Projekt pierwszy: 

 zatrudnienie instruktora muzyki –zajęcia wokalno-muzyczne, 

 wynajęcie Busa na wyjazdy cykliczne i imprezy kulturalne, 

 zorganizowanie wycieczki do Muzeum Toruńskiego Piernika, Rejs statkiem po Wiśle, 

usługa przewodnika, nocleg turystyczny.  

2) Projekt drugi: 

 zakup strojów, 

 przygotowanie plakatów i zaproszeń oraz zakup produktów do zorganizowania 

poczęstunku na przeglądzie, 

 wynajęcie sali oraz catering dla zaproszonych gości. 

3. Stowarzyszenie Jedlnia przyznaną dotację przeznaczyło na: 

1) Projekt  pierwszy: 

 zorganizowanie  Festynu Przeciw Niepamięci  pod hasłem „Kocham Polskę”. 
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2) Projekt  drugi  

 Realizacja zadanie publicznego „Drogi Wolności ”,  wybór, skanowanie i oprawa 

oraz druk  reprintu fragmentów  „Głosu do Boga” ks. Józefa Gackiego.  

4. Stowarzyszenie ,,Krasna XXI  Mieszkańcy Krasna Dąbrowa przeznaczyło dotację na : 

 zorganizowanie Festynu Rodzinnego „Pożegnanie Lata”, wynajem urządzeń wesołego 

miasteczka. 

5. Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do przeznaczył dotację na :  

 organizacje  udziału zawodników Klubu sportowego Centrum Tang Soo Do  

w zawodach sztukach walk w Pradze i w Angli. 

 

Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wspieranie podejmowanych działań 

przez organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji             

przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych)                      

w tym poprzez informowanie mieszkańców za pomocą stron internetowych oraz wsparcie 

w rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów. Udzielana jest pomoc w związku z bieżącym 

funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.        

 

2.     SYTUACJA FINANSOWA GMINY  

2.1. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY  

 

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2017 

roku – Uchwała  budżetowa na rok 2018 Nr  XXXVI/195/2017.   

W budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano dochody w łącznej kwocie  40.215.400,00 zł,        

z tego dochody bieżące  w kwocie 39.370.400,00 zł  i dochody majątkowe w kwocie 845.000,00                                                                                                                                           

Wydatki zaplanowano w kwocie 45.765.400,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 

34.275.442,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie  11.489.958,00 zł.  

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku  wprowadzano w nim 

zmiany uchwałami Rady Gminy,  które zwiększały lub zmniejszały budżet, a  wynikały              

z otrzymanych decyzji  Ministra Finansów, które zmniejszały lub zwiększały  subwencję 

oświatową, decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących  dotacji na realizację zadań 

zleconych      i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała 

również uchwały wprowadzające zmiany  w budżecie   na wniosek Wójta Gminy.  
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Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy  po stronie dochodów zamknął 

się kwotą 41.058.551,63 zł, a po stronie wydatków kwotą  44.564.551,63 zł. 

Planowane dochody są mniejsze od  planowanych do realizacji wydatków o kwotę                     

3.506.000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczką                         

w kwocie 2.090.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.416.000,00 zł.    

Dochody bieżące planowane w kwocie 40.362.479,20 zł zostały osiągnięte w wysokości 

39.891.376,54 zł co stanowi 98,8 % zakładanego planu natomiast dochody majątkowe 

planowane w kwocie 696.072,43 zł zostały osiągnięte w kwocie 683.919,44 zł czyli 98,3%.      

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy 

kanalizacyjnych, sprzedaż złomu, dotacje na realizowane inwestycje, zwrot wydatków 

poniesionych na inwestycje realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. 

Na dochody bieżące składają się w szczególności: 

1. Dochody z tytułu podatków i opłat 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

3. Odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 

4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

7. Wpływy za zajęcie pasa drogowego. 

 

W 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe przyznane na podstawie decyzji, umów  

i porozumień. Zaplanowane dotacje w wysokości 13.846.248,63 zł, przekazane zostały  

w kwocie 13.581.108,44 zł tj. w 98,1% dotacji planowanych z tego na wydatki bieżące 

zostały przekazane dotacje w kwocie 13.037.046,01zł w tym kwota 7.184.000,00 zł               

na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” wykorzystana w 98,6%  a na realizację 

inwestycji z udziałem dotacji kwota 544.062,43zł. 

Subwencję ogólną Gmina otrzymała w 100 %  planowaną w kwocie 15.541.819,00 zł,        

 z tego:                                                                                                                                            

-część oświatowa stanowi kwotę 7.744.661,00 zł,  

-część wyrównawcza stanowi kwotę 7.575.457,00 zł, 

-część równoważąca stanowi kwotę 221.701,00 zł. 
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2.2 WYDATKI I DOTACJE Z BUDŻETU GMINY  

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 44.564.551,63 zł zostały wykonane                

w kwocie 42.183.554,06 zł tj. w 94,7 % wydatków planowanych. 

Z planowanych wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki  w kwocie  

36.199.419,63 zł, które zostały wykorzystane w wysokości  34.688.528,92 zł tj.  95,8% 

zakładanego planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.365.132,00 zł zostały  

wykonane w kwocie 7.495.025,14 zł tj. w  89,6 % wydatków planowanych.   

Planowane wydatki majątkowe stanowią  18,8 %   planowanych wydatków ogółem, natomiast 

zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 17,8 % wydatkowanych ogółem środków   w 2018 

roku.  Wskaźnik planowanych i wykonanych wydatków majątkowych  w stosunku                

do wydatków ogółem w 2018 roku zmniejszył się w stosunku do roku 2017. W 2018 

poniesione wydatki bieżące są o kwotę 1.691.896,66 zł wyższe od poniesionych  w 2017 

roku. Wpływ na powyższe miały zwiększone koszty utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej, 

wzrost energii, usług związanych z utrzymaniem dróg, wykonywanych remontów, wywozem 

odpadów komunalnych, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowych świadczeń 

dotyczących pomocy społecznej. Na wykonane inwestycje  i zakupy inwestycyjne w 2018 

roku wydatkowano kwotę 7.135.019,33 zł tj. mniej niż  w roku  2017, w którym wydatki na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę  7.768.870,34 zł.   

W 2018 roku Gmina zaciągnęła  pożyczkę w kwocie 2.090.000,00 zł na dofinansowanie 

realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Czarna-Helenów”. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie  

869.500,00 zł, które były  zaciągnięte  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na dofinansowanie realizowanych 

inwestycji.  W  2018 roku nie przypadały do umorzenia raty  pożyczek po spełnieniu warunków 

określonych w umowach.      

Na koniec 2018 roku Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu  pożyczek na łączną 

kwotę 4.670.000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 

2018 r. stanowi  11,5 % wykonanych  dochodów Gminy za 2018 r.   

Dotacje z budżetu Gminy 

Z budżetu Gminy w 2018 zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie     1.143.263,26 zł.      

z tego dla:   
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jednostek należących do sektora finansów publicznych  w łącznej w kwocie                       

702.844,76 zł.  w tym dla:     

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Projektu „ Regionalne 

partnerstwo samorządów  Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego              

w zakresie e-administracji i geoinformacji” z planowanej i przekazanej kwoty 24.132,00 zł.  

na realizację Projektu Samorząd Województwa wydatkował kwotę 587,31zł. 

Niewydatkowana kwota została zwrócona na konto gminy w grudniu 2018 r.,  

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu  na dofinansowanie zakupu samochodu 

osobowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach w kwocie 22.000,00 zł.          

W ramach dotacji został zakupiony Opel Astra 1,6 i przekazany Komisariatowi  Policji 

zgodnie z zawartym porozumieniem.  

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Pionkach w kwocie 100.000,00 zł.  

W ramach dotacji został zakupiony samochód pożarniczy  specjalny FORD TRANSIT              

i przekazany  Jednostce PSP w Pionkach, 

- Gminy Miasto Pionki, Gminy Miasto Radom i Gminy Jedlnia Letnisko  za dzieci                   

z zamieszkałe na terenie Gminy Pionki,  które uczęszczały do niepublicznych  przedszkoli 

działających na terenie w/w gmin. Do niepublicznego  przedszkola „Kolorowe Pudełko”         

w Gminie Miasto Pionki średniorocznie uczęszczało 55 dzieci. Gmina Pionki przekazała        

na ten cel środki w kwocie 373.405,49 zł.  Do niepublicznego przedszkola w Gminie Jedlnia 

Letnisko średniorocznie uczęszczało  3 dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę 18.266,60 zł,  

w tym 910,54 zł zobowiązanie z roku 2017. Do przedszkoli w  Gminie Miasto Radom 

średniorocznie uczęszczało  2 dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę 8.545,63 zł. Łącznie 

dotacja  za dzieci  z Gminy Pionki korzystające z przedszkoli na terenie innej gminy 

stanowiła  kwotę 400.217,72 zł. 

- Gminy Miasto Pionki  za realizację zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi                          

do 3 lat, będących mieszkańcami Gminy Pionki. Porozumienie z Gminą Pionki na realizację 

tego zadania zostało podpisane 30 lipca 2018 roku. Do miejskiego żłobka  „Wesoły Pajacyk” 

od miesiąca  września do grudnia 2018 roku miesięcznie uczęszczało 9 dzieci, za które Gmina 

Pionki przekazała dotację w kwocie 20.572,56 zł, 
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-    Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni na wydatki związane z działalnością bieżącą                           

w kwocie  159.467,17  zł,   

    2. jednostek nie należących do sektora finansów publicznych  w łącznej w kwocie 

440.418,50 zł  z tego:  

- dla  stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w  Jedlni na realizację zadania z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym            

na stałe przekazano dotację w kwocie 237.418,50 zł, 

- dla stowarzyszeń na  realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 67.000,00 zł z tego:   

a) na wykonanie zadania publicznego pt. „V Przegląd Piosenki Biesiadnej                                             

w Augustowie” i zajęcia muzyczne oraz prezentowanie zespołu  w imprezach kulturalnych 

pn. „Śpiewamy dla Was” zrealizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich      w Augustowie  

w kwocie  13.000,00 zł,  

b) na wykonanie zadań publicznych pt. „Kocham Polskę” i Drogi Wolności”, które zostały 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Jedlnia dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości. Na realizację tych zadań przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł, 

c) na wykonanie zadania publicznego pt. „Festyn Rodzinny, Powitanie Lata w Krasnej 

Dąbrowie”  zrealizowanego przez  Krasna XXI Stowarzyszenie mieszkańców Krasnej 

Dąbrowy w kwocie 3.000,00 zł,  

d) na wykonanie zadania publicznego  pt. „ Wspieranie dzieci i młodzieży  „Boni Angeli”                        

w rozwoju zdolności muzycznych podczas zajęć i warsztatów muzycznych” zrealizowanego 

przez Stowarzyszenie  Orkiestra Boni Angeli   w kwocie 39.000,00 zł,  

- dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 136.000,00zł        

z tego dla:   

a) Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy” Jedlnia w kwocie 80.000,00 zł  na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej  pn. „Zdrowa Młodzież- Zdrowa Przyszłość”,  

b) Gminnego Klubu Sportowego „Legion” Suskowola w kwocie 48.000,00 zł na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej  pn. „Ruch może zastąpić wszystkie 

lekarstwa ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”,  
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c) Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do w kwocie 8.000,00 zł na organizację udziału 

zawodników klubu z terenu Gminy Pionki w zawodach międzynarodowych kickboxingu, 

taekwondo  i pokrewnych sztuk walki. 

2.3. ZOBOWIĄZANIA GMINY  

Gmina Pionki na dzień 31.12.2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały 

zobowiązania, których termin płatności przypadał w miesiącu  styczniu, a wypłata 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca 2019r. Zobowiązania dotyczą składek 

na ubezpieczenia społeczne,  Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z samochodu 

prywatnego do celów służbowych, płatności za energię i gaz, dystrybucję energii, 

odprowadzenie ścieków, opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska, usługi 

telefoniczne. Środki na uregulowanie powyższych zobowiązań  były  planowane w budżecie 

Gminy  na 2019 r.  

Spłaty zobowiązań   z tytułu zaciągniętych pożyczek są rozłożone w czasie.  Spłaty 

przypadające na rok 2019 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, natomiast 

przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej   w poszczególnych 

latach.  

Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2018 roku  wyniosły 5.893.691,16 zł, na które 

składają się:  

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek     4.670.000,00 zł.          

- pozostałe zobowiązania                           1.223.691,16 zł.   

Łączne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2018 r.  zwiększyły się w stosunku  do roku 

2017 o  27,0 %, w którym wynosiły  4.641.294,56 zł.   Zadłużenie Gminy z tytułu 

zaciągniętych pożyczek  na koniec 2018 r.  zwiększyło się w stosunku do roku 2017  o kwotę 

1.220.500,00 zł. Na koniec 2017 roku zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek 

stanowiły kwotę 3.449.500,00 zł. W roku 2018 zaciągnięta została pożyczka   w kwocie 

2.090.000,00 zł  a spłacone raty w kwocie 869.500,00 zł.      

Pozostałe zobowiązania bieżące na koniec 2018 r.  nie odbiegają zasadniczo od wykazanych 

roku 2017,  w którym stanowiły kwotę 1.191.794,56 zł.      
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        W roku 2018  zobowiązanie w kwocie 1.052,58 zł z tytułu  jednorazowego dodatku 

uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli zgodnie  z art. 30  Karty Nauczyciela 

dotyczy nauczycieli  kontraktowych, które zostanie uregulowane w styczniu 2019 roku. 

Nauczyciele stażyści, mianowani i dyplomowani nie otrzymali jednorazowego dodatku 

uzupełniającego ponieważ otrzymane przez nich wynagrodzenia  były wyższe od średniego 

wynagrodzenia w tym stopniu awansu zawodowego.                                                                  

 

3.   INWESTYCJE 

3.1. STAN REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW 

W Budżecie Gminy na rok 2018 na realizację zadań inwestycyjnych została zatwierdzona 

kwota 7.979.000 zł, a wykonanie stanowi kwotę 7.135.019,33 tj. 89,4%. Natomiast                

na realizację remontów w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 469.046,26 zł.  Inwestycje były 

realizowane w następujących zakresach: 

- rolnictwa i łowiectwa, 

- transportu i łączności,  

-gospodarki gminnym zasobem komunalnym,  

-bezpieczeństwa,  

-oświaty i wychowania,  

-gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  

- kultury fizycznej i sportu. 

W obszarze rolnictwa i łowiectwa wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Czarna 

– Helenów o długości 11642 m a do sieci podłączono 97 gospodarstw domowych. Zadanie 

finansowane było ze środków finansowych Gminy Pionki oraz pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i realizacja jego wyniosła kwotę 2.580.371,30 zł. Nie zdołano 

opracować dokumentacji projektowej przedłużenia kanalizacji w miejscowości Zalesie, 

Suskowola, Poświętne oraz przedłużenie wodociągu w miejscowości Suskowola, Augustów, 

Zalesie. Przyczyną braku opracowania dokumentacji były trudności w ustaleniu części 

właścicieli nieruchomości oraz ich adresów zamieszkania i uzyskania zgody na dysponowanie 
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terenem na cele budowlane. W 2018 roku rozpoczęto prace projektowe na budowę kanalizacji 

w miejscowości Bieliny, Stoki, Januszno i Krasna Dąbrowa. 

