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I.

Wstęp.
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw
ustawodawca wprowadził nowelizację ustawy o samorządzie gminnym
a w niej między innymi instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić
podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Kwestia ta
została uregulowana w nowym przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym.
Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest wstępnym etapem
procedury rozpatrywania raportu. Na pozostałe etapy tej procedury składają
się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem
wójtowi wotum zaufania.

II.

Ogólna charakterystyka gminy.
Gmina Policzna zajmuje swoją powierzchnią obszar 11 235 ha. Znajduje

się tu 27 sołectw, zamieszkałych przez 5 721 osób. Część powierzchni gminy na
zachód od drogi krajowej 79 została włączona do Otuliny Kozienickiego Parku
Krajobrazowego. W jej granicach znalazły się cenne pod względem
przyrodniczym obiekty m. in. śródleśny staw w Patkowie oraz rezerwat na
terenie bagien i torfowisk tzw. Okólny Ług, w którym ochronie podlega żółw
błotny. Na tym terenie występuje typowa roślinność torfowisk wysokich, wśród
której spotkać można dużo torfowców, oraz rzadkie i chronione gatunki np.:
rosiczkę okrągłolistną, bagno zwyczajne, żurawinę błotną i liczne turzyce.
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Gmina

ma

charakter

typowo

rolniczy.

Podstawę

stanowią

gospodarstwa indywidualne. Gleby regionu to średniej i niskiej, jakości gleby
bielicowe i płowe.
Wielowiekową historię i tradycje naszego regionu poznać można
w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Oprócz tego Gmina oferuje
kilka innych zabytków m.in. Kościół św. Stefana w Policznie, (w którym brał
ślub Stefan Żeromski) i Kościół św. Trójcy w Gródku, którego najcenniejszym
zabytkiem

jest

późnorenesansowe

drewniane

epitafium

Andrzeja

Kochanowskiego, fundatora kościoła.
Wędrówkę po gminie ułatwią dwa piesze szlaki turystyczne: szlak RA2306-Y im. Jana Kochanowskiego - żółty długości 20,8km i RA-151-N niebieski długości 107km, a także dwa szlaki rowerowe:
R-01c czerwony Bartodzieje – Czarnolas, długość całkowita 50 km, w tym
przez tereny leśne - 25 km.
R-34y żółty Lesiów PKP – Czarnolas, długość całkowita 51,5 km, w tym przez
tereny leśne - 26km.

III. Ludność.
Gmina Policzna liczy 27 sołectw i 33 miejscowości.
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy
na dzień 31.12.2018 r. ogółem wynosi 5.721 osób w tym:
Mężczyźni – 2.854
Kobiety – 2.867

ALEKSANDRÓWKA

zam. stale
72

zam. czasowo
0

ANDRZEJÓWKA

93

0

ANNÓW

80

0

ANTONIÓWKA

81

1
4

BIAŁY ŁUG

44

0

BIERDZIEŻ

137

0

CHECHŁY

83

1

CZARNOLAS

318

1

CZARNOLAS-KOLONIA

148

2

DĄBROWA-LAS

112

0

FLORIANÓW

98

2

FRANKÓW

104

0

GRÓDEK

315

2

HELENÓW

63

1

JABŁONÓW

199

0

JADWINÓW

107

0

KOLONIA CHECHELSKA

6

0

KUSZLÓW

55

0

ŁUCZYNÓW

113

0

ŁUGOWA WOLA

54

1

PATKÓW

216

0

PIĄTKÓW

142

1

POLICZNA

1447

10

STANISŁAWÓW

51

0

ŚWIETLIKOWA WOLA

174

1

TEODORÓW

129

0

WILCZOWOLA

247

0

WŁADYSŁAWÓW

240

2

WOJCIECHÓWKA

39

1

WÓLKA POLICKA

174

0

WYGODA

165

0

ZAWADA NOWA

117

0

ZAWADA STARA

269

0

RAZEM:

5695

26

5721

Liczba mieszkańców w latach:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Stan na dzień
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

Liczba ludności
5.916
5.855
5.800
5.775
5.721

W roku 2018:
-urodzenia – 51 osób, w tym chłopcy- 30, dziewczynki-21
-związki małżeńskie - 44 pary
-zgony - 76 osób, w tym- mężczyźni- 38, kobiety- 38
Na pobyt stały zameldowania dokonało – 158 osób
Pobyt czasowy - 21 osób
Pobyt czasowy - cudzoziemcy - 5 osób
Wymeldowania z pobytu stałego dokonało - 177 osób
Dowodów osobistych wydano – 490 sztuk
Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się – 29 poborowych
W gminnie corocznie obchodzone są jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego.
W roku 2018 medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 17 par.

IV. Finanse gminy.
Budżet gminy Policzna na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy
w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVIII/231/2017
- po stronie dochodów w kwocie 23.280.000,00 zł
- po stronie wydatków w kwocie 24.645.000,00 zł.
Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i
Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018
roku wyniósł;
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- po stronie dochodów - 28.760.729,71 zł
- po stronie wydatków - 30.402.643,19 zł.
Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę 5.480.729,71 zł,
a zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.757.643,19 zł.
Realizację budżetu gminy za 2018 rok przedstawia poniższa tabela.
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.

Dochody
Wydatki

28.760.729,71
30.402.643,19

27.591.225,87
28.257.761,80

Realizacja
planu %
95,93
92,95

3.
4.

Deficyt budżetu
Przychody ogółem
z tego:
- pożyczki
- wolne środki na rachunku bankowym

-1.641.913,48
1.750.163,48

-666.535,93
1.750.163,48

X
0,00

879.600,00
870.563,48

879.600,00
870.563,48

0,00
0,00

5.

Rozchody:
- spłaty rat pożyczek

Plan

Wykonanie

108.250,00

10.825,00

34,75

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 95,93 % zakładanego planu
budżetowego, na plan 28.760.729,71 zł, uzyskano dochody w kwocie
27.591.225,87 zł.
Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły 30.402.643,19 zł,
w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.257.761,80 zł tj. 92,95 %
zakładanego planu budżetowego.
W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok powstał niedobór budżetu
w kwocie 666.535,93 zł.
W ciągu roku budżetowego zgodnie z umową spłacono do WFOŚ i GW
w Warszawie 1 ratę pożyczki pobranej w 2015 roku na zadanie inwestycyjne
pn. ,,Termomodernizacja budynków ZSzP w Czarnolesie”
w kwocie 10.825,00 zł i gmina otrzymała warunkowe umorzenie niespłaconej
części pożyczki w kwocie 97.425,00 zł.
W 2018 roku pobrano pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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w kwocie 879.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek
gmina Policzna”.
Pożyczka ta spłacana będzie w 6 ratach od 2019 roku po 146.600,00 zł
rocznie.
Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli
ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie może być niższe niż 1,5 % w stosunku
rocznym.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło
2.679.600,00 zł tj. z tytułu pobranej pożyczki w kwocie 879.600,00 zł
i wyemitowanych obligacji o wartości 1.800.000,00 zł. Obligacje wyemitowano
w II półroczu 2017 roku w 5 seriach o wartości 360.000,00 zł każda seria.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 zł. Obligacje zostaną
wykupione w latach 2020-2024 po 360.000,00 zł w każdym roku.
Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 9,71 % wykonanych dochodów.
I. Dochody budżetu:
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok wg. podstawowych źródeł
przedstawia poniższa tabela:
Lp. Treść

Plan dochodów
na 2018 roku

1
1.

3

2
Dochody z majątkowe:
- wpłaty mieszkańców na zadania
inwestycyjne
- dotacja ze środków finansowych
budżetu Województwa Mazowieckiego
na zadanie z zakresu budowy
i modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych

4
6.152.852,60 5.114.011,73
100.000,00

z

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
- wpływy z sprzedaży składników
majątkowych
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Wykonanie
dochodów
za 2018 rok

100.000,00

86.870,00
100.000,00

Wykonanie
% planu
dochodów

Struktura
% wykonania
dochodów

5/4:3/
83,12
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86,87
100,00

86.000,00

85.090,00

98,94

2.000,00

240,00

12,00

18,54

- dotacje z Zarządu Województwa
Mazowieckiego w ramach RPO WM na
lata 2014-2020 na dofinansowanie do realizacji
Projektu ,,Przedszkolne Fraszki”

e/
2.

55.135,00

41.205,00

74,73

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w ramach PROW 2017 -2020
wpłynęła refundacja poniesionych wydatków
w 2017 roku na zadanie pn. ,,Wzrost atrakcyjności
rekreacyjnej na terenach wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum miejscowości
Policzna”.

205.836,00

205.836,00

100,00

- dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego
w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na
dofinansowanie do realizacji Projektu pn.
,,Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza,
Garbatka-Letnisko
i Kazanów”

5.583.881,60 4.584.655,98

82,11

- wkład własny mieszkańców do Projektu
OZE
Dochody bieżące
w tym:

20.000,00

10.114,75

22.607.877,11 22.477.214,14

50,57
99,42

3.148.712,00

3.344.265,98

106,21

- od osób fizycznych
- osób prawnych

3.139.712,00
9.000,00

3.339.236,00
5.029,98

106,35
55,89

2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od działalności gospodarczej
opłacanej w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- z opłaty skarbowej
- z opłat za gospodarowanie odpadów
komunalnych
- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- z opłaty eksploatacyjnej
- z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
- wpływy z opłat za korzystanie
ze środowiska
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

2.538.414,00 2.312.153,07
766.000,00
706.367,13
734.500,00
667.083,30
64.100,00
59.302,00
185.400,00
172.735,66
116.000,00
99.671,52
10.000,00
2.902,10

91,08
92,22
90,82
92,52
93,17
85,92
29,02

36.346,00
22.000,00
407.900,00

33.205,50
18.220,00
374.818,56

91,36
82,82
91,89

16.000,00
6.900,00
55.000,00

9.128,12
3.711,00
52.090,08

57,05
53,78
94,71

12.000,00

6.503,57

54,20

168,00
18.000,00

167,10
20.804,00

99,46
115,58

82.000,00

78.987,07

96,33

200,00

125,00

62,50

5.900,00

6.331,36

107,31

1.Udziały w podatku dochodowym:

- opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
- opłaty za korzystanie z wyżywienia
dzieci uczęszczających do przedszkoli
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji
szkolnej
- wpływy z opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
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81,46