W zakresie transportu i łączności zrealizowano następujące inwestycje: 

- wybudowano drogę w miejscowości Czarna-Bieliny –koszt realizacji zadania wyniósł 

1.606.269,24 zł.  

-wybudowano drogę w miejscowości  Sałki wraz z przepustem łukowo-kołowym na rzece 

Zagożdżonce. Koszt realizacji zadania -797.496,50 zł. 

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie –Suskowola. Koszt realizacji zadania 

całkowity wynosi 680.000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 64.884,91 zł, zadanie jest 

realizowane w cyklu dwuletnim , kontynuacja zadania w roku 2019. 

-budowa drogi w miejscowości Czarna . Koszt realizacji zadania -675.511,36 zł.   

-remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Suskowola. Koszt realizacji  

zadania   – 244.886,96 zł.  

-budowa chodnika w miejscowości Augustów. Kwota realizacji zadania wyniosła      

99.809,77 zł. 

-budowa drogi gminnej Januszno-Laski . Kwota realizacji zadania 255.941,50 zł.  

-regulacja stanu prawnego gruntów pod drogi gminne wydatkowano kwotę 74.775,00 zł. 

W roku 2018 przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczych 

budowy drogi gminnej w miejscowościach Adolfin, Zalesie –Działki Suskowolskie, rozbiórki 

istniejącego  i budowy mostu w miejscowości  Januszno. Wykonano również  remonty 

cząstkowe dróg gminnych w miejscowościach Poświetne, Jaśce, Płachty, Brzezinki, Działki 

Suskowolskie, Helenów, Kolonka, Januszno, Zalesie, Suskowola, Augustów, Tadeuszów, 

Adolfin.  

W zakresie gospodarki zasobu komunalnego  wykonano rozbiórkę starych uszkodzonych 

bloczków betonowych wraz z utylizacją oraz wykonano podbudowę i utwardzono teren 

kostką betonową wibroprasowaną o powierzchni 307,50 m
2
 w miejscowości Suskowola          

( NZOZ PRIMA) Koszt realizacji zadania 70.103,38 zł. 
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W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej utwardzono teren przy 

OSP Laski. W ramach tego zadania wykonano podbudowę z kamienia i betonu, ustawiono 

krawężniki i utwardzono teren kostką betonową o powierzchni 289,85 m
2
. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 53.535,28 zł.  W ramach wydatków bieżących wykonany został remont 

garażu i pomieszczenia socjalnego OSP w Jedlni, remont ogrodzenia strażnicy OSP                

w Czarnej  i przeniesienie syreny na budynek strażnicy  oraz wykonana została opaska wokół 

remizy i wymienione drzwi zewnętrzne w budynku OSP Sucha.  

W zakresie oświaty i wychowania zrealizowano następujące zadania:        

 -wykonano termomodernizację hali sportowej z zapleczem przy PSP w Suskowoli. Koszt 

realizacji  - 242.197,73 zł.  

- wykonano utwardzenie placu przy PSP Laski o powierzchni 270,83 m
2
. Koszt realizacji 

zadania – 49.678,50 zł. 

- wykonano  utwardzenie placu przy PSP Jaroszki o powierzchni 134,53 m
2
. Koszt realizacji 

zadania 21.519,23 zł.  

- opracowano dokumentację projektową modernizacji części budynku szkoły na potrzeby 

działalności przedszkola przy  PSP w Jedlni.  Koszt realizacji 16.000 zł. 

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano następujące zadania: 

- opracowano dokumentację projektową budowy PSZOK na terenie oczyszczalni ścieków       

w miejscowości Jedlnia. Koszt realizacji zadania wyniósł 37.725,77 zł.   

-wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kieszek (Leśna Polana), Jaroszki – Stoki, 

Huta. Dokonano wymiany lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Działki 

Suskowolskie. Wybudowanych zostało 41 punktów świetlnych oraz wymieniono 25 lamp      

na ledowe i tym samym poprawiono bezpieczeństwo użytkowników dróg. Koszt realizacji 

zadania wyniósł 164.937,63 zł. 

-   opracowano dokumentacje projektową budowy oświetlenia drogowego dla miejscowości 

Czarna Kolonia i Poświętne. Koszt realizacji wyniósł 27.350 zł. 

W ramach kultury fizycznej i sportu zrealizowano następujące zadania:  
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-wybudowano infrastrukturę sportowo - rekreacyjną w miejscowości Suskowola.  Zadanie 

zostało sfinansowane z budżetu gminy oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 

Programu rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

OSA 2018. Koszt realizacji zadania wyniósł 49.308,89 zł.  

- urządzono dwa place zabaw w miejscowości Suskowola i Mireń przy udziale środków 

finansowych Województwa Mazowieckiego.  

- wykonano odwodnienie boiska w miejscowości Jedlnia. kwota realizacji zadania wyniosła 

11.100,00 zł. 

- zakupiono kosiarkę spalinowa do obsługi boiska sportowego w miejscowości Suskowola. 

Kwota zakupu 17.741,6 zł. 
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3.2. FUNDUSZ SOŁECKI  

 

  

 

Lp. dział Rozdz. §** Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 01010 6050 Sołectwo Helenów Budowa kanalizacji  w m. Czarna-Helenów 100,0%

6050 Sołectwo Krasna Dąbrowa 0,00 0,0%

6050 Sołectwo Bieliny 18,6%

6050 Sołectwo Januszno 0,00 0,0%

6050 Wydatki inwestycyjne 28,0%

 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 28,0%

I 010 Rolnictwo i łowiectwo 28,0%

600 60016 4300 Sołectwo Żdżary 100,0%

4300 Sołectwo Tadeuszów 100,0%

4300 777,00 777,00 100,0%

4300 Sołectwo Sałki 100,0%

4300 Zakup usług pozostałych 100,0%

  6050 Sołectwo Augustów 100,0%

6050 Sołectwo Adolfin 90,1%

6050 Sołestwo  Zalesie 63,3%

6050 Wydatki inwestycyjne 84,3%

60016 Drogi publiczne gminne 90,5%

II 600 Transport i łączność 90,5%

4270 Sołectwo Czarna Wieś 100,0%

4270 Sołectwo Jedlnia 100,0%

Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane  w 2018 
roku  w ramach funduszu sołeckiego 

Tabela Nr 5                    
          do Zarządzenia 
Wójta Gminy Pionki Nr 
20/2019              z dnia 
14.03.2019 r.

Kwota 
przedsięwzięcia      

    w 2018 r.

Wykonanie         
na 31.12.2018 r.

14 567,00 14 567,00

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacjiw m. 
Krasna Dąbrowa

13 654,00

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m.  
Bieliny

10 332,00 1 923,75

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m.  
Januszno

20 299,00

58 852,00 16 490,75

58 852,00 16 490,75

58 852,00 16 490,75

Czyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej  
w m. Żdżary - Gmina Pionki samoistny  posiadacz 
działka 264

12 997,00 12 997,00

Czyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w 
m. Marcelów- Gmina Pionki samoistny posiadacz 
działka 234

18 254,00 18 254,00

Sołestwo Działki 
Suskowolskie

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych na 
drodze gminnej w m. Działki Suskowolskie- Gmina 
Pionki samoistny posiadacz działka 243

Utwardzenie drogi gminnej w m. Sałki - Gmina Pionki 
samoistny  posiadacz działka  34

11 719,00 11 719,00

43 747,00 43 747,00

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Augustów 
 -Gmina Pionki samoistny posiadacz działka 248

27 213,00 27 213,00

Dokumentacja budowy drogi gminnej i w m.  Adolfin - 
Gmina Pionki samoistny  posiadacz działka 17

15 151,00 13 651,00

Dokumentacja budowy drogi gminnej i w m.  Zalesie- 
Działki Suskowolskie  - własność Gminy Pionki  
działki 209/1,110/3,244

24 498,00 15 498,00

66 862,00 56 362,00

110 609,00 100 109,00

110 609,00 100 109,00

Remont ogrodzenia remizy OSP w Czarnej - własność 
Gminy Pionki działka 132/1

15 000,00 14 999,99

Remont garażu i pomieszczenia socjalnego OSP 
Jedlnia - własność Gminy Pionki działka 397/4

20 000,00 20 000,00
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4270 Zakup usług remontowych 100,0%

4300 Sołectwo Sucha  100,0%

4300 Sołectwo Czarna Wieś 100,0%

4300 Zakup usług pozostałych 100,0%

6050 Sołectwo Laski 100,0%

6050 Wydatki inwestycyjne 100,0%

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 100,0%

III 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,0%

801 80101 4210 Sołectwo Jaroszki 100,0%

4210 100,0%

6050 Sołectwo Jaroszki 100,0%

6050 Wydatki inwestycyjne 100,0%

80101 Szkoły podstawowe 100,0%

IV 801 Oświata i wychowanie 100,0%

900 90015 4300 100,0%

4300 Zakup usług pozostałych 100,0%

6050 Sołectwo Kieszek 100,0%

6050 Sołectwo Stoki 100,0%

6050 Sołectwo Czarna Kolonia 62,5%

6050 Sołectwo Poświętne 97,3%

6050 Wydatki inwestycyjne 88,5%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 92,0%

V 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92,0%

926 92695 4210 Sołectwo Suskowola 100,0%

4210 Sołectwo Mireń 100,0%

4210 100,0%

 6050 Sołectwo Jedlnia 97,7%

6050 Wydatki inwestycyjne 97,7%

92695 Pozostała działalność 99,6%

VI 926 Kultura fizyczna i sport 99,6%

RAZEM 86,0%

35 000,00 34 999,99

Wykonanie opaski wokół remizy i wymiana drzwi 
zewnętrznych w OSP Sucha - własność Gminy Pionki 
 działka  163/1

8 388,00 8 388,00

Przeniesienie syreny na budynek strażnicy OSP w 
Czarnej  -własność Gminy Pionki  działka 132/1

10 000,00 10 000,00

18 388,00 18 388,00

Utwardzenie placu przy OSP Laski- własność Gminy 
Pionki działka 283/1

32 676,00 32 676,00

32 676,00 32 676,00

86 064,00 86 063,99

86 064,00 86 063,99

Zakup stojaka na rowery dla PSP Jaroszki i 
ustawienie na placu szkolnym - działka 107 własność 
Gminy Pionki

2 000,00 2 000,00

Zakup materiałów i 
wyposażenia

2 000,00 2 000,00

Utwardzenie placu przy PSP Jaroszki - własność 
Gminy Pionki  działka 107

12 786,00 12 786,00

12 786,00 12 786,00

14 786,00 14 786,00

14 786,00 14 786,00

Sołectwo Działki 
Suskowolskie

Wymiana lamp oświetlenia drogowego w m. Działki 
Suskowolskie przy drodze gminnej -Gmina Pionki 
samoistny posiadacz działka 243

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w 
m. Kieszek  ( Leśna Polana) - własność Gminy Pionki 
działka 423/1

20 591,00 20 591,00

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w 
m. Jaroszki- Stoki -  własnośc Gminy Pionki działki  
271, 272/1, 231/3

12 960,00 12 960,00

Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego przy 
drodze gminnej w m. Czarna Kolonia- Gmina Pionki 
samoistny posiadacz działki 2224/2, 523

20 000,00 12 500,00

Dokumentacja budowy oświetlenia drogowego przy 
drodze gminnej w m.  Poświętne -Gmina Pionki 
samoistny  posiadacz działka 103/2

15 261,00 14 850,00

68 812,00 60 901,00

98 812,00 90 901,00

98 812,00 90 901,00

Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w m.  
Suskowola - własność Gminy Pionki  działka  27/2

36 509,00 36 509,00

Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w m.  
Mireń - własność Gminy Pionki  działka 139

17 524,00 17 524,00

Zakup materiałów i 
wyposażenia

54 033,00 54 033,00

Odwodnienie boiska w m. Jedlnia  - umowa  dzierżawy 
pod boisko  działek 189/2, 190/1, 190/2 do 2049 r.

11 361,00 11 100,00

11 361,00 11 100,00

65 394,00 65 133,00

65 394,00 65 133,00

434 517,00 373 483,74
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4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

4.1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GMINY 

 

 

 

Ogólna powierzchnia  23 082  100% 

Użytki rolne   6142,19 28% 

Lasy i grunty leśne ogółem 14542,4 63% 

Pozostałe grunty  2127,41 9% 

W Gminie Pionki obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone Uchwałą Rady Gminy nr XLII/259/2014 z dnia 2 września 2014r. 

W/w opracowanie określa politykę przestrzenną gminy uwzględniając wszystkie 

uwarunkowania oraz nakreślając kierunki polityki przestrzennej Gminy Pionki. 

Uwarunkowania przyrodnicze dotyczą między innymi: położenia i rzeźby terenu, klimatu, 

wód podziemnych, wód powierzchniowych surowców mineralnych, roślinności. Znaczną 

część terenów Gminy zajmuje Kozienicki Park Krajobrazowy (14 696 ha) wraz z otuliną       

23 092 ha. Teren całej Gminy pokryty jest obszarem sieci Natura 2000. W granicach Gminy 

znajduje się 15 rezerwatów stanowiących najcenniejsze naturalne ekosystemy                          

o wyróżniających się walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

1. Użytki rolne 
28% 

2. Lasy i grunty 
leśne ogółem 

63% 

3. Pozostałe grunty 
9% 

 
0% 

Struktura obszarowa Gminy Pionki 

1. Użytki rolne 

2. Lasy i grunty leśne ogółem 

3. Pozostałe grunty 
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Gmina Pionki jest Gminą o charakterze rolniczym oraz mieszkaniowym. Struktura 

funkcjonalno – przestrzenna jednostek osadniczych na obszarze Gminy będzie rozwijać się   

na bazie istniejących wsi. Najdynamiczniej rozwijają się i planowane są do rozwoju tereny 

rolne przylegające do Miasta Pionki. 

Reasumując Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa 

generalne kierunki rozwoju Gminy z uwzględnieniem wszechstronnych uwarunkowań,          

w związku z czym wskazuje obszary do urbanizacji. 

W roku 2018 kontynuowane było opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi – obrębów Czarna, Tadeuszów, Wincentów. Na dzień 31.12.2018 

roku zakończono realizację zadania  na etapie III tj. uzyskania uzgodnień i opinii przez 

właściwe organy.  W 2018 roku wydano 113 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz  

19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 146 zaświadczeń         

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego         

/brak planu zagospodarowania przestrzennego/. Powyższe działania świadczą o dużym 

zainteresowaniu budownictwem jednorodzinnym i usługowym na terenie naszej Gminy. 