3. Pozostałe dochody budżetu tj.:
- wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki
- dochody z usług beczką asenizacyjną
- czynsz łowiecki
- wpływy z usług – za przewozy
samochodami i ogrzewanie pomieszczeń
- wpływy z usług koparki
- odpłatność za korzystanie wyżywienia
w stołówkach szkolnych
- usługi opiekuńcze
- wpłaty za najem i dzierżawę
składników majątkowych
- odsetki od lokat bankowych
- odsetki od środków na rachunkach
bankowych
- dochody z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami - 5 % z opłaty
za udostępnienie danych osobowych
- dochody z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami -za egzekwowanie
należności od dłużników alimentacyjnych
- za wynajem świetlicy

1.010.966,82

947.207,34

600.000,00
28.000,00

560.554,98
28.609,31

4.000,00
17.500,00

3.104,39
9.495,93

77,61
54,26

4.000,00
140.000,82

3.402,96
127.825,10

85,07
91,30

- wpływy z rozliczeń ZUS i podatku VAT
z lat ub.
- odsetki od nieterminowych wpłat
podatków i opłat
- inne dochody budżetu
4. Dotacje celowe i pomoc finansowa
w tym:
- zadania zlecone
- zadania własne
- środki otrzymane na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gminy
- na demontaż i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
- środki z Funduszu Pracy na realizację
zadań wynikających z odrębnych ustaw
- utrzymanie asystenta rodziny

11.000,00

11.510,64

93,69
93,43
102,18

104,64

59.000,00

57.268,87

97,07

12.000,00
3.000,00

7.478,46
1.564,03

62,32
52,13

40,00

3,10

7,75

22.000,00

31.821,32

144,64

6.772,00

76,38

88.120,00

87.914,87

99,77

9.140,00

9.059,92

74,99

8.866,00

4.300,82
7.970.050,29

821,46
7.933.853,75

6.999.826,89
745.839,00
15.159,00

6.990.212,10
719.257,26
15.159,00

99,86
96,44
100,00

2.568,00

2.568,00

100,00

- pomoc finansowa udzielona w formie
dotacji z Zarządu Województwa
Mazowieckiego na wykonanie prac
remontowych w zakresie remontu bram
garażowych oraz pomieszczeń strażnicy

23.742,00

23.741,99

100,00

- dotacje z Zarządu Województwa
Mazowieckiego w ramach RPO WM
na lata 2014-2020 na dofinansowanie
do realizacji Projektów ,,Przedszkolne
Fraszki”
- dotacje z Zarządu Województwa
Mazowieckiego w ramach ,, MIAS
- Mazowsze 2018” na remonty
i wyposażenie świetlic wiejskich

162.915,40

162.915,40

100,00

20.000,00

20.000,00

100,00
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19,10
99,55

5. Subwencja ogólna w tym:

7.939.734,00

7.939.734,00

100,00

- subwencja oświatowa

3.752.925,00

3.752.925,00

100,00

- subwencja wyrównawcza

4.186.809,00

4.186.809,00

100,00

Dochody ogółem

28.760.729,71 27.591.225,87

95,93

100,00

Na uzyskane dochody budżetu składają się:
- dochody majątkowe - na plan 6.152.852,80 zł, uzyskano dochody
w kwocie 5.114.011,73 zł, stanowią 18,54%
dochodów budżetu;
- dochody bieżące

- na plan 22.607.877,11 zł, uzyskano dochody
w kwocie 22.477.214,14 zł i stanowią 81,46 %

dochodów budżetu.
Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:
-

Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci

wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej na plan 100.000,00 zł, uzyskano
dochody w kwocie 86.870,00 zł tj. 86,87 % planu.
- Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych w kwocie 100.000,00 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”. Zadanie zrealizowano i
rozliczono zgodnie z umową.
- z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020
uzyskano dofinansowanie do realizacji Projektu ,,Przedszkolne Fraszki” w kwocie
41.205,00 zł, na plan 55.135,00 zł. Projekt ten realizowany będzie do m-ca
sierpnia 2019 roku.
- Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w sprawie
przyznania pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 przy
realizacji zadania pn., Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej na terenach wiejskich
poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Policzna” zadanie wykonano
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i rozliczono zgodnie z umową w 2017 roku, a refundację częściową
poniesionych kosztów w kwocie 205.836,00 Zł przekazano do budżetu gminy
miesiącu marcu 2018 roku.
- W lipcu 2017 roku podpisano umowę z Województwem Mazowieckim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na realizację
Projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na
zadanie inwestycyjne pn.,, Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka
– Letnisko i Kazanów”. Realizacja projektu polegała na montażu odnawialnych
źródeł energii na obiektach prywatnych na terenie gmin: Policzna, Chotcza,
Garbatka –Letnisko i Kazanów. Gmina Policzna, jako, Lider” projektu
otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.584.655,98 zł, na plan 5.583.881,60 zł tj.
92,11 % planu, ponieważ uległ zmianie termin realizacji zadania. W aneksie do
umowy zakończenie rzeczowe i finansowe zadania określono do dnia 31 marca
2019 roku.
- W ciągu roku budżetowego zadanie w/w realizowano na konto budżetu gminy,
wniesiono wpłaty w kwocie 10.114,75 zł, na plan 20.000,00 zł tj. 50,57 %
planu, jako wkład własny mieszkańców wynikający z końcowego rozliczenia
udziału mieszkańców przy realizacji Projektu OZE.
Dochody bieżące.
Realizacja dochodów bieżących budżetu jest zróżnicowana. Szczegółową
realizację dochodów przedstawiono w powyższej tabeli,
z której wynika, że udziały w podatku dochodowym zostały zrealizowane w
106,21 % planu, wpływy z podatków i opłat w 91,08 % planu, pozostałe
dochody w 93,70 %, dotacje celowe i pomoc finansowa w 99,54 % planu,
subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie z planem w 100,00 % planu.
Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono
W następujących dochodach:
- wpływy z opłat – za przewozy samochodami i ogrzewanie pomieszczeń
uzyskano planowane w kwocie 17.500,00 zł, lecz zapotrzebowanie na usługi
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były mniejsze i uzyskano dochody w kwocie 9.495,93 zł tj. 54,26 % planu
budżetowego;
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej
uzyskano dochody w 29,02 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd
Skarbowy - na koniec roku budżetowego zaległości stanowiły kwotę 7.936,51
zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 53,78 % planu budżetowego, ponieważ
wydobywanie kopalin było niższe niż planowano – naliczenia prowadzi
Starostwo Powiatowe;
- wpływy z opłat lokalnych w 57,05 % planu budżetowego;
- udziały od osób prawnych uzyskano dochody w 55,89 % planu budżetowego,
rozliczenia prowadzą Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody
w 54,20 % , ponieważ przekazano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego opłatę za pierwsze półrocze a rozliczenie roczne nastąpi w br.
-

z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano dochody 62,32 % planu

budżetowego a z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 52,13 %
planu budżetowego, ponieważ w ciągu roku uległy obniżeniu stopy
oprocentowania;
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami tj. z opłaty za udostępnienie danych osobowych dochody w
7,75 % planu i za egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych
wykonano w 144,64 % planu budżetowego.
Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości.
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

W tabeli w celach porównawczych przedstawiono stan zaległości za 2017 rok.
Lp. Wyszczególnienie

Zaległości 2017 Zaległości
roku
2018 roku
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Struktura
w % za
2017 rok

Struktura
w % za
2018 rok

1

2

1.

Za wodę i ścieki komunalne

2.

Odsetki od nieterminowych wpłat
za wodę i ścieki
Dochody z usług beczką asenizacyjną

3.

3

30.546,37
2.951,59

4

5

6

24.139,46

4,37

3,28

1.417,60

0,39

0,19

300,00

600,00

0,00

0,08

0,00

8,48

0,00

0,00

60,00

220,00

0,00

0,03

2,02

6,52

0,00

0,00

4.

Odsetki od nieterminowych wpłat
z usług beczką asenizacyjną
Usługi koparką

5.

Naliczone odsetki

6.
7.

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu

500,01
2,00

0,00
0,00

0,07
0,00

0,00
0,00

8.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

377,60

3,29

0,05

0,00

9.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty

0,00

0,00

0,37

1,08

4.

4,20

0,00

10. Wpływy z karty podatkowej

2.587,53

11. Podatek od nieruchomości od jednostek
organizacyjnych
12. Podatek rolny od jednostek organizacyjnych

6.611,00

0,00

0,94

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

13. Podatek od nieruchomości - osób fizycznych

8.287,34

12.389,51

1,18

1,69

21.615,12

2,55

2,94

14. Podatek rolny od osób fizycznych

17.873,53

7.936,51

15. Podatek leśny

2.132,28

2.805,23

0,30

16. Podatek od środków transportowych

5.011,31

2.987,09

0,71

0,41

17. Podatek od spadków i darowizn

148,00

800,00

0,02

0,11

18. Podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych
19. Wpływy z opłat za odpady komunalne

249,60

10,08

0,03

0,00

47.624,78

53.265,36

6,79

7,24

576.384,89

607.325,93

82,15

82,57

701.654,05

735.548,89

100,00

100,00

20. Wypłacone świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych
Razem zaległości

0,38

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 735.548,89 zł i
uległy zwiększeniu o kwotę 33.894,84 zł w porównaniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku, które wynosiły 701.654,05 zł.
Struktura zaległości w budżecie gminy nie uległa istotnej zmianie
w porównaniu do poprzedniego roku. Największe zaległości wystąpiły
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek
alimentacyjnych, stanowiły 82,57 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi
komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na
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sytuację finansową dłużników a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla
podopiecznych. W ciągu 2018 roku zaległości wzrosły
o kwotę 30.941,04 zł, wynosiły 607.325,93 zł.
Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku
budżetowego wyniósł 53.265,36 zł, zaległości te stanowiły 7,24 % zaległości
pozostałych i zwiększyły się o kwotę 5.640,58 zł w porównaniu do
analogicznego okresu ubiegłego roku.
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, które stanowią 2,94 %
zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 21.615,12 zł
i uległy zwiększeniu o kwotę 3.741,59 zł w porównaniu do analogicznego
okresu ub. roku.
Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości za wodę
i ścieki, które wyniosły 24.139,46 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 6.406,91 zł
w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku i stanowiły 3,28 % zaległości.
Pozostałe zaległości w podatkach dotyczą głównie osób fizycznych.
W dynamice zmian zauważa się wzrost zaległości i dotyczy to:
- w podatku od nieruchomości - zaległości stanowią kwotę 12.389,51 zł;
- w podatku rolnym - zaległości stanowią kwotę 21.615,12 zł;
- w podatku leśnym - zaległości stanowią kwotę 2.805,23 zł.
Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło
obniżenie dochodów za 2018 rok o kwotę 502.477,80 zł
i stanowią 1,82 % dochodów uzyskanych ogółem w tym:
63.211,00 zł;