Spowodowane to jest atrakcyjnością terenów pod zabudowę (uzbrojenie terenu w sieć       

wod-kan.,  energetyczną, zaplecze oświatowe i sportowe, usługi w zakresie handlu i usług dla 

mieszkańców) oraz atrakcyjne ceny gruntów działek budowlanych.                                            

 

5. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY  

5.1. OPIS ZADAŃ ,USŁUG,REMONTÓW I INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI 

WOD-KAN.  

  Gmina Pionki  prowadzi eksploatację wodociągów tj. 5 ujęć wody na terenie Gminy Pionki 

(Stacja Uzdatniania Wody Augustów – jedna studnia głębinowa, Stacja Uzdatniania Wody  

Czarna – dwie studnie głębinowe tj. zasadnicza i awaryjna, Stacja Uzdatniania Wody       

Jedlnia -  dwie studnie głębinowe tj. zasadnicza i awaryjna, Stacja Uzdatniania Wody       

Laski – jedna studnia głębinowa  i Stacja Uzdatniania Wody  Mireń - dwie studnie głębinowe             

tj. zasadnicza i awaryjna) oraz 123,9 km czynnej sieci wodociągowej i 3200 szt. przyłączy 

wodociągowych (cała Gmina jest zwodociągowana i obecnie  prowadzona jest modernizacja 

sieci oraz przedłużanie sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach z uwagi       

na rozwój urbanizacji i infrastruktury w Gminie).   W 2018r. wydobyto 468 247 m³/rok wody 



30 
 

łącznie ze wszystkich ujęć 460 167 m³ wody podano w sieć wodociągową, a 8 080 m³ 

wykorzystano do celów uzdatniania wody tj. płukanie odżelaziaczy. Woda podana w sieć jest 

wykorzystywana na następujące cele: 

– zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę (sprzedawana odbiorcom na podstawie 

umów) 

– na cele p.poż. 

– na potrzeby własne (płukanie sieci wodociągowej, płukanie sieci kanalizacyjnej 

kanalizacji ciśnieniowej) 

– straty wody (straty na sieci, w wyniku awarii wodociągowych, ewentualnie kradzież 

wody) 

 W roku  2018r. odnotowano 31  awarii usuwanych na bieżąco. W 2018r. dokonano m.in.     

n/w prace  naprawczo-remontowe dot. eksploatacji wodociągów: 

- wymiany awaryjnego odcinka wodociągu w m. Januszno,  

- wymiany złoża filtracyjnego w odżelaziaczach na SUW Czarna, 

- remontu pomp na SUW Jedlnia, 

- wymiana wodomierzy na SUW Mireń i Czarna. 

Gmina jest właścicielem  gminnej oczyszczalni ścieków w Jedlni, do której odprowadzane     

są ścieki z 13 miejscowości (oczyszczalnia obsługuje ok. 3000 mieszkańców, w 2018r. 

odprowadzono 51 350 m³ ścieków).  

Ważniejsze prace naprawczo-remontowe dot. eksploatacji oczyszczalni to: 

- wymiana dyfuzorów napowietrzających w reaktorach biologicznych SBR w oczyszczalni 

ścieków (wymiana systemu napowietrzania), 

- remonty pomp ściekowych na oczyszczalni (w pompowni ścieków surowych                          

i oczyszczonych), 

- wymiana panela wyświetlania parametrów oczyszczalni w głównej szafie sterowniczej oraz 

zakup i wymiana karty do sterownika  (naprawa systemu sterowania oczyszczalnią), 

 

Oczyszczalnia pomimo bardzo dużego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń                          

w dopływających ściekach (dopływają ścieki z kanalizacji ciśnieniowej), po dokonaniu prac 

naprawczych – pracuje prawidłowo tj. parametry w odprowadzanych ściekach są zgodne         

z pozwoleniem wodnoprawnym. Jednak oczyszczalnia wymaga rozbudowy i całościowej 

modernizacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.  

Z zadań inwestycyjnych nie zostało zrealizowane zadanie „Dokumentacja projektowa              

i kosztorysowa rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków”. Dokumentacja jw. miała 
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być opracowana na podstawie opracowanej już „Koncepcji technologicznej rozbudowy            

i modernizacji oczyszczalni”, jednak procedury administracyjne z otrzymaniem decyzji 

środowiskowej na powyższą inwestycję nie pozwoliły na realizację zadania. Wniosek             

o wydanie decyzji środowiskowej został złożony 22.01.2018r., a Decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach Gmina uzyskała w dniu  13.12.2018r.  

Służby Gminne  prowadzą eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy: 

- długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi  123,2 km;  2686 szt. przyłączy 

kanalizacyjnych 

- kanalizacja ciśnieniowa: 13 miejscowości w Gminie w tym 886 sztuk przydomowych 

przepompowni ścieków, Helenów (97 szt. przydomowych przepompowni) inwestycja 

przekazana 05.12.2018r. do eksploatacji 

- kanalizacja grawitacyjno-tłoczna : 19 miejscowości w Gminie w tym 61 szt. przepompowni 

ścieków   

- tłocznia ścieków. 

Wykaz i rodzaje pomp do obsługi w roku 2018: 

Pompy do przepompowni przydomowych / kanalizacja ciśnieniowa: 

1.  E/ONE  --  176 szt. (Augustów ), 120 szt. (Czarna I etap), 209 szt. (Czarna II etap),  

31 szt. (Brzeziny). Łącznie   536 szt.  

2. ABATECH  --  59 szt.  (Adolfin) 

3. INWAP ( HAAS )  --  111 szt. ( Brzezinki, Jaroszki, Poświętne, Jaśce ), 58 szt.( Czarna 

Różańcowa), 52 szt.  (Tadeuszów – Czarna),  70 szt. (Kościuszków-Marcelów), 97 szt. 

(Helenów). Łącznie     388 szt.   

RAZEM  POMP  DO  KANALIZACJI  CIŚNIENIOWEJ   -  983  sztuki. 

 

PRZEPOMPOWNIE  NA  SIECI  KANALIZACJI  GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ 

 

1. Suskowola, Działki Suskowolskie, ul. Piłsudskiego – 10 szt. ( pompy firmy Metalchem, 

Meprozet, Sulzer)  

2. Mireń, Sucha -  18 szt.    ( pompy firmy Meprozet ) 

3. Płachty Ogrody -  2 szt.   (pompy firmy Meprozet ) 

4. Sokoły, Żdżary  -  4 szt.   (pompy firmy Meprozet ) 

5. Laski – 4 szt.                   ( pompy firmy Meprozet ) 

6. Jedlnia, Jedlnia Kolonia, Poświętne, Zadobrze  - 12 szt.  (pompy firmy Sulzer, Metalchem ) 

7. Kamyk, Zalesie, Działki Januszno  - 5 szt.   (pompy firmy WILO, Metalchem) 
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8. Płachty, Sałki  - 6 szt.  ( pompy firmy Metalchem ) 

 RAZEM  -  61 sztuk  przepompowni  i  tłocznia w Suskowoli. 

Ilość awarii kanalizacyjnych łącznie na kan. ciśnieniowej i grawitacyjnej – 92  awarie. 

W 2018r. dokonano m.in. n/w prace  naprawczo-remontowych dot. eksploatacji kanalizacji: 

- zakup pompy ściekowej do przepompowni na kanalizacji w Suskowoli, 

- modernizacja szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w m. Laski, 

- zakup części zamiennych do pomp,  

- remonty pomp ściekowych, 

- udrożnienie kanalizacji w m. Czarna Różańcowa, 

- przeniesienie studni pomiarowej na kanalizacji w Tadeuszowie. 

Poza tym nie zrealizowano opomiarowania ścieków w miejscowości Działki Suskowolskie – 

wykonanie zadania wynikało z zawartej 23.04.2018r. Umowy z PWKC na hurtową dostawę 

wody i odbiór ścieków. Nie zrealizowanie w/w zadania było spowodowane tym, że nie została 

złożona żadna oferta na montaż ściekomierza, ponieważ rozwiązanie techniczne 

zaproponowane przez producenta ściekomierza budziły obawy, że po zamontowaniu 

ściekomierza mogą występować zakłócenia  w prawidłowej pracy kanalizacji. 

W  powyższej sprawie zostało złożone stosowne pismo do PWKC o odstąpienie realizacji 

w/w zadania.  

Poza tym były realizowane wszystkie usługi i remonty na bieżąco w ramach zaistniałych 

sytuacji czy awarii  w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. 

Szybkie, sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji w sprawach usług, remontów i awarii 

odczuwalne jest wśród mieszkańców. 

 

 

5.2 NORMY JAKOŚCIOWE WODY I ŚCIEKÓW  

 

 Badania wody uzdatnionej w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego  były           

w 2018r. prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu Sekcja Higieny Komunalnej (badania 

wykonywane przez PSS-E w Radomiu na podstawie zawartej umowy). Punkty poboru 

wody również uzgodnione i zatwierdzone przez Sanepid. Badanie wody uzdatnionej          

w ramach monitoringu przeglądowego wody wykonywane było przez SGS Polska            

Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Sanepid w Radomiu. Badanie 

wody surowej ze studni prowadzone jest zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.         
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W  2018r. było wykonane badanie wody surowej z SUW Czarna oraz wody surowej          

w zakresie promieniotwórczości z SUW Laski. Poza tym wykonywane są badania 

ścieków: surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Jedlni ( 2 razy w ciągu roku ), ścieki 

popłuczne z ujęć wody ( 6 razy  w ciągu roku), badanie osadu ściekowego ( 2 razy w ciągu 

roku) – badania jw. wykonywane były przez Laboratorium z akredytacją SGS w Pszczynie. 

W zakresie monitoringu wody i ścieków wykonywane są badania: 

– monitoring kontrolny wody uzdatnionej pod względem parametrów fizyko-

chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym           

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) 

– monitoring przeglądowy wody uzdatnionej w zakresie parametrów zgodnie jw. 

– badania wody surowej z SUW 

– badania ścieków popłucznych z SUW 

– badania ścieków na oczyszczalni ( dopływających i odprowadzanych ) 

– badania osadu ściekowego na oczyszczalni. 

Na podstawie wszystkich wykonanych badań wody w 2018r. Sanepid wydał dla każdego 

publicznego wodociągu okresową ocenę jakości wody za 2018r. oraz ocenę obszarową 

jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Pionki za okres od 1.01.2018r.          

do 31.12.2018r.   PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.  

Badania średniodobowe ścieków z oczyszczalni w 2018r. wykazały zgodność parametrów        

z obowiązującymi przepisami ( nie stwierdzono przekroczeń).  Jednakże w 2018r.                  

na oczyszczalni miała miejsce awaria – w czasie trwania awarii były chwilowe bardzo 

znaczne przekroczenia wskaźników w ściekach. 

 

5.3 REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PRAWA WODNEGO 

 

  Urząd Gminy w zakresie  Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi sprawy i postępowania 

wynikające z prawa wodnego. Do ważniejszych  spraw prowadzonych w 2018r. należy 

zaliczyć: 

– opracowanie 3-letniej Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Taryfa została decyzją zatwierdzona przez PGW Wody 

Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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– opracowanie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Projekt Regulaminu był dwukrotnie opiniowany przez Wody Polskie, po poprawkach 

zaopiniowany pozytywnie już w 2019r.  

– opracowanie projektu OWU (ogólne warunki umów na wodę i ścieki) 

– postępowanie dotyczące ochrony bezpośredniej ujęć wody (wyznaczenie stref 

ochronnych obejmujących tereny ochrony bezpośredniej dla każdego ujęcia) 

postępowanie prowadzone przez PGW Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Radomiu 

– postępowania dotyczące naliczenia opłat stałych i opłat zmiennych za usługi wodne 

– postępowanie dot. konserwacji koryta rzeki Leniwa. 

 

  Planowanie inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Pionki oparte jest na założeniach zawartych                       

w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Gminy Pionki na lata 2018-2020”.  

Priorytetowym zadaniem jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedlni oraz 

rozbudowa i modernizacja  SUW Jedlnia (stacji uzdatniania wody w Jedlni ). W następnej 

kolejności modernizacja SUW Mireń i SUW Czarna.  

 

5.4 STRUKTURA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI 

 

SPRAWOZDANIE Z OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI  ZA 2018 ROK 

Na dzień 31.12.2018 rok tj. od 01.01.2018r. do  31.12.2018r. kwota należności jako  

saldo początkowe wynosiła 71 383,96 zł . Obciążenia z tytułu wystawionych  faktur  

od  Nr 1  do  Nr  10 457  stanowią  kwotę 1 490 053,92 zł.  

Należności z tytułu opłat w ramach zawartych umów  w 2018r   zrealizowano w  94,48%. 

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę   86 199,28 zł. 
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6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA ZDROWIA I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

6.1. REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  

Gmina Pionki w zakresie realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców 

terytorialnie jest objęta działaniami Komisariatu Policji w Pionkach . Z analizy 

bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy w okresie od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 

odnotowano 854 interwencje które w: 

-40 przypadkach zakończyły się postępowaniem mandatowym  

-49 przypadkach zakończyły się pouczeniem 

-27 przypadkach skierowano wnioski do sądu o ukaranie  

Z ogólnej liczby 854 interwencji to 137 przypadków interwencji domowych w wyniku 

których : 

-sporządzono 15 Niebieskich Kart 

-zatrzymano 9 sprawców przemocy w rodzinie  

-wszczęto i przeprowadzono 6 postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstwa 

przemocy w rodzinie  

W roku 2018 na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy odnotowano 93 kolizje drogowe 

i zatrzymano 7 nietrzeźwych kierowców.  

Ponadto na terenie Gminy odnotowano: 

-13 kradzieży z włamaniem do różnych obiektów głównie mieszkań i budynków 

gospodarczych  

-10 przypadków wykroczeń i 11 przypadków przestępstw kradzieży głównie rowerów 

elektronarzędzi i telefonów– komórkowych  

-10 przypadków wykroczeń uszkodzenia mienia i 4 przestępstwa niszczenia mienia. 
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Powyższa analiza biorąc pod uwagę liczbę miejscowości na terenie naszej Gminy oraz liczbę 

mieszkańców świadczy o nie zbyt dużym procencie występowania zjawiska przestępczości i 

wykroczeń w związku z tym nasi mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie . 

6.2. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

Do zadań własnych Gminy należy ochrona przeciwpożarowa. Na terenie Gminy Pionki             

w sposób prężny działają następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- OSP z siedzibą w Laskach – liczba członków 28  

- OSP z siedzibą w Czarnej – liczba członków 46 

- OSP z siedzibą w Jedlni – liczba członków 40 

- OSP z siedzibą w Jaroszkach – liczba członków 38 

- OSP z siedzibą w Suchej –liczba członków 32 

Wyżej wymienione podmioty realizują zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zarówno 

na terenie Gminy Pionki jak i okolicznych gmin. Do zadań własnych Gminy należy 

utrzymanie gotowości bojowej w/w jednostek czyli utrzymanie obiektów, wyposażenie         

w samochody pożarnicze oraz sprzęt niezbędny do udziału w akcjach oraz utrzymanie 

strażaków OSP w zakresie niezbędnego przygotowania do udziału w działaniach ochrony 

ppoż. W Budżecie Gminy Pionki w roku 2018 na realizacje powyższych działań została 

określona kwota 634.698,84 zł. 

Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w 2018 r. było przygotowanie wniosku do Urzędu  

Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlnia. 

Powyższe zadanie zostało zrealizowane. Na zakup w/w samochodu pozyskano środki               

z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 130 000,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 424 965,00 zł, Krajowego Systemu 

Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 195 000,00 zł, środki Gminy Pionki w wysokości 

99 965,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 849 930,00 zł. 

- drugą ważną inwestycją był remont garażu i pomieszczenia socjalnego w  OSP  

w Jedlni. Został złożony stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie 

w/w zadania. Gmina Pionki otrzymała dotację na realizację powyższego zadania.  

- trzecim ważnym zadaniem było zrealizowanie zadania ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości. Został złożony wniosek na zakup sprzętu dla OSP w Czarnej. 

Z Funduszu Sprawiedliwości Gmina Pionki otrzymała dotację na zakup sprzętu dla OSP  

w Czarnej w wysokości 16 794,36 zł. Gmina Pionki zakupiła z w/w środków dla jednostki 



37 
 

OSP w Czarnej wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. 

Doposażenie jednostek OSP Jedlnia i Czarna wpłynie na poprawę skuteczności 

prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego. 

6.3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

Biorąc pod uwagę fakt że w skład naszej Gminy wchodzi 35 miejscowości zlokalizowanych 

wokół Miasta Pionki zapewnienie dostępności usług podstawowej opieki zdrowotnej                    

we wszystkich miejscowościach jest nierealne. Obecnie na terenie naszej Gminy funkcjonują 

trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi w zakresie POZ,                    

a mianowicie; 

- NZOZ „Przychodnia Centrum” z siedzibą w Poświętnem . Przychodnia obsługuje liczbę  

10 909  pacjentów. 

- NZOZ „ Prima „ z siedzibą w Suskowoli. Przychodnia obsługuje liczbę 5314 pacjentów  

-NZOZ „Zdrowie” z siedzibą w Czarnej. Przychodnia obsługuje liczbę 5410 pacjentów  

Ponadto mieszkańcy Gminy korzystają z usług podmiotów leczniczych znajdujących się        

na terenie Miasta Pionki tj. Poradnie specjalistyczne działające w ramach Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej, oddziały szpitala (wewnętrzny, chirurgia, ginekologia                    

i rehabilitacja) jak również innych niepublicznych placówek medycznych mających siedzibę 

w Pionkach. 

    7.    KULTURA, OŚWIATA, SPORT I PROMOCJA GMINY  

7.1. INSTYTUCJE KULTURY 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni jest instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji 

Kultury. Wypełniając działalność statutową Biblioteka służy mieszkańcom lokalnej 

społeczności upowszechniając i promując czytelnictwo. Prowadząc działalność informacyjną 

oraz kulturalno- oświatową obejmuje swą działalnością obszar Gminy Pionki. Z usług naszej 

Biblioteki korzystają również mieszkańcy  sąsiadujących Gmin oraz mieszkańcy miasta 

Pionki. 
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Do zadań podstawowych  Biblioteki należy: 

- Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości 

z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych. Uzupełnienie księgozbioru o aktualnie 

obowiązujące lektury szkolne. 

- Udostępnianie zbiorów bibliotecznych. 

- Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności dla czytelników i dokonywanie 

niezbędnej selekcji. 

- Popularyzacja czytelnictwa.  

- Pomoc w edukacji dzieci, młodzieży i studentów poprzez doradztwo wyborach 

czytelniczych. 

- Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości 

wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. 

- Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki. 

- Gromadzenie literatury regionalnej. 

- Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej. 

- Dbałość o stan i wygląd estetyczny lokalu bibliotecznego. 

 

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów 

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo 

opiera się na gromadzeniu księgozbioru według potrzeb czytelników. 

W swoim księgozbiorze posiadamy zbiory literatury pięknej; polskiej i obcej, książki 

popularnonaukowe z różnych dziedzin przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

lektury szkolne. 

Zakup księgozbioru, to główne zadanie  Biblioteki mającym na  celu  oddanie w ręce 

czytelników  najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak  i zagranicznych. 

Stąd ogromną wagę przywiązuje się  do nowości pojawiających się na rynku  zwraca się       

ku potrzebom zgłoszonym przez czytelników. Powiększając księgozbiór w 2018 roku wzięto 

pod uwagę zainteresowania czytelników. Zakupiono nowości wydawnicze dla dzieci   

 i młodzieży.  
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Podstawowym źródłem dochodu Biblioteki jest dotacja organizatora, od której to uzależniona 

jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków własnych biblioteka 

zakupiła  444 wol. za kwotę 8.008 zł. Dodatkowo biblioteka pozyskała środki finansowe         

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki Narodowej 

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek’. Dzięki przyznanej dotacji w kwocie 6.500 

złotych powiększono zbiory o 359 woluminy. Ogółem zakupiono 803 woluminy za kwotę 

14.508,00 złotych. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 7,98. 

Średnia cena książki wynosiła 18,06 zł. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 18.883 wol. 

Biblioteka udostępnia e-booki. Dzięki podpisaniu umowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Radomiu, która zawiązała konsorcjum IBUK Libra i umożliwia po raz kolejny bezpłatny 

wirtualny dostęp do najnowszych publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz 

beletrystyki oferowanych przez platformę zasobów edukacyjnych IBUK Libra, mamy dostęp 

do 2.102 publikacji na platformie IBUK. 

Czytelnictwo , wypożyczenia  i udostępnianie zbiorów. 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu i na zewnątrz. Wypożyczanie na zewnątrz 

odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek, dzięki temu czytelnik ma możliwość 

samodzielnego zapoznania się z książką.  

W 2018 roku zarejestrowano w Bibliotece 404 czytelników. 

 Struktura czytelników wg. wieku:  

1. do 5 lat       -       1 

2. 6- 12 lat      -     45 

3. 13-15 lat     -     53 

4. 16- 19 lat    -     39 

5. 20-24 lat     -     21 

6. 25- 44 lat    -   115 

7. 45-60 lat     -    70 

8. pow.60 lat   -    60 
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Ze zbiorów biblioteki w ciągu roku skorzystało 4.348 czytelników. Ogółem wypożyczono 

15.493 wol. w tym: 

1. Literatury pięknej dla dorosłych   -  7.611 wol. 

2. Literatury pięknej dla dzieci i mł. -  3.421wol. 

3. Literatury niebeletrystycznej        -  4.206 wol. 

4. Czasopism nieoprawnych             -     255 szt. 

Oprócz wypożyczania książek na zewnątrz użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby 

skorzystać z księgozbioru podręcznego. Udostępniono 739 wol. oraz 256 czasopism 

nieoprawnych. Ogółem bibliotekę odwiedziło 1.215 osób. 

Biblioteka posiada 12 komputerów w tym 5 dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do 

Internetu, z którego korzystają mieszkańcy gminy oraz goście odwiedzający. 

W 2018 roku z komputerów w czytelni internetowej skorzystało – 568 użytkowników. 

Większość korzystających to dzieci i młodzież. Użytkownicy dorośli korzystają bardziej 

praktycznie i do konkretnych zadań np.: bankowość internetowa, sklepy internetowe, 

wyszukiwanie ofert pracy, drukowanie informacji i  formularzy. 

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK+. Kontynuuje wprowadzanie książek do 

bazy bibliotecznej. Na koniec 2018 roku wprowadzono 17.834 egzemplarzy co stanowi 95% 

całości księgozbioru. System ten umożliwia nam tworzenie elektronicznego katalogu 

bibliotecznego, dzięki któremu czytelnik ma możliwość korzystania z katalogu on-line. 

Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane w bibliotece. Posiadamy 16 tytułów prasy: 

regionalnej, kobiecej, przyrodniczej i fachowej. Na miejscu czytelnicy skorzystali z 255 

czasopism, na zewnątrz wypożyczyli 256 czasopism. 

Działalność kulturalno-oświatowa 

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenia, opracowywania i udostępniania 

księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną. Biblioteka w zakresie popularyzacji 

książki prowadzi następujące formy pracy.  

- wystawy nowości wydawniczych jako forma promocji książek 

- wystawy prac malarskich  artystów z terenu naszej gminy i okolic 
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W naszej Bibliotece prace swe wystawiła  Pani Katarzyna Bujnowska i malarka Pani 

Małgorzata Wólczyńska p.t „Wodą malowane”, tematem były kwiaty malowane akwarelą. 

- wystawy prac plastycznych z oddziału przedszkolnego: 

Cykliczne wystawy prac dzieci z oddziału przedszkolnego z PSP w Jaroszkach. Prace 

wykonane są różną techniką,  związane  ze zmieniającymi się porami roku, uroczystościami 

np. z okazji 100 odzyskania niepodległości Polski i świętami. 

- spotkania autorskie: 

W ramach tych spotkań odwiedził naszą placówkę Pan Jakub Skworz – autor wielu książek 

dla dzieci i młodzieży. Spotkanie poświęcone było historii Adama Mickiewicza – Czego 

można dowiedzieć się o wieszczu. Podczas spotkania młodzież poznała  historię Adama 

Mickiewicza od urodzenia aż do momentu napisania „Pana Tadeusza”.  

Spotkanie wpisało się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 220 rocznicy 

urodzin Adama Mickiewicza. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6 i 7 z Publicznych Szkół Podstawowych z Jedlni, 

Jaroszek, Czarnej i Suskowoli. 

 - zorganizowano wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół, które miały na celu 

zapoznanie się z biblioteką i pracą bibliotekarza. 

- praca indywidualna z czytelnikiem np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, 

encyklopedii i Internetu: 

- współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu gminy: 

Budżet Biblioteki  

Biblioteka działa w oparciu o plan finansowy. W 2018 roku otrzymała dotację                               

od organizatora czyli Gminy Pionki  w kwocie 159.467,17 zł, dotację z Biblioteki Narodowej 

6.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych.  Dotacje zostały wykorzystane w całości                 

na potrzeby bieżące biblioteki. Dzięki dotacjom na zakup książek Biblioteka nie traci lecz 

utrzymuje na tym samym poziomie ilość czytelników. 

7.2 DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH NA TERNIE GMINY  

Na terenie gminy działają dwa Gminne Kluby Sportowe, tj. Gminny Klub Sportowy  

„Królewscy” Jedlnia oraz Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola, a także dwa  

Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy Publicznym Zespole Szkół w Suskowoli –  

GRYF i Uczniowski Klub Sportowy HEROS przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej. 
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Uczniowski Klub Sportowy GRYF działający przy Publicznym Zespole Szkół 

 w Suskowoli 

W 2018 roku w dyscyplinie unihokeja drużyna dziewcząt w ramach XX Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS w Radomiu zajęła I miejsce w turnieju międzypowiatowym 

oraz awans do finału wojewódzkiego w Ojrzanowie, gdzie zajęła VI miejsce. 

W ramach XXI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS drużyna dziewcząt 

i chłopców zajęła również I miejsce w finale międzypowiatowym z awansem do finału 

wojewódzkiego – Milanówek 2019. Ponadto w indywidualnych biegach przełajowych  

w  Jedlińsku uczestniczyła 6 osobowa reprezentacja w finale międzypowiatowym. 

Za największą liczbę zdobytych punktów w zawodach prowadzących do finału 

wojewódzkiego w poprzednim roku szkolnym UKS GRYF na gali mistrzów sportu powiatu 

radomskiego zajął III miejsce. 

Uczniowski Klub Sportowy HEROS działający przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Czarnej. 

W ramach udziału w zawodach na różnym szczeblu Uczniowski Klub Sportowy HEROS 

współpracował ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Mazowieckim Szkolnym 

Związkiem Sportowym. W czasie udziału w zawodach, zawodnicy osiągnęli następujące 

wyniki: 

- zajęcie I miejsca drużyny chłopców w gminnym turnieju unihokeja w kategorii dzieci 

młodsze w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Czarna Wieś 2018, 

- zajęcie I miejsca drużyny dziewcząt w gminnym turnieju unihokeja w kategorii dzieci 

młodsze w ramach MIMSZ – Czarna Wieś 2018, 

- zajęcie II miejsca chłopców w finałach powiatowych unihokeja w kategorii dzieci młodsze 

w ramach MIMSZ – Przytyk 2018, 

- zajęcie I miejsca drużyny dziewcząt w finałach powiatowych unihokeja w ramach MIMSZ 

- Przytyk 2018, 

- zajęcie VI miejsca drużyny chłopców w finałach międzypowiatowych unihokeja  

w kategorii, dzieci młodsze w ramach MIMSZ – Radom 2018, 

- zajęcie II miejsca drużyny dziewcząt w finałach międzypowiatowych unihokeja 

w kategorii,  dzieci młodsze w ramach MIMSZ – Radom 2018. 

W ramach zajęć odbywających się w ramach UKS nauczyciele prowadzący zajęcia oraz PSP 

w Czarnej współpracowali z Unią Związków Sportowych, Warszawy i Mazowsza. 

Organizacja ta jest koordynatorem programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
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Gminny Klub Sportowy „Królewscy” Jedlnia zawiązał się w roku 2012, w roku 2013 

został zgłoszony do ROZPN, gdzie do 2015 roku rozgrywał mecze w klasie „B”, w 2015 roku 

awansował do klasy „A”. 

W styczniu 2018 r. cztery drużyny sekcji piłki rozpoczęły już zajęcia i treningi w sali 

gimnastycznej PG w Jedlni oraz na boisku ze sztuczną nawierzchnią. W okresie 

przygotowawczym do rundy wiosennej w klasie „A” drużyna seniorów rozegrała 6 spotkań 

sparingowych na boisku ze sztuczną nawierzchnią. W okresie od marca 2018 r. do czerwca 

2018 r. GKS „Królewscy” Jedlnia rozegrali 13 spotkań ligowych jak również od sierpnia 

do 15 listopada 2018 r. rozegrał też 13 meczy ligowych. Ponadto rozegrano 5 spotkań 

sparingowych oraz 2 mecze w Pucharze Polski. W połowie rozgrywek w grupie 1 klasy „A”. 

GKS „Królewscy” Jedlnia zajmuje 1 miejsce z dużą szansą na awans do klasy okręgowej 

w 2019 r. 

Ponadto dwie drużyny młodzieżowe z roczników 2005-2006 i 2008-2009 brały udział 

w rozgrywkach wiosna-jesień organizowanych przez ROZPN, gdzie rozegrały około 

40 meczy, w tym ligowe i sparingowe. Należy dodać, że Klub prowadzi także zajęcia 

dla dzieci z rocznika 2010-2012, których będzie chciał zgłosić do rozgrywek w ROZPN 

w 2019 roku. 

Dodatkowo Klub prowadzi w dwóch grupach wiekowych zajęcia z tenisa ziemnego, 

na które uczęszcza około 50 dzieci. Zajęcia te w okresie jesienno-zimowym odbywają się 

w sali gimnastycznej PSP w Jedlni, a w okresie letnim na obiekcie sportowym w Jedlni. 