- w podatku rolnym
- w podatku od nieruchomości

291.666,17 zł;

- w podatku leśnym

2.549,00 zł;

- w podatku od środków transportowych

145.051,63 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
Ordynacji podatkowej – obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 60.793,96
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zł i stanowią 0,22 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone
zaległości podatkowe.
W 2018 roku do zalegających płatników wysłano 1012 upomnień.
Wystawiono 228 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę
45.723,00 zł.
W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano
zaległe należności w kwocie 17.192,94 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze są w
trakcie realizacji.
W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki
dochodów własnych.

V.

Uchwały Rady Gminy.
W roku 2018 Rada Gminy Policzna przyjęła 118 uchwał podczas 15 sesji.

Uchwały te:
- przekazano do realizacji Wójtowi Gminy Policzna oraz Przewodniczącemu
Rady Gminy Policzna
- przekazano organowi nadzoru- Wojewodzie Mazowieckiemu a uchwały objęte
zakresem spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Radomiu
- treść uchwał zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
-uchwały

podlegające

publikacji

opublikowane

zostały

w

Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwały podejmowane były w następujących sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy.
2. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
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3. Zmian w sprawie wynagradzania nauczycieli określająca wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźne zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i
innych

świadczeń

wynikających

ze

stosunku

pracy

nauczycieli

zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Policzna
4. Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w
budżecie gminy.
5. Uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty.
6. Wyboru

metody

ustalania

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna.
9. Przyjęcia

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna.
10. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów

objętych

wychowaniem

przedszkolnym,

w

publicznych

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Policzna.
11.Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w placówkach
szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Policzna.
12.Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, stanowisko doradcy metodycznego oraz w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
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nauczycieli: pedagoga i logopedy zatrudnionych w placówkach szkolnych
prowadzonych przez Gminę Policzna.
13.Podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
14.Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w

Warszawie

na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
15.Dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu
Gminy Policzna instrumentem płatniczym.
16.Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Gminy Policzna na lata 2018-2020.
17.Ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży
Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach
pożarniczych.
18.Podziału Gminy Policzna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
19.Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.
20.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu
Gminy Policzna za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy
Policzna.
21.Udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy
22.Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna.
23.Powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna.
24.Wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Zwoleńskiego.
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25.Nadania Statutu

Samodzielnemu

Publicznemu

Zakładowi Opieki

Zdrowotnej Gminy Policzna
26.Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna.
27.Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Policzna.
28.Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Policzna.
29.Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Policzna oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy Policzna
30.Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Policzna na lata 2018-2023.
31.Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad
wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Policzna.
32.Ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady
Gminy Policzna
33.Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Policzna.
34.Ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy
35.Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Policzna.
36.Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Policzna
37.Powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Policzna
38.Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Policzna.
39.Powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Policzna.
40.Powołania Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych Rady Gminy
Policzna.
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41.Obniżenia ceny żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku
rolnego w gminie Policzna.
42.Obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia
podatku leśnego w gminie Policzna
43.Wyboru

metody

ustalania

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
44.Zwolnienia

w

części

z

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi.
45.Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Policzna
w drodze przetargu nieograniczonego.
46.Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
47.Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna na lata 2019-2024.
48.Uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Policzna na 2019
rok.
49.Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2022
50.Uchwalenia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok
2019.
51.Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie pomocy w
formie posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu” Posiłek w
szkole i domu” na lata 2019-2023.
52.Podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

VI. Ład przestrzenny,
inwestycje.

zabytki,

Ład przestrzenny
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gospodarka

komunalna

i

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
1. Na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Policzna, stanowiące załącznik
do uchwały Nr VII/52/01 Rady Gminy Policzna, z dnia 28 grudnia 2001 r.
w

sprawie

uchwalenia

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Policzna.
2. Wojewoda Mazowiecki w dniu 8 września 2016r. zarządzeniem
zastępczym

znak:

LEX-IV.742.35.2016

wprowadził

obszary

udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Policzna.
3. W 2018 r. zostało wydane 45 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
4. Wydano

199

zaświadczeń

o

przeznaczeniu działki w studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1. Brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zasoby materialne gminy
Program opieki nad zabytkami
1. Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Policzna na lata 20142018 stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Policzna Nr
XLVI/231/2014 z dnia 29 października 2014 r. Gminny program opieki
nad zabytkami jest opracowywany na 4 lata, przyjęty przez Radę Gminy
w formie uchwały gminy program opieki nad zabytkami jest elementem
polityki samorządowej. Program służy w podejmowaniu planowanych
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działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu

kulturowego

oraz

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.
2. W 2018 r. sporządzono i uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Warszawie program opieki nad zabytkami
na lata 2019-2022.
Gospodarka komunalna
Typowe usługi komunalne
1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:
- 99% mieszkańców przyłączonych jest do sieci wodociągowej,
- 29% mieszkańców przyłączonych jest do sieci kanalizacyjnej.
- Wystawiono 37 szt. wezwań do zapłaty dla osób, które nie
uregulowały opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
2. Gospodarka odpadami:
- Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów – 4440
- Wysokość opłat za odpady - 10zł od osoby (zbierane selektywnie),
15 zł ( zbierane w sposób nieselektywny)
- Przychody gminy z tytułu opłat za odpady – 374 818,56zł
- Odpady przygotowane do recyklingu – 148,93 t
- Odpady zbierane selektywnie – 262,62 t
- Wystawiono 348 szt. upomnień dla osób, które nie uregulowały opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wystawiono 52 szt. tytułów wykonawczych dotyczących zaległości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 20 433,90zł,
które przesłano do Urzędów Skarbowych właściwych do miejsc
zamieszkania płatników.
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- Wystawiono 42 szt. wezwań do złożenia wyjaśnień - uzupełnienia
deklaracji.
3. Zrealizowane inwestycje w 2018:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Policzna,
Wólka Policka, Gródek, gmina Policzna” za łączną kwotę
881 938,58zł.
- Budowa sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowościach:
Wilczowola, Zawada Stara, Patków, Policzna, gmina Policzna –
(odcinek Patków) za kwotę 47 000,00zł.
- „Budowa studni – stacja wodociągowa Policzna” za kwotę
76 455,00zł.
- Zakupiono pompę głębinowa GCA.3.06.2.2110.4 z silnikiem za
kwotę 12 289,74zł.
- Wydano 33 warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej.

VII. Drogi.
W roku 2018 na terenie gminy Policzna wykonano następujące inwestycje
drogowe:
1.Wykonano chodnik dla pieszych przy DK nr 79 w miejscowości Policzna ul.
Stefana Żeromskiego na dł. 735mb.
2.

Dokonano

przebudowy

dróg

gminnych

w

miejscowościach:

a) Policzna ul. Osiedlowa na pow. 1513m2
b) Wygoda na dł. 570mb za kwotę

dofinansowanie 100 000,00zł Urząd

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
c) Wygoda (Ruda) na dł. 152mb
d) Świetlikowa Wola na dł. 300mb
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3. Wykonano
drogi gminne"

dokumentację projektową "Budowa zjazdów publicznych na
w miejscowościach Policzna ul. Słoneczna ,Policzna ul.

Partyzantów i Annów .
4. Urząd Gminy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu
współfinansował przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Władysławów.
5. Wykonano przez pracowników prac publicznych chodnik dla pieszych
w miejscowości Gródek.
6. Odwodnienie drogi powiatowej nr 4505W w miejscowości Helenów wspólne
finansowanie ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu.
7. Na bieżąco wykonywane były remonty dróg gminnych kruszywem ,żużlem,
masą na zimno.
8. Uzupełniano na bieżąco braki w oznakowaniu na drogach gminnych.
Wydano ogółem 20 decyzji w tym: 4- decyzje na lokalizację zjazdu, 6decyzji na zajęcie pasa drogowego, 10-decyzji na umieszczenie urządzeń w
pasie drogowym niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.
Ogółem wykonano przebudowę dróg gminnych na długości 1022mb oraz na
pow.1513m2.

VIII. Gospodarka mieszkaniowa.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Policzna na lata 2018-2023 określa w szczególności:
1)

prognozę

dotyczącą

wielkości

oraz

stanu

technicznego

zasobu

mieszkaniowego gminy
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali ,
3) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach,
4) zasady polityki czynszowej,
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5) zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach
7) wysokość wydatków przeznaczonych na remonty i modernizację budynków
i lokali w kolejnych latach,
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Prognoza

dotycząca

wielkości

oraz

stanu

technicznego

zasobu

mieszkaniowego gminy.
Mieszkaniowy zasób gminy Policzna stanowi 1 lokal mieszkalny znajdujący się
w budynku stanowiącym własność gminy.

Lp.
1.

Adres lokalu

Ilość lokali

Rodzaj lokali

Gródek

1

Lokal mieszkalny

Razem

1

1. Struktura lokali mieszkalnych jest następująca:
Pp.

Lokal mieszkalny ilość

1.

1

Powierzchnia

Miejscowość

47,6 m2

Gródek

2. Struktura budynków w których znajdują się lokale mieszkalne:
Lp.

Miejscowość

Stan

Wyposażenie

Rok

techniczny
1.