Koszt utrzymania obiektu sportowego w Jedlni w roku 2018 wyniósł 77.396,83 zł. 

Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola zawiązał się w roku 2016 .W połowie 

stycznia 2018 roku drużyna seniorów występująca w klasie „B” trenowała na obiekcie 

klubowym, w PSP w Czarnej oraz na boisku sztucznym przy PSP Nr 5 w Pionkach. Drużyna 

rozegrała 5 meczy sparingowych oraz wzięła udział w turnieju w Jasieńcu organizowanym 

przez klub Kraska Jasieniec zajmując I miejsce. W rundzie wiosennej seniorzy rozegrali  

11 meczy ligowych, odnosząc 7 zwycięstw i ponosząc 4 porażki, ostatecznie zajmując 

 V miejsce. W rundzie jesiennej rozegrała 12 meczy wszystkie wygrywając. W połowie 

rozgrywek w grupie 1 klasy „B” GKS „Legion” zajmuje 1 miejsce z dużą szansą na awans  

do klasy „A” w 2019 roku. Drużyna młodzieżowa złożona z roczników 2005-2010 przystąpiła 

do przygotowań do swego premierowego sezonu w połowie stycznia. Treningi odbywały się 

początkowo w ZSP w Suskowoli, a później na obiekcie sportowym.  
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W sumie trenowało około 40 dziewczynek i chłopców. Drużyna wzięła udział w turnieju 

organizowanym przez Klub Jastrząb Głowaczów oraz rozgrywała sparingi z Klubami 

 z Pionek. 

W rundzie wiosennej 2018 roku do rozgrywek Młodzików przystąpiła drużyna już tylko 

 z roczników 2005-2007, rozegrała ona 10 spotkań, wygrywając tylko dwa spotkania, 

strzelając przy tym 17 bramek. W trakcie przygotowania do rundy jesiennej w okresie 

wakacji drużyna wzięła udział w dwóch turniejach tj. w Pionkach i w Lipsku. W rundzie 

jesiennej drużyna rozegrała 8 spotkań, w tym: 1 spotkanie wygrane, 1 spotkanie zremisowane 

oraz 6 spotkań przegranych, poprawiając swój dorobek bramkowy strzelając 19 bramek  

oraz straciła o 20 bramek mniej niż w poprzedniej rundzie. Klub prowadzi działalność  

na terenie  gminnego obiektu sportowego w Suskowoli . Obiekt w roku 2018 został 

wyposażony w plac zabaw dla dzieci oraz mini siłownie dla dorosłych . Koszt utrzymania 

obiektu w roku 2018 wyniósł 82.867,47 zł. 

 

7.3 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH  

 Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkola, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. To gmina ustala sieć 

szkół, powołuje placówki oświatowe i określa granice ich obwodów. Na gminie również 

spoczywa obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań 

inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej a także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny  

do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.  

 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach został powołany na mocy 

Uchwały Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 4 listopada 2016 r. do obsługi 

publicznych szkół z terenu Gminy Pionki. Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką 

organizacyjną Gminy Pionki i jako Centrum Usług Wspólnych prowadzi obsługę 

administracyjno – księgową szkół. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania zajmuje się: 

 obsługą finansowo-księgową szkół;  

 organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych;  

 organizowaniem dowozu dzieci do szkół;  
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 tworzeniem i prowadzeniem szkół i oddziałów przedszkolnych;  

 pracami związanymi z przygotowaniem egzaminów dla nauczycieli na stopień 

nauczyciela mianowanego;  

 nadzorem nad realizacją inwestycji i remontów obiektów oświatowych – przetargi;  

 organizowaniem przetargów na zakup sprzętu, pomocy naukowych i opału  

dla placówek oświatowych.  

Gmina Pionki jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych i jednego 

przedszkola, tj. 

 

Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach 

Publiczny Zespół Szkół Podstawowych w Suskowoli, w skład którego wchodzi 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki i Przedszkole 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Augustowie 
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Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

 

Nazwa 

placówki 

Ilość uczniów 

w podstawówce 

Ilość uczniów 

w oddziale 

przedszkol. 

Ilość 

uczniów w 

przedszkol. 

Ilość 

uczniów w 

gimnazjum 

Razem 

ilość 

uczniów 

w szkole 

PSP Augustów 38 9 -  47 

PSP Czarna 106 40 -  146 

PSP Jaroszki 51 20 -  71 

PSP Jedlnia 203 62 - 48 313 

PSP Laski 89 16 -  105 

PSP Sucha 69 15 -  84 

PZS Suskowola 120 20 25 67 232 

Ogółem 676 182 25 115 998 

 

Tabela nr 1 przedstawia stan uczniów na dzień 30.09.2018 roku  z bazy danych SIO 

W roku szkolnym 2018/2019 w gminnych placówkach oświatowych jest zatrudnionych: 

- 99 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy; 

- 45 nauczycieli w niepełnym w wymiarze; 

- 13 nauczycieli kontraktowych; 

- 28 mianowanych; 

- 97 dyplomowanych; 

- 4 stażystów.  
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W dniu 30 lipca 2018 r. Gmina Pionki zawarła porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w Żłobku Miejskim „Wesoły 

Pajacyk” prowadzonym przez Gminę Miasto Pionki, który rozpoczął działalność od miesiąca 

września 2018 roku.  

 W okresie od września do grudnia 2018 r. do w/w żłobka uczęszczało 

średniomiesięcznie 9 dzieci. Za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pionki, a uczęszczające 

do Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk”  przyznano  dotacje celowe przekazane gminie  

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, a wydatkowano 20.572,56 zł, tj. 98,0 % 

 w stosunku do planu. 

 Za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pionki, a uczęszczające do przedszkoli 

niepublicznych na terenie Gminy Miasta Pionki, Gminy Miasto Radom i Gminy Jedlni- 

Letnisko zaplanowano dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane  

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 

400.700,00 zł, a wydatkowano 400.217,72 zł. Do Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe 

Pudełko” z terenu Gminy Pionki uczęszczało  średniomiesięcznie w okresie od  stycznia  

do grudnia 2018 r. 54 dzieci. Do Niepublicznego Przedszkola w Jedlni- Letnisko w okresie  

od stycznia do grudnia 2018 r. uczęszczało średniomiesięcznie 4 dzieci, do niepublicznego 

Przedszkola na terenie Gminy Miasta Radom w okresie od stycznia do grudnia 2018r. 

średniomiesięcznie uczęszczało 2  dzieci. 

 Gmina Pionki za dzieci zamieszkałe na jej terenie, a uczęszczające do publicznych 

przedszkoli na terenie Gminy Miasta Pionki i Gminy Miasta Radom zaplanowała zakup usług 

przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 

kwotę 76.929,00 zł,  a wydatkowała 76.887,54 zł. W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. 

do przedszkoli Gminy Miasto Pionki uczęszczało średniomiesięcznie 5 dzieci, a w okresie  

od września do grudnia 2018 r. 11 dzieci, a na terenie Gminy Miasta Radom od stycznia  

do grudnia 2018 r. uczęszczało 1 dziecko. 

Gmina Pionki jest również organizatorem dowożenia dzieci do szkół, w tym dzieci 

niepełnosprawnych. W 2018 roku z planowanej na to zadanie kwoty 346.490,00zł. 

wydatkowano kwotę 343.766,88 zł. Środki finansowe zaplanowane na zakup materiałów 

 i wyposażenia w wysokości 29.129,00 zł wykorzystano w kwocie 28.859,13 zł.  

i przeznaczono na zakup paliwa do autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu 
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Gminy Pionki do Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Pionkach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach.  

 Środki w wysokości 205.400,25 zł.  wydatkowano  na zakup biletów miesięcznych 

 dla uczniów, wypłatę ryczałtu za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, pobranie  

i archiwizację karty kierowcy, badanie techniczne pojazdu, zmianę opon w autobusie, mycie 

autobusu, usługi naprawy uszkodzonych części, usługę dowozu i odwozu dzieci 

niepełnosprawnych  z terenu Gminy Pionki do szkoły specjalnej.    

 Na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych dla wszystkich szkół 

zaplanowano kwotę 333.572,00 zł, a wydatkowano 333.568,95 zł. Środki te przeznaczono  

na zakup oleju opałowego do ogrzewania szkół w Augustowie, Czarnej, Jaroszkach, Laskach, 

Suchej. W PSP w Augustowie  zakupiono materiały elektryczne, tusze i tonery do drukarek, 

szafy metalowe na dokumenty, materiały biurowe i środki czystości. W PSP w Czarnej 

zakupiono oprogramowanie do laptopów i licencje, karnisze i zasłony do sal lekcyjnych  

i gabinetu dyrektora, szafy do sali lekcyjnej, tablice, artykuły hydrauliczne do wymiany 

uszkodzonych, materiały elektryczne, materiały biurowe i środki czystości. W PSP 

w Jaroszkach zakupiono stojaki na rowery w ramach funduszu sołeckiego, stoliki i krzesła 

 dla uczniów, artykuły malarskie i wykończeniowe do remontu sal lekcyjnych,  artykuły 

hydrauliczne i elektryczne oraz materiały biurowe i środki czystości. W PSP w Jedlni 

zakupiono niszczarkę do dokumentów, części do kotła gazowego na wymianę, stojaki 

 na rowery, tonery, czytnik kodów kreskowych, środki czystości, artykuły malarskie, 

hydrauliczne i elektryczne, materiały biurowe. W PSP w Laskach środki wydatkowano 

 na zakup stojaków do rowerów, mebli – stół i krzesła dla uczniów,  materiałów 

hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych  

i środków czystości. W PSP w Suchej zakupiono gaśnice przeciwpożarowe, stoły i krzesła  

dla uczniów, materiały hydrauliczne i elektryczne, materiały biurowe i środki czystości.   

 W PSP w Suskowoli zakupiono gaśnice przeciwpożarowe, tablice korkowe, szafę metalową 

na dokumenty, artykuły malarskie do malowania sali gimnastycznej i klatki schodowej, 

artykuły hydrauliczne i elektryczne, materiały biurowe i środki czystości.  

 W 2018 wszystkie szkoły brały udział w programie Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę 

Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa 

 w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako 
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lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Pionki skorzystały z programu, dzięki któremu zakupiono 

nowości wydawnicze. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 49.312,44 zł,  

w tym wkład własny 9.872,44 zł. 

 Zakupiono także m.in. pomoce dydaktyczne – plansze edukacyjne do PSP  

w Augustowie, pomoce dydaktyczne do PSP w Czarnej, pomoce dydaktyczne- sprzęt 

sportowy do PSP w Suchej. 

 Gmina Pionki otrzymała dofinansowanie w ramach podziału 0,4 % rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r. na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 

podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka)   w wysokości 52.859,00 zł.  

Środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych  z dodatkowej subwencji 

wykorzystała Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskach  w wysokości  51.377,42 zł.  

 W dniu 03.10.2018 roku został złożony wniosek na łączną kwotę 59.706,00zł.  

ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Z wnioskowanej kwoty Gmina 

Pionki otrzymała 8.828,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów 

związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach 

oświatowych w trybie art. 20 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo 

przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Ustawy – Karta Nauczyciela w związku 

 z art. 225 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe lub z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela. 

 Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 139.727,00 zł, wydatkowano 

139.723,84zł, tj. 100,00 % środków planowanych na ten cel.  

W PSP w Augustowie wyremontowano łazienkę i magazynek, naprawiono system alarmowy 

i dokonano konserwacji kserokopiarki. W PSP w Czarnej naprawiono system alarmowy 

 i przeprowadzono konserwację kotłowni olejowej. W PSP  w Jaroszkach wykonano 

konserwację kotłowni olejowej. W PSP w Jedlni naprawiono kocioł gazowy i dokonano 

konserwacji kotłowni gazowej. W PSP w Laskach wykonano remont instalacji elektrycznej  

i fazowej budynku szkoły. W PSP w Suchej wymieniono stolarkę okienną na parterze 

budynku i dokonano konserwacji kotłowni olejowej. W PSP w Suskowoli wymieniono lampy 

oświetleniowe, wykonano konserwację kotłowni gazowej, wykonano usługę remontowo – 
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budowlaną - malowanie sali gimnastycznej i klatki schodowej, demontaż i montaż 5 sztuk 

drzwi wewnątrz budynku szkoły, malowanie elewacji budynku szkoły. 

 W grudniu 2018 roku został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Projektów Unijnych do projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych  

i umiejętności uniwersalnych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Pionki”. 

Wartość projektu ogółem 1.002.691,57 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 

889.741,57 zł.  

 Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych  

oraz powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych u uczniów objętych wsparciem  

w ramach projektu z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Pionki, poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych, warsztatów oraz kół zainteresowań, zakupu sprzętu TIK lub wyposażenia 

pracowni przedmiotowych oraz doskonaleniu zawodowemu 10 nauczycieli w okresie 

 od 01.08.2019r. do 31.07.2021r. Zakres wsparcia i forma prowadzonych działań zostaną 

dostosowane do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników proj. 

Zapewnia to pozytywne efekty edukacyjne, celowość i zgodność z oczekiwaniami uczniów 

oraz nauczycieli. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty/efekty m.in.: 

uczniowie rozwiną swoje kompetencje kluczowe, co przyczyni się do podniesienia  

ich umiejętności, nauczyciele podniosą kwalifikacje  zawodowe , a szkoły zostaną 

doposażone w nowe pomoce dydaktyczne. Projekt przewiduje prowadzenie efektywnej 

edukacji włączającej proces indywidualizacji pracy z uczniem poprzez wsparcie uczniów  

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w ramach zajęć uzupełniających 

ofertę szkół, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt oraz 

przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami. Wszystkie zajęcia w projekcie 

będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

 Gmina Pionki kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i prowadzi w tym celu 

ewidencję dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 18 lat.  

 Gmina Pionki otrzymuje corocznie z budżetu państwa subwencję oświatową  

na finansowanie zadań związanych z edukacją. Pozostała część jest finansowana z budżetu 

gminy. W roku 2018 subwencja oświatowa wyniosła 7.682.974,00 zł. Środki własne Gminy 
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Pionki to kwota 4.948.952,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji z budżetu państwa w 2018 roku 

wyniosła 303.367,00 zł. 

 Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki realizują również 

zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

 i młodzieży. Na to zadanie zaplanowano w 2018 roku kwotę 247.446,00 zł. Są to środki 

finansowe w ramach subwencji oświatowej dla dzieci wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy. Z zaplanowanej subwencji oświatowej wydatkowano 

244.620,94 zł tj. 98,9 % kwoty planowanej. Na dzień 30.09.2018 r. w systemie informacji 

oświatowej wykazano  czternaścioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Wydatek poniesiono na zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, psychologiczne 

 i pedagogiczne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Na wyposażenie wydatkowano kwotę 33.896,52 zł, tj. 98,5 % kwoty planowanej. Zakupiono 

m. in. regał do gabinetu terapii zajęciowej do PSP w Czarnej, meble - krzesła, stół, szafy  

i regały do PSP w Jaroszkach, system operacyjny i kopiarkę do PSP w Jedlni, zestaw mebli 

segmentowych, stoły i krzesła do sali terapeutycznej, zestaw mebli szkolnych, rolety do PSP 

w Laskach, wykładzinę podłogową do sali zajęć rewalidacyjnych, zestaw mebli, rolety, 

drukarkę, niszczarkę do PSP w Suskowoli. Zakupiono także materiały biurowe, papier ksero 

oraz tusze i tonery. W ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

wydatkowano kwotę 45.536,97 zł, tj. 95,9% w stosunku do planu. Zakupiono m. in. Laptop 

 z oprogramowaniem, zestaw do gry edukacyjnej, pomoce dydaktyczne w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, pomoc dydaktyczną z języka angielskiego  do PSP  

w Czarnej, monitor interaktywny i inne pomoce dydaktyczne do PSP w Jaroszkach, karty 

 i gry logiczne, plansze dydaktyczne, pakiet multimedialny, programy edukacyjne do PSP  

w Jedlni, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny do PSP w Laskach, laptop  

z oprogramowaniem, tablicę interaktywną, moduł interaktywny, pakiet do nauki kodowania, 

aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne do PSP w Suskowoli.  

 Gmina Pionki zapewnia uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W 2018 roku z planowanej kwoty 

87.037,00 zł wydatkowano 86.280,59 zł. W ramach środków finansowych z zakresu zadań 

zleconych administracji rządowej na obsługę  zadania otrzymano dotację celową w wysokości 

862,45  zł, a wykorzystano 861,69 zł. Zakupiono papier ksero do szkół. 
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 W ramach środków finansowych na pomoce dydaktyczne z zakresu zadań zleconych 

administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne 

 i materiały ćwiczeniowe otrzymano dotację celową w wysokości 86.174,55 zł. Wykorzystano 

na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kwotę 85.418,90zł.  

Zestawy podręczników zakupiono dla uczniów klasy II, V i VIII szkoły podstawowej 

natomiast dla uczniów wszystkich klas zakupiono materiały ćwiczeniowe. 

 W 2018 roku przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektora w trzech szkołach, 

tj. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej, w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jedlni i w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Władysława Jagiełły w Jedlni. 

 Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania zajmuje się również zwrotem kosztów 

dofinansowania młodocianych pracowników. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 

27.799,00 zł. 

7.4. PROMOCJA GMINY 

W ramach środków przeznaczonych w Budżecie Gminy na promocję w roku 2018 

finansowano następujące działania: 

- organizacja mini mundialu dla dzieci i młodzieży . Mini Mundial Pionki 2018 

 to przedsięwzięcie sportowo integracyjne, którego inicjatorem było Stowarzyszenie 

„Patriotyczne Pionki” a organizowane było wraz z Burmistrzem Miasta Pionki i Wójtem 

Gminy Pionki. Współorganizatorami były także lokalne kluby sportowe: KS Proch Pionki, 

UK Daniel, UKS Champion, GKS Legion Suskowola oraz GKS Królewscy Jedlnia. Półfinały 

i finały rozegrano szesnastego czerwca na Stadionie Miejskim w Pionkach. 

W turnieju wzięło udział aż 16 drużyn, które wcześniej uzyskały bezpośredni awans z fazy 

grupowej. Pary 1/8 Finału tworzyli: 

1. Arabia Saudyjska (PSP Tczów) -Portugalia (PSP 5 Pionki) 

2. Dania (PSP Głowaczów) -Argentyna (PSP Suskowola I) 

3. Serbia (PSP Kowalków) - Niemcy (PSP Jedlnia II) 

4. Panama (PSP Jastrzębia) -Polska (PSP 2 Pionki I) 

5. Hiszpania (PSP Brzóza) -Egipt (PSP Zwoleń) 

6. Islandia (PSP Jaroszki) -Australia (PSP Słupica) 
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7. Korea Płd. (PSP Garbatka Letnisko) -Szwajcaria (PSP 1 Pionki II) 

8. Belgia (PSP 1 Pionki) -Anglia (PSP 5 Pionki II)  

- obchody 10-lecia Orkiestry Dętej BONI ANGELI w Jedlni  

Orkiestra Dęta „Boni Angeli" działając w stowarzyszeniu od 10 lat swoją grą ubogaca wiele 

imprez Gminy Pionki. Podsumowanie i uczczenie tej rocznicy powstania miało miejsce  

w dniu 5 października 2018 roku. Orkiestra powstała w ramach Poakcesyjnego Programu 

Wspierania Obszarów Wiejskich. 

Obchody Jubileuszu 10-lecia odbyły się w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. 

Orkiestra dała piękny pokaz swoich umiejętności pod batutą pana Zbigniewa Bidzińskiego, 

kapelmistrza od 2011 roku. 

- organizacja Dnia Pszczoły  

W dniu 5 sierpnia 2018 roku odbył się Pierwszy Pionkowski Dzień Pszczoły w Bartnym 

Kącie. Impreza rozpoczęła się rajdem rowerowym. Organizatorami imprezy byli: 

Nadleśnictwo Kozienice, Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Miasto Pionki, 

Gmina Pionki wraz z Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Domem Kultury  

w Pionkach, Towarzystwem Rowerowym - Pionki, Kozienickim Parkiem Krajobrazowym, 

Muzeum Regionalnym w Kozienicach, parafią w Jedlni i Cecylówce oraz PTTK Kozienice. 

-zakup materiałów promocyjnych Gminy Pionki ( parasole, kamizelki, kalendarze, plakaty) 

-zakup modułu promocyjnego w serwisie internetowym Pionki 24 

-zakup nagród i pucharów i statuetek dla finalistów konkursów. 

 

8. ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, 

MIENIE KOMUNALNE 

8.1 MIENIE KOMUNALNE 

Zgodnie z art.  24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2016.2147 t.j.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 
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Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Pionki. 

Gospodarowanie zasobem polega  m.in. na  ewidencjonowaniu nieruchomości, sporządzaniu 

wycen tych nieruchomości, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz 

prowadzenie windykacji tych należności, zbywanie i nabywanie nieruchomości, 

wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu za 

zgodą Rady Gminy, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym i składanie 

wniosków o założenie i wpis do księgi wieczystej, współpracę z innymi organami, które na 

mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z 

właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Wójt Gminy Pionki gospodaruje zasobem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, 

kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej. W skład mienia 

komunalnego wchodzi mieszkaniowy zasób lokali gminnych i lokali użytkowych . W roku 

2018 na bieżąco monitorowany stan techniczny zarówno lokali użytkowych jak i 

mieszkalnych. 

Lokale użytkowe  wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości: 

- Użytkowe: 

Lp. Nazwa obiektu 

Nr. 

działki  

 

Numer i nazwa 

obrębu 

Powierzchnia 

lokalu w m2 

1 Lokal użytkowy Ośrodek Zdrowia w 

Poświętnem 

78/4 0005 Poświętne 185 

2 Lokal użytkowy Ośrodek Zdrowia w 

Czarnej 

273 0020 Czarna 56,45 

3 Lokal użytkowy Ośrodek Zdrowia w 

Suskowoli 

28/4 0004 Kolonia 

Suskowola 

186,7 

4 Lokal użytkowy gabinet 

stomatologiczny Poświętne 

78/4 0005 Poświętne 35  

5 Lokal użytkowy Punkt apteczny w 

Jedlni 

397/7 0023 Jedlnia 54,32 
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- Lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu : 

L.p. Adres budynku Ilość lokali  Ilość izb 
pow. w 

m2 
przeznaczenie lokalu 

1 
Czarna 5A 

Lokal nr 1 
1 + 

kuchnia 
54,73 mieszkalny - najem 

2 Lokal nr 2 2 40,7 mieszkalny - najem 

3 Jedlnia 93 lokal nr 1 
3+ 

kuchnia 
67,7 mieszkalny - najem 

4 Poświętne 26 lokal nr 1 
2 + 

kuchnia 
55 mieszkalny - najem 

5 Laski 68 

lokal nr 1 
3 + 

kuchnia 
54 mieszkalny - najem 

lokal nr 2 
3 + 

kuchnia 
54 mieszkalny - najem 

      

 

  

 Realizacja dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego – na koniec roku 

nie stwierdzono  zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego,  

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego w roku 2018 kształtowały  się 

następująco: 

- lokale użytkowe –  42 305,16 zł  

- lokale mieszkalne –12 425,64 zł  

- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 3 249,18 zł 

Kwota ogółem : 57 979, 98 zł  

Do zadań Gminy należy prowadzenie  spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń 

nieruchomości.  W trakcie 2018r. przeprowadzono postępowania administracyjne  i wydano 

40 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 



56 
 

Zgodnie z art. 47a ustawy dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań 

gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów. Ewidencja numerów porządkowych jest  prowadzona na 

bieżąco w systemie teleinformatycznym i na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmuje 3248 

punktów adresowych w 37 miejscowościach. W 2018 roku nadano 50 nowych numerów 

porządkowych. 

8.2 OCHRONA ŚRODOWISKA 

W kompetencji Gminy jest prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i Urząd Gminy 

prowadzi w tyw tym zakresie następujące zadania :                                                                            

- prowadzi na bieżąco ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków  

Ewidencja prowadzona jest elektronicznie i na bieżąco uzupełniana. 

Zewidencjonowano 60 nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków    

i 61  nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy.  

- prowadzenie postępowań w zakresie decyzji środowiskowych na realizowane 

przedsięwzięcia na terenie Gminy:  

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest etapem wstępnym 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – np. ustalenia warunków zabudowy, czy też 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

Jest ona niezbędna, jeśli inwestycja (np. budowlana) kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach poprzedzone jest wieloetapowym postępowaniem administracyjnym, przy 

współudziale organów opiniujących i czynnym udziale społeczeństwa. Po przeprowadzeniu 

wszystkich procedur organ wydaje decyzję, która określa sposób realizacji przedsięwzięcia, 

tak by w jak najmniejszym stopniu wpływało ono negatywnie na ludzi i środowisko. 

Ustalenia tej decyzji są brane pod uwagę w procesie projektowania realizacji i następnie 

eksploatacji przedsięwzięcia. 

Postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji              

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.), oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów 
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z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                     

na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j.).  

Realizacja zadania w 2018 r wyglądała następująco:   

postępowania wszczęte i zakończone w 2018 r. – 2 decyzje, 

postępowania wszczęte w poprzednich latach i zakończone – 1 decyzja, 

postępowania wszczęte w poprzednich latach i nadal prowadzone – 1,  

postępowania wszczęte w 2018 nie zakończone decyzją – 2, 

postępowania z udziałem społeczeństwa – 1, 

postępowanie w sprawie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 1 

 Przeprowadzono czynności związane z opracowywaniem i uchwaleniem Programu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pionki 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, mającym na celu 

wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. 

Pozwala określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celu, jakim zwiększenie 

efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w Gminie.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym w celu uzyskania przez 

Gminę dofinansowania do zadań w zakresie ochrony powietrza w tym. m.in dofinansowania 

do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy. 

Uchwalony w 2018 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z wytycznymi gminnych 

dokumentów planistycznych i programowo- strategicznych Gminy Pionki tj. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Strategią Rozwoju oraz 

Programem Ochrony Środowiska. 

 

8.3. GOSPODARKA ODPADAMI  

Do zadań własnych Gminy należy również zaliczyć gospodarkę odpadami . 

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych jest 7410 osób w 2829 

gospodarstwach domowych.  

Zadania priorytetowe w zakresie gospodarki odpadami to: 
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1. osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia            

i odzysku odpadów 

2. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

3. zbilansowanie finansowe systemu gospodarki odpadami. 

W 2018 roku na terenie Gminy Pionki zebrano łącznie 1411,911 Mg odpadów komunalnych, 

z czego: 

1. w formie zmieszanej 767,220 Mg (54%), 

2. segregowanych 333,761 Mg (24%) 

3.  z PSZOK-u 256,290 Mg (18%) 

4. z Punktu Skupu – 54,640 (4%) 

W roku 2018 cały strumień odpadów komunalnych został przetworzony w instalacji 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Komunalnych. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Pionki 

wyniósł 37,00 %. Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

wyniósł  98,48 %.Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych   

do składowania wyniósł 22,67 %.Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty. 

W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania 

polegającego na „Budowie Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów (PSZOK) w gminie 

Pionki”.  

Budowę Punktu zaplanowano na działce  nr 310/1 obręb Kieszek, na terenie istniejącej 

oczyszczalni ścieków „Jedlnia”. PSZOK będzie miejscem zbierania odpadów przed ich 

przekazaniem uprawnionemu przedsiębiorcy. Planowany jest obiekt utwardzony, ogrodzony    

i monitorowany, z budynkiem socjalnym, wyposażony w nowoczesne kontenery do zbiórki 

poszczególnych frakcji odpadów i zadaszoną wiatę magazynową.  Koszt wykonania 

dokumentacji to kwota  36 654,00 zł. 

Zadania zmierzające do zbilansowania finansowego gospodarki odpadami prowadzono           

w 2018 roku na bieżąco: 
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- wystawiono i doręczono 114 upomnień; 

- wystawiono 95 tytułów wykonawczych; 

- decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 szt. 

- decyzje o umorzeniu zaległości lub rozłożeniu na raty – 5 szt.  

Wykonano dochody w wysokości 620 474,29zł, koszty upomnienia – 2 567,31 zł.           

odsetki – 342,29 zł. 

Należności pozostałe do zapłaty – zaległości 41 664,64 zł , koszty upomnienia 2 567,31 zł. 

odsetki – 5 186,00 zł. 

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 883 343,69 zł, 

co wskazuje, że pomimo podjętych działań windykacyjnych opłata wnoszona przez 

mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca w stosunku 

do potrzeb. Ponadto spodziewany jest wzrost kosztów obsługi systemu, związany                    

z podwyżkami opłat za przyjmowanie odpadów do Regionalnych Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych oraz wzrostem cen paliw i usług. 

 

8.4 OCHRONA ZWIERZĄT 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz na podstawie uchwalanego corocznie 

przez Radę Gminy ”Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Pionki”. 

Gmina Pionki w 2018 r. posiadała umowę na usługi weterynaryjne, zawartą z lekarzem 

weterynarii.  

W ramach umowy podejmowano działania wobec bezdomnych zwierząt, którym zapewniano 

opiekę do czasu adopcji, niezbędne leczenie, sterylizację lub kastrację, znakowanie i pakiet 

szczepień. Przygotowano i przekazano do adopcji 129 psów z terenu gminy, dokonano 

sterylizacji 22 suk bezdomnych i kastracji 4 psów przeznaczonych do adopcji. Podejmowano 

także działania zmierzające do zmniejszenia populacji dziko żyjących kotów, poprzez 

sterylizację kotek i kastrację kotów. 