Gródek

średni

budowy
Kocioł centralnego

(budynek po

ogrzewania,

byłej szkole)

ogrzewacz

1970

do

wody
Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu w najbliższych latach.
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W przypadkach koniecznych i w miarę posiadania wolnych powierzchni mogą
być podjęte działania w celu uzyskania dodatkowych lokali mieszkalnych.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze
stanu technicznego budynków i lokali.
W latach 2018 – 2023 nie przewiduje się remontu lokalu mieszkalnego.
Prowadzenie

remontów

bieżących

będzie

uzależnione

od

możliwości

finansowych gminy w zakresie utrzymania budynków w stanie nie pogorszonym
przez bieżącą eksploatację.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
W latach 2018-2023 nie przewiduje się sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
1. Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się na podstawie stawki
bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem czynników
podwyższających i obniżających stawkę takich jak wyposażenie budynku
i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje.
2. Ustala się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową:
a) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralne
ogrzewanie -

+ 20 % stawki bazowej

b) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną
+ 10% stawki bazowej
c) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową
+ 5 % stawki bazowej
3. Wójt Gminy ustala miesięczne stawki bazowe czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu.
4. Podwyższenie czynszu może być dokonywane przez Wójta nie częściej
niż jeden raz w roku.
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5. Najemca lokalu oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat
niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania tj.
opłat za dostawę do lokalu wody oraz odbioru nieczystości ciekłych.
6. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 15 każdego miesiąca na konto
Gminy Policzna.
7. W przypadku wystąpienia zaległości czynszowych za dwa okresy
płatności Gmina występuje z pismem do najemcy informującym
o powstałej zaległości i obowiązku jej uregulowania.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu.
Pierwszeństwo

dla

rodzin

wychowujących

niepełnosprawne

dziecko

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stosowne zaświadczenie
lekarskie
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.
Lokalami mieszkaniowymi zarządza Wójt Gminy. Nie przewiduje się zmiany
w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym koszty bieżącej eksploatacji
powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz
w miarę potrzeb ze środków własnych gminy.
Wysokość wydatków w kolejnych latach.
Prowadzenie remontów w latach 2018 – 2023 będzie uzależnione od możliwości
finansowych gminy.
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie należy
wykonać remonty bieżące lokalu.
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IX. Ochrona środowiska.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany dalej PGN, Plan) stanowi
dokument strategiczny tworzony na poziomie gminy, który ma przyczynić się
do osiągnięcia celów, założonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym
do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli zagadnień
determinujących kierunki rozwoju zarówno Polski jak i Europy). Oprócz
korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom
gminy. Założone w nim działania mają bowiem na celu poprawę jakości
powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do
realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą
struktury użytkowania nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia
energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów
cieplarnianych (CO2) na terenie gminy Policzna.
W ramach prac nad dokumentem sporządzono „bazową inwentaryzację emisji”,
stanowiącą warunek wstępny do opracowania PGN, ponieważ dostarcza ona
informacji na temat źródeł emisji CO2 występujących na terenie gminy Policzna.
Istotnym czynnikiem realizacji działań w ramach PGN jest podniesienie
poziomu świadomości i edukacji społecznej w zakresie zmian klimatycznych,
konieczności podejmowania wysiłków podnoszenia efektywności energetycznej,
wykorzystywania źródeł energii odnawialnej oraz możliwości odnoszenia
wymiernych korzyści z tytułu stosowania nowoczesnych niskoemisyjnych.
W 2018 roku realizowano projekt: „Ekoenergia w gminach Policzna,
Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”, którego głównym celem jest
efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach:
Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów przyczyniające się do
powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele projektu są związane
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z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców 4 gminy
co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie. Jako Lider Projektu
ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż: 327 szt. kolektorów
słonecznych, 115 szt. instalacji fotowoltaicznych, 11 szt. pomp ciepła i 73 szt.
kotłów na biomasę w czterech gminach. W wyniku realizacji projektu na terenie
gminy Policzna zamontowano:
- 70 szt. kolektorów słonecznych;
- 28 szt. instalacji fotowoltaicznych;
- 3 szt. pomp ciepła;
- 30 szt. kotłów na biomasę.
Łączna kwota projektu 7 564 125,96zł. z tego dofinansowanie wynosi
5 583 881,60zł. Dokonano częściowych odbiorów inwestycji i rozliczono część
dofinansowania.
Azbest
Wyroby azbestowe w Gminie Policzna to głównie płyty azbestowo-cementowe
płaskie stosowane w budownictwie reprezentowane przez płyty typu „karo” i płyty
faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, pokrywające dachy
budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, garaży, itp. Z posiadanej
przez gminę inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika, że na
terenie gminy występuje 375 138m2 wyrobów azbestowych. Dane dotyczą
wyłącznie osób fizycznych.
Gmina Policzna dysponuje przyjętym przez Radę Gminy w Policznie Programem
Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Policzna na lata
2010-2032.
W 2018 roku z terenu gminy odebrano 5 671m2 tj. 79,39 ton odpadów
zawierających azbest (eternitu). Mieszkańcy złożyli 35 wniosków o odbiór
azbestu, a całkowity koszt zadania wyniósł 25 612,91 zł brutto. Do WFOŚiGW
złożono wniosek o dotację na usunięcie azbestu, Gmina otrzymała bezzwrotną
dotację w kwocie: 15 159,00 zł;
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Oświetlenie uliczne
W 2018 roku zmodernizowano oświetlenie ulicznego w miejscowościach:
Wilczowola Franków. W miejscowościach tych zamontowano ekologiczne
oświetlenie uliczne: 6 słupów oświetlenia ulicznego wraz z 9 kompletami
paneli solarnych i 9 lampami LED o mocy

30W. Kwota inwestycji

32 349,00zł brutto.
Uchwałą Nr XLI/249/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 28.02.2018r został
przyjęty: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2018 roku”
Celem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2018 roku”, jest
ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz
wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy
Policzna.
W 2018r. podpisano kompleksową umowę z Zakładem Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy na świadczenie usług
odławiania i umieszczania bezpańskich psów w schronisku dla bezdomnych
zwierząt.
Przez cały 2018 rok wyłapano i zapewniono opiekę w schronisku – 3
bezpańskim psom. Na realizację całego zadania przewidzianego ustawą
o ochronie zwierząt w 2018r.. wydatkowano kwotę: 10 941,00 zł.