W ramach „Programu” Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów  

w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców. Dofinansowanie może 

być udzielone mieszkańcom Gminy Pionki do zwierząt stanowiących ich własność. 
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Właściciel chcąc poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii,  

z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu. 

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu 

zabiegu. Gmina płaci 50% kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie 

wystawionego rachunku.  

W roku 2018 Gmina Pionki dofinansowała 8 zabiegów kastracji psów i kotów oraz 33 zabiegi 

sterylizacji suk i kotek na wniosek właścicieli.  

Działania Gminy Pionki prowadzone były przy wsparciu lokalnej organizacji pożytku 

publicznego,  której statutowym celem jest m.in. działanie na rzecz ochrony zwierząt               

i kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. Zaobserwowano zwiększenie świadomości 

mieszkańców zwłaszcza w zakresie zapobieganiu bezdomności zwierząt i ograniczeniu 

populacji zwierząt bezdomnych. Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z dofinansowania                

do zabiegów weterynaryjnych dla swoich zwierząt, adoptują bezdomne psy i koty. Wielu 

mieszkańców zajmuje czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrutnego traktowania 

zwierząt i w tym zakresie współdziała z władzami samorządowymi. 

W roku 2018 Gmina Pionki na działania w celu  zapobiegania bezdomności zwierząt                  

i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poniosła wydatki w kwocie 84 549,23 zł. 

 

8.5 ROLNICTWO 

W związku z wystąpieniem suszy w okresie od 01.04.2018 r. do 20.06.2018 r. na terenie 

województwa mazowieckiego Wójt Gminy Pionki wystąpił do Wojewody Mazowieckiego      

z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód. Wojewoda Mazowiecki 

Zarządzeniem z dnia 16 lipca 2018 r. powołał Komisję do spraw szacowania szkód                 

w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Pionki w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez suszę. Przyjęto 18 wniosków o szacowanie szkód rolniczych 

spowodowanych suszą, sporządzono i przesłano protokoły oszacowania szkód do Wojewody 

Mazowieckiego. 

W 2018 na terenie powiatu radomskiego wystąpiły ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół. 

W związku z tym Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem Nr 17 z dnia 13 lipca 2018r. 

określił obszar zapowietrzony na terenie gminy Pionki w miejscowościach: Sucha, Bieliny, 

Sałki, Czarna Wieś, Marcelów, Kościuszków, Wincentów, Płachty, Suskowola, Helenów, 

Działki Suskowolskie, Zalesie. Zgodnie z obowiązującą procedurą obszar zapowietrzony 
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został oznakowany poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych przy drogach publicznych 

w/w .miejscowości. Wykonanie tablic o określonych w Rozporządzeniu parametrach i treści  

oraz oznakowanie obszaru zapowietrzonego wykonano na koszt Gminy Pionki. 

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wójt 

burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy wydaje 

zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych. W 2018 r. na wniosek osoby fizycznej 

wydana została jedna decyzja – zezwolenie na uprawę konopi włóknistych na obszarze           

o powierzchni 1,22 ha w miejscowości Mireń. 

Zadania gmin z zakresu łowiectwa realizowane są na podstawie ustawy z dnia                         

13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu 

łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych (wójtów burmistrzów, prezydentów miast). 

Na terenie Gminy Pionki działają następujące Koła Łowieckie: KŁ Leśników „Rosomak” 

Radom, KŁ „Święty Hubert” Radom, KŁ „Sokół Pionki”, KŁ „Łoś” Radom , KŁ ”Sokół” 

Radom, KŁ „Róg” Ciepielów, KŁ „Głuszec” Radom. Koła łowieckie jako dzierżawcy 

obwodów łowieckich złożyły do zaopiniowania, a następnie przedłożyły Wójtowi Gminy 

Pionki roczne plany łowieckie.   

   Urząd Gminy realizuje  sprawy w zakresie gospodarki leśnej i postępowań na wycinkę 

drzew i krzewów na terenie Gminy; i tak w 2018r. : 

– wpłynęło 8 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zakończonych 

decyzją 

– wpłynęło 61 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

– złożono 2 wnioski do Starostwa Powiatowego w Radomiu o wydanie decyzji                    

na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości będących własnością Gminy.    
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9. POLITYKA SPOŁECZNA  

9.1. CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA POLITYKI SPOLECZNEJ  

            Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie 

gminy mają ośrodki pomocy społecznej, wchodzące w skład lokalnej administracji 

samorządowej. W gminie Pionki ośrodek pomocy społecznej jest najczęściej pierwszym          

i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 

zwracają się o pomoc. 

 Pomoc może być przyznawana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 

pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i specyficzna działalność 

zawodowa, jaką jest praca socjalna. Człowiek znajdujący się w sytuacji trudnej, podczas 

kontaktu z pracownikiem socjalnym otrzyma odpowiednią informację dotycząca możliwości 

uzyskania pomocy, jej form i warunków jej otrzymania. 

 Podstawowym adresatem działań podejmowanych przez pomoc społeczną jest 

rodzina. Rodzina jest uznawana za najważniejszą mikrostrukturę społeczną, stanowiącą 

ważny element życia społecznego i ekonomicznego. Dlatego szczególne znaczenie przypisuje 

się pomocy oraz pracy socjalnej z rodziną doświadczającą takich negatywnych zjawisk jak: 

ubóstwo, bezrobocie, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza czy niepełnosprawność. 

Pomoc rodzinie polega na uruchomieniu takich form wsparcia, by ich efektem była 

samodzielność ekonomiczna rodziny oraz niezależność w funkcjonowaniu społecznym.      

Aby oddziaływania naprawcze nakierowane na pomoc rodzinie były skuteczne konieczne jest 

wielopłaszczyznowe podejście do realizowanej pomocy. Poza wsparciem materialnym 

rodzina wymaga szeroko pojętej pracy socjalnej, pomocy specjalistycznej oraz oddziaływań 

mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej 

wykorzystuje różnorodne formy wsparcia umożliwiające rodzinie prawidłowe realizowanie 

swoich funkcji. realizowana jest praca socjalna, wsparcie psychologiczne, pomoc asystenta 

rodziny. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
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Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia 

osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. 

Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są jednak zobowiązani do współpracy  

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana w ramach świadczeń                        

z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej 

korzystających.  Brak jakichkolwiek działań, nie wywiązywanie  się z przyjętych zobowiązań 

świadczy o niskim zaangażowaniu w proces przezwyciężania swojej trudnej sytuacji 

życiowej,  a w stosunku do osoby, która nie współdziała z organem pomocy społecznej organ 

zgodnie z art.11 ust.2 ustawy o pomocy społecznej może podjąć odpowiednie kroki 

skutkujące odmową świadczenia.  

 

9.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINY W ZAKRESIE USŁUG 

SPOŁECZNYCH   

W  roku 2018  Ośrodek Pomocy Społecznej  realizował następujące formy pomocy  

w zakresie zadań zleconych :                                                                                                                                                             

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 632,00 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania  dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi udzielono - 7 osobom na kwotę  77 632,00 zł, środki na ten cel pochodziły z 

dotacji od Wojewody. Usługi specjalistyczne wykonywane były przez 2 wykwalifikowane 

opiekunki. 

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   3 772 998,48zł.  

        a) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                   142 903 zł. 

        Składki opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz    

        specjalne zasiłki dla opiekunów: 

o świadczenia pielęgnacyjne  dla  33 osób     

o zasiłki dla opiekunów  dla  12 osób  

o specjalny zasiłek opiekuńczy  dla 23 osób 
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b) Świadczenia rodzinne                                                                               3 278 919,45 zł. 

Na koniec grudnia 2018 roku zostało złożonych 754 wniosków i  wypłacono następujące 

świadczenia: 

 Zasiłki rodzinne wypłacono   10 842  świadczeń   

 dodatki do zasiłków rodzinnych - 4961 świadczeń    

- z tytułu urodzenia dziecka - 45 świadczeń 

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 233 

świadczenia 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka  -367 świadczeń 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 371 świadczeń 

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 650 świadczeń 

- z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 1808  świadczeń 

- z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 1470 świadczeń 

 świadczenia opiekuńcze  

- świadczenia pielęgnacyjne  - 389 świadczeń 

- zasiłki pielęgnacyjne  - 2076 świadczeń 

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 260 świadczeń 

- zasiłek dla opiekuna - 148 świadczeń 

 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka "becikowe" – 78 świadczeń 

 świadczenie rodzicielskie – 319 świadczeń 

 

c) Fundusz alimentacyjny                               303 176,03 zł 
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W 2018 roku wypłacono 805 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla  41 wierzycieli 

(rodzin).Tutejszy Ośrodek prowadzi działania wobec 67 dłużników alimentacyjnych, z czego:  

37 dłużników zamieszkuje na terenie gminy Pionki,  27 dłużników  zamieszkuje poza gminą 

Pionki, oraz 3 dłużników prawdopodobnie mieszka za granicą. 

Wobec powyższych dłużników alimentacyjnych prowadzone były następujące działania:  

 uzyskane informacje z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych 

mające wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów przekazano komornikowi 

sądowemu – w przypadku 38 dłużników 

 przeprowadzone wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe – 34 

wywiady 

 skierowano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 

zamieszkującego na terenie innej gminy – w przypadku 28 dłużników 

 zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy – w przypadku 9 dłużników 

 zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających                        

do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w przypadku 22 dłużników 

 złożono wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego  

w przypadku 17 dłużników 

 skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego                          

– w przypadku 5 dłużników 

 liczba podjętych działań, które w ciągu całego roku doprowadziły do wzrostu 

ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych – w przypadku 3 dłużników 

 wszczęcia postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych - dla 16  dłużników alimentacyjnych 

 wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za   uchylającego się                         

od zobowiązań alimentacyjnych - dla 14 dłużników alimentacyjnych 
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 raz w miesiącu są przekazywane  zobowiązania dłużników alimentacyjnych do 5 biur 

informacji gospodarczej. 

Ściągalność kwot z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników 

alimentacyjnych  w 2017r  wyniosła  98 934,81 zł  tj.  32%  czyli poziom ściągalności 

praktycznie utrzymywał na tym samym poziomie w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

 

3. Karta Dużej Rodziny              421,29 zł. 

Od 16 czerwca 2014 roku tut. Ośrodek przyznaje i wydaje Karty Dużej Rodziny. W 2018 

roku zostało złożonych  69  wniosków i wydano 143 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych) i 92 

kart elektronicznych. 

4. Stypendia                     159 810,00 zł. 

W 2018 roku tut. Ośrodek przyznał i wypłacił stypendia dla 173 uczniów na łączną kwotę                  

159 810,00 zł  w tym środki z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego  tj.  126 888,00 zł.    

i  środki własne gminy  32 922,00 zł.  Ponadto dla 17 uczniów  ze względu na zdarzenie 

losowe został wypłacony zasiłek szkolny na kwotę  7 500,00 zł.             

5. Świadczenie wychowawcze tzw. 500+                           6 978 105,25 zł. 

W roku 2018 tut. Ośrodek przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze tzw. 500+.  

 liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do 500+ -  834 wnioski 

- złożonych w formie papierowej - 722 wnioski 

- złożonych drogą elektroniczną -  112 wniosków 

 liczba wydanych decyzji - 801 decyzji 

 liczba decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego (koordynacja) – 30 decyzji 

 liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych -  14 040 świadczeń w tym: 

-  na pierwsze dziecko (uzależnione od dochodu) -  6 691 świadczeń 

6. Świadczenie „Dobry start”      397 200zł. 
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Od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Ośrodek przyznawał i wypłacał świadczenie 

„Dobry start”, tzw. „300+”. 

 liczba złożonych wniosków -883 wniosków 

-złożonych w formie papierowej – 630 wniosków 

-złożonych w formie elektronicznej – 253 wnioski 

 liczba wypłaconych świadczeń- 1324 świadczenia. 

 

9.3.ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM 

Realizacja świadczeń w zakresie pomocy społecznej w ramach zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym została wydatkowana na niżej wymienione formy pomocy: 

1. Zasiłek stały        350 271 zł.  

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy        

z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (701 zł dla 

osób samotnych i 528 zł dla osób w rodzinach) i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu 

tych osób do kryterium ustawowego. W roku 2018  Ośrodek przyznał zasiłki stałe dla 71 osób  

tj. 693 świadczeń na kwotę   350 271 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej 

Wojewody Mazowieckiego. 

2. Zasiłek okresowy       72 802 zł. 

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych 

niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę 

czy niepełnosprawność. W roku 2018 Ośrodek przyznał zasiłek okresowy dla 47 rodzin         

(z powodu bezrobocia  42 rodzin, długotrwałej choroby 2 rodziny oraz niepełnosprawności     

3 rodziny). Ogółem wypłacono 173 świadczenia, a wydatkowano kwotę  72 802 zł. Środki 

finansowe pochodziły wyłącznie z dotacji celowej. 

3.Zasiłek celowy       48 585 zł.  
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Zasiłek celowy to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, 

przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, 

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych      

i niezbędnych remontów  i napraw w mieszkaniu, a także na pokrycie kosztów pogrzebu.       

W szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach, rodzinom których dochód przekracza 

kryterium dochodowe przyznawane są zasiłki celowe specjalne. 

W roku 2018 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 116 rodzinom, na łączną kwotę  48 585 zł.        

w tym zasiłki celowe specjalne dla  14 rodzin na kwotę  5 630,00 zł. 

4. Usługi opiekuńcze       464 540 zł. 

Usługi opiekuńcze zostały przyznane dla 33 osób. Usługi opiekuńcze świadczone  były przez  

9 opiekunek  zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 4 opiekunek zatrudnionych            

w ramach umowy zlecenie. Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych 

ponoszą opłatę za świadczoną pomoc w zależności od posiadanego dochodu.  W związku        

z tym w 2018 roku z tytułu odpłatności  uzyskany był dochód w łącznej wysokości                 

39 580,23 zł. 

5.Wydatki gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej  250 546 zł. 

W 2018 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 8 osób. Należy zaznaczyć,          

że rodziny osób przebywających w DPS ponoszą częściową odpłatność za pobyt członka 

rodziny w DPS i tak w 2018 roku z tego tytułu uzyskany był dochód w łącznej wysokości            

13 459,83zł. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne społeczeństwa (tj. starzenie się 

społeczeństwa) oraz wzrost liczby osób starszych lub niepełnosprawnych, które nie mogą 

otrzymać  wsparcia  ze strony rodziny a z uwagi na wiek nie są w stanie funkcjonować 

samodzielnie w środowisku, zauważa się  tendencję wzrostową zapotrzebowania na tę formę 

pomocy. 

 

6. Dożywianie dzieci w szkołach      96 522,00 zł. 

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie 

jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Dożywianie realizowane było           

w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania  2014-2020". Jego celem jest 

wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie 
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dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Na realizacje 

programu przeznaczono ogółem 96 522,00 zł, z czego środki własne gminy wynosiły            

19 312,00 zł, a dotacja z budżetu państwa  77 240,00 zł. 

 

Środki wydatkowano następująco: 

- posiłki dla dzieci i osób dorosłych - na kwotę 82 142,00 zł, dożywianiem zostało objętych  

137 osób (w tym 21 osób dorosłych) z 84 rodzin 

- zasiłki celowe na żywność -  33 rodziny na kwotę  14 410,00 zł. 

Posiłki dla dzieci i młodzieży finansowane przez Ośrodek spożywane były w 7 szkołach        

na terenie Gminy. Natomiast posiłki dla osób dorosłych były wydawane przez jadłodajnię 

CARITAS, z którą Ośrodek współpracuje od 2002 roku. 

9.4  PRACA SOCJALNA NA RZECZ INDYWIDUALNYCH OSÓB I RODZIN 

Jednym z głównych świadczeń niepieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest praca 

socjalna. Praca socjalna, świadczona jest na rzecz osób i rodzin, ma na celu wzmocnienie ich 

kompetencji  społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. 

Prowadzona jest    w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności klientów GOPS oraz 

społeczności  lokalnych. Krąg odbiorców jest bardzo szeroki, gdyż praca socjalna świadczona 

jest niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny, a pomoc taką otrzymuje każda rodzina, która 

zgłasza takie oczekiwania. Partnerami w realizacji tych zadań są: Urząd Gminy, Radni, 

Sołtysi, Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Powiatowy Zespól  Orzekający o 

Stopniu Niepełnosprawności, Komisariat Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd Rejonowy i 

Okręgowy, KRUS, ZUS, personel Służby Zdrowia, Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze, Szkoły 

itp.                                                                                                                                                             

Ponadto pracownicy socjalni  Ośrodka przeprowadzali wywiady środowiskowe   i  wydawali 

opinie  na potrzeby PCPR, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Sądów,  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

W 2018 roku pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej 

wykonywali działania z zakresu pracy socjalnej prowadzili w stosunku do 178 rodzin, a dla 

17 rodzin prowadzona była tylko i wyłącznie praca socjalna potwierdzona dokumentacją            
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w formie notatek służbowych oraz innych dokumentów.  Dotyczyły one głównie 

rozwiązywania problemów bezrobocia, uzależnień, problemów opiekuńczo                               

- wychowawczych, zaniedbań w zakresie leczenia, konfliktów rodzinnych, przemocy.  

Szczególnym utrudnieniem dla pracownika  socjalnego jest prowadzenie pracy socjalnej                 

z osobą chorą psychicznie lub zaburzoną psychicznie.  Wszystkie te działania często                     

są prowadzone przy współpracy policji, kuratora, pedagoga, lekarzy, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych.                                                                                                                                        

Praca socjalna w roku 2018  obejmowała również: 

▪ Wyremontowanie i wysprzątanie budynku mieszkalnego i barakowozu oraz dostosowanie 

go do użytku codziennego. Zorganizowanie ekipy remontowej oraz pobudzenie społeczności 

lokalnej  do zainteresowania się osobami potrzebującymi, angażowanie społeczności lokalnej 

oraz pracownika Urzędu Gminy Pionki  do działań remontowych tj. wykonanie pokrycia 

części barakowozu (obicie blachą dachu,  zabezpieczenie piecyka grzewczego  przed 

ewentualnym rozproszeniem się ognia w pomieszczeniu, sprzątanie wewnątrz  i na zewnątrz 

barakowozu Objęcie wsparciem podopiecznego/nej, uświadomienie o konieczności podjęcia 

działań remontowych w celu poprawy warunków oraz standardów życia. 

▪ Kompletowanie dokumentacji oraz współpraca z instytucjami w celu założenia łącza 

energetycznego lub podpięcia wody. Poinformowanie podopiecznego o kolejności załatwiania 

dokumentacji oraz angażowanie go w podjęte działania. Wskazywanie mu drogi krok             

po kroku, co należy zrobić, by osiągnąć zamierzony cel. 

▪ Poinformowanie podopiecznego o tym, gdzie należy starać się o wydanie nowego dowodu 

osobistego. W razie konieczności dostarczenie niezbędnego wniosku o dowód osobisty.         

W przypadku osób w podeszłym wieku zamówienie wizyty domowej fotografa i pomoc           

w wypełnieniu formularza. 

▪ Wytypowanie osób bezrobotnych z terenu Gminy Pionki oraz zrekrutowanie ich do prac 

społecznie-użytecznych. W razie konieczności spisywanie kontraktu socjalnego. Współpraca 

z Urzędem Pracy w Pionkach. Przez cały okres trwania prac społecznie- użytecznych 

kontrolowanie obecności i sposobu realizowania powierzonych obowiązków. Stały kontakt           

z placówkami, w których realizowane są prace społecznie- użyteczne.  

▪ Podejmowanie działań interwencyjnych w sprawie zaniedbywania obowiązków 

rodzicielskich. Przyznawanie asystenta rodziny, współpraca z Kuratorami Sądowymi oraz 
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Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich. W sytuacji przyznawania asystenta 

rodziny dopełnienie niezbędnych formalności do możliwości współpracy tj. wywiad 

środowiskowy, zgoda rodziny na przyznanie asystenta rodziny. Motywowanie rodziny             

do podjęcia współpracy, opracowanie planu pracy z rodziną we współpracy z asystentem, 

wprowadzenie asystenta w środowisko. W razie konieczności prowadzenie interwencji 

kryzysowej z asystentem rodziny w miejscu zamieszkania rodziny. 

▪ Udział w programie „ SZLACHETNA PACZKA”. Typowanie rodzin, współpraca 

z wolontariuszami, pozyskiwanie środków na zakup niezbędnych produktów żywnościowych 

lub środków czystości. Przygotowywanie paczek, dowiezienie ich do miejsca docelowego tj. 

magazyn Szlachetnej Paczki w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach. Przy współpracy 

„Szlachetnej paczki „ i zaangażowaniu  GOPS  dokonano remontu tj. malowania  i sprzątania  

pomieszczenia, w którym przebywa niepełnosprawny podopieczny.  

▪ Wydawanie wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Udzielenie niezbędnych informacji o dokumentach, które należy skompletować. 

Poinformowanie o zasadności ubiegania się o wydanie orzeczenia (uświadomienie                    

o możliwości skorzystania ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej, krótszy czas pracy, 

ewentualnie w konkretnych przypadkach i spełnieniu kryteriów zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej-  zasiłek stały). 

▪ W uzasadnionych przypadkach proponowanie skorzystania z Punktu Konsultacyjnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Problemów Alkoholowych. Ustalenie terminu 

i poinformowanie podopiecznego o wizycie.  

▪ Wytypowanie 3 dzieci na kolonie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie. Zrekrutowanie dzieci, pomoc i nadzór w przygotowaniach dzieci do wyjazdu          

na kolonie. W całym okresie trwania kolonii pozostanie w stałym kontakcie z rodzicami.  

▪ Kwalifikowanie rodzin do pomocy w formie artykułów żywnościowych pochodzących 

z Europejskiego Programu PEARD. Kwalifikowanie osób zgodnie z kryteriami i wytycznymi  

programu. 

▪ Rekrutacja bezrobotnych i niepełnosprawnych podopiecznych do projektów: „Specjaliści 

białej gospodarki„ oraz „ Nowe perspektywy na rynku pracy”. Spisywanie kontraktów oraz 

dopełnienie formalności. Organizowanie spotkań informacyjnych o szkoleniach. 
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▪ Organizowanie pracy socjalnej w terenie szczególnie dla podopiecznych przewlekle chorych  

osób starszych tj. zakup i dowóz drewna opałowego i węgla,  naprawa zamka w drzwiach. 

Stała współpraca z sołtysami na terenie gminy Pionki. 

▪ Kompletowanie dokumentów do Domu Pomocy Społecznej lub Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego. Ustalanie miejsca skierowania oraz terminu przewiezienia podopiecznego. Stała 

współpraca ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

▪ Współpraca z pracownikami oświaty tj. dyrektorami szkół, nauczycielami oraz pedagogami. 

▪ Prowadzenie postępowań z zakresu wszczęcia procedury Niebieskiej karty. Współpraca 

z policjantami dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Pionkach. Tworzenie grup roboczych 

z domniemanymi sprawcami przemocy, jak również z domniemanymi ofiarami przemocy. 

Monitorowanie sytuacji rodzin, w których wszczęto procedurę Niebieskiej karty.  

Informowanie Sądu o sytuacji dziecka w rodzinie, w której wystąpiły akty przemocy. 

▪ Współpraca z służbą zdrowia tj. załatwianie formalności dotyczących umawiania wizyt 

domowych u podopiecznego, powtarzanie recept, wypełnianie dokumentów do DPS             

czy ZOL. 

Od 2018 r. do nadal Ośrodek Pomocy Społecznej pozostawał i pozostaje w partnerstwie           

z Radomską Szkołą Wyższą w realizacji  projektu „ Specjaliści białej gospodarki” i „Nowe 

perspektywy na rynku pracy”, w których   rekrutuje osoby bezrobotne i niepełnosprawne         

z terenu Gminy. W projekcie „Nowe perspektywy na rynku pracy” grupą docelową była 

grupa 60 osób, w tym 18 osób niepełnosprawnych . W projekcie „Specjaliści białej 

gospodarki grupą docelową były 54 kobiety bierne zawodowo. 

       

 

9.5. GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Od  2011 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje  Zespół 

interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany  Zarządzeniem 

Wójta Gminy Pionki   nr  15/2011 z dnia 7.06.2011r.  w którym określony jest skład osobowy 

Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.  
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 W okresie od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 W roku sprawozdawczym do przewodniczącego ZI wpłynęło 19 Niebieskich Kart 

 10-Niebieskich Kart kontynuowanych było z poprzednich okresów 

 19-Niebieskie Karty wypełnione przez Policję 

 Przewodniczący powołał 16 grup roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy. 

 Sporządzono 10 Niebieskich Kart C z osoba doznającą przemocy oraz 8 Niebieskich 

Kart D ze sprawcą przemocy 

 W 15 rodzinach zamknięto  Niebieskie Karty    z powodu zakończenia przemocy 

 Ogólnie odbyło się 42 spotkań grup roboczych.  

Działania podjęte przez grupy robocze: 

 Monitorowanie rodzin przez pracownika socjalnego i dzielnicowego, 

 Informowanie o możliwości  skorzystania z poradnictwa psychologicznego w Punkcie  

Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i problemów 

alkoholowych  przy GOPS Pionki. 

Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej 

i medycznej a także wsparcia emocjonalnego. Dlatego przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

nie może opierać się wyłącznie na działalności jednej instytucji. Żadna instytucja nie                     

ma wystarczających narzędzi, kompetencji i możliwości rozwiązywania wszystkich 

problemów rodziny uwikłanej w przemoc. Dlatego podjęte działania grup roboczych               

są działaniem interdyscyplinarnym. 

Od roku 2012 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Konsultacyjny             

ds. przeciwdziałania przemocy i problemów alkoholowych, w którym podopieczni z rodzin 

przemocowych i z problemem alkoholowym dwa razy w miesiącu mogą korzystać z porad 

zatrudnionego psychologa. 
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9.6  POZOSTAŁE USLUGI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  

Od maja 2012 roku tut. Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny,  którego  wynagrodzenie 

finansowane  było ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej Wojewody. Całkowity 

koszt  realizacji zadania to kwota   47 415,28 zł   (26 900,28 zł środki własne gminy,  

14 813 zł  dotacja celowa Wojewody, a środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy 

wynoszą 5 702). 

Asystent rodziny przy współpracy z pracownikami socjalnymi  udzielił wsparcia  14 

rodzinom z terenu gminy, w których wychowywało się 31 dzieci w tym 1 dziecko 

niepełnosprawne objęte ustawą „Za życiem”. Działania skierowane były do rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu  funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Głównym 

celem działań asystenta rodziny jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz 

przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny i prowadzenie gospodarstwa domowego, 

podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc          

w integracji rodziny oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin. 

Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy realizowana jest m.in. poprzez udział 

w/wym. osób w wykonywaniu prac społecznie użytecznych. Wykonywanie prac społecznie 

użytecznych jest jedyną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, 

łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku, a korzystających ze środków pomocy społecznej. Świadczenia dla osób 

wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Gminy, a  następnie  

refundowane  w 60%  przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Prace  społecznie  użyteczne w 2018 roku pełniło 15 osób w okresie  od  1 kwietnia 2018 r.        

do  30 listopada 2018 roku. 

Z tego tytułu otrzymały świadczenia w łącznej kwocie 39 226,20zł (15 690, 48 zł ze środków 

Gminy, 23 535,72 zł ze środków PUP). Klienci Ośrodka dzięki w/wym. formie aktywności 

nie muszą biernie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,  poprawiają w ten sposób 

kwalifikacje jak i swój budżet. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz 

swojego środowiska lokalnego, mają ponadto poczucie własnej wartości, wiedząc                         

że nie pobierają świadczeń z pomocy społecznej nie dając nic w zamian. 
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Jednym z zadań Pomocy Społecznej jest przeprowadzanie wywiadów i ustalanie prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2018 roku 

pracownicy socjalni przeprowadzili w tych sprawach 5 postępowań i wydano 5 pozytywnych 

decyzji. 

 

9.7 POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  

Według danych na dzień 31 grudzień 2018 roku z różnych form świadczeń na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej skorzystało łącznie  222  rodziny, w których żyje  659 osób.                                                                  

Przyczynami ich trudnej sytuacji było:                                                                                                                                          

- bezrobocie- dotyczyło  122 rodziny                                                                                                                                             

- ubóstwo -  dotyczyło 91 rodzin                                                                                                                                         

- bezdomność -  dotyczyło 2 osób- niepełnosprawność - dotyczyła  84 rodzin                                                                                                                 

- długotrwała lub ciężka choroba - dotyczyła  36 rodzin                                                                                                         

- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa               

domowego – dotyczyła  33 rodzin                                                                                                          

- przemoc w rodzinie - dotyczyła  2 rodzin                                                                                                                              

- alkoholizm - dotyczył  26 rodzin                                                                                                                                                  

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - dotyczyło                        

4 rodzin.                                                                                                                                      

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka 

przesłanek. 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów 

społecznych prowadzona na bieżąco przez GOPS, który gromadzi dane dotyczące sytuacji 

rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane 

przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej.  

W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Pionkach określa 

następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej: 

 zabezpieczenie środków finansowych na wydatki gminy na pobyt osób starszych                 

w Domach Pomocy Społecznej. Należy zaznaczyć że  koszty utrzymania mieszkańca 

w DPS corocznie wzrastają; 

 zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację prac społecznie użytecznych; 
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 poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

między innymi w oparciu o projekty dofinansowywane z funduszy europejskich;  

 realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób 

stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach 

 kontynuacja zatrudnienia asystenta  rodziny, który będzie pracował z rodzinami 

przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 

także obejmie je długoterminowym wsparciem 

 zapewnienie środków finansowych na zatrudnienie psychologa , który pracuje z 

rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych oraz z rodzinami w których występuje przemoc. 

 

 

 

 

 

 