X.

Oświata.

Gmina Policzna jest organem prowadzącym dla następujących placówek
oświatowych.
1. Zespół Placówek Oświatowych Policzna w skład którego wchodzą:
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- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Policznie
z oddziałami klas gimnazjum oraz klasami 0 ( szkoła podstawowa - 13
oddziałów, gimnazjum - 2 oddziały, kl. 0 - 2 oddziały)
- Przedszkole Samorządowe w Policznie ( 3 oddziały )
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czarnolesie w skład którego wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ( 8
oddziałów)
- Przedszkole Samorządowe w Czarnolesie ( 2 oddziały, w tym 1 oddział kl.
0)
Do w/w placówek uczęszcza 518 uczniów w tym:
- do klas gimnazjum

- 51 uczniów

- do szkól podstawowych

- 337 uczniów (Policzna - 225 uczniów,

Czarnolas - 112 uczniów)
- kl. 0

- 52 uczniów ( Policzna - 28 uczniów, Czarnolas

- 24 uczniów)
- do przedszkola

- 78 dzieci ( Policzna - 53 dzieci, Czarnolas - 25

dzieci)
Uczniowie uczą się w 30 oddziałach, średnio na oddział przypada:
- w klasach gimnazjalnych - 26 uczniów ( 2 oddziały)
- w szkole podstawowej
- w kl. O

- 16 uczniów (21 oddziałów)
- 17 uczniów (3 oddziały)
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- w przedszkolu

- 20 dzieci ( 4 odziały)

Zatrudnienie
W placówkach oświatowych gminy Policzna zatrudnionych jest 59
nauczycieli w tym:
- 47 nauczycieli dyplomowanych
- 8 nauczycieli mianowanych
- 2 nauczycieli kontraktowych
- 2 nauczycieli stażystów
oraz 24 pracowników obsługi szkół.

Razem

w placówkach oświatowych

zatrudnionych jest 83 osoby.
Dowóz uczniów
W czerwcu 2018 przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu
gminy Policzna na rok szk. 2018/2019. Wybrano ofertę przewoźnika: Usługi
Transportowe Dorota Frączek z Kozienic.
Miesięczny koszt dowożenia 1 ucznia wynosi 68,04 zł z podatkiem VAT.
Od miesiąca września 2018 roku do szkół dowożonych jest 262 uczniów :
- ZPO Policzna - 150 uczniów
- ZSzP Czarnolas - 112 uczniów
Niepełnosprawnym uczniom i dzieciom zapewniono bezpłatny transport i
opiekę w czasie przewozu do szkół.
- Sześcioro uczniów dowożonych jest do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Opactwie
( samochodem wynajętym przez Gminę Policzna)
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- Dwóch uczniów dowożonych jest do Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Pionkach ( transport zapewnia Gmina Garbatka na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Gminą Policzna a Gminą Garbatka).
- Dla czworga dzieci, którym dowożenie zapewniają rodzice obowiązek ten
został spełniony, poprzez zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na
zasadach określonych w umowach zawartych między Wójtem Gminy
Policzna a wnioskującymi rodzicami.
Projekt „Przedszkolne Fraszki”
W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czarnolesie od dnia 01.06.2018r. do
31.08.2019r., w ramach projektu

współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, jest realizowany projekt pod
nazwą "Przedszkolne Fraszki". Głównym celem projektu jest stworzenie
dodatkowych miejsc i zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach
realizacji Projektu utworzono nowy oddział przedszkolny z 24 dziećmi.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
W Świetlicy Gminnej w Policznie zorganizowano dodatkowe bezpłatne zajęcia
z języka angielskiego dla uczniów klas od 0 do VI. W roku szkolnym 2017/2018
w zajęciach uczestniczyło 45 uczniów, natomiast w roku 2018/2019 na zajęcia
uczęszcza 47 uczniów.
Podręczniki szkolne
Uzyskano dotację celową
darmowych

dla

ćwiczeniowych.

uczniów

z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup,
kompletów

podręczników

i

materiałów

W roku 2018/2019 komplety darmowych podręczników

otrzymały: kl. II (45 uczniów), klasa V (62 uczniów), klasa VIII (46 uczniów).
Dożywianie
Z dożywiania w stołówkach szkolnych korzysta miesięcznie
dzieci:
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średnio 342

- w Policznie 215 (146 szkoła + 69 przedszkole)
- w Czarnolesie 127 ( 87 szkoła + 40 przedszkole)
w tym z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Policznie 68 dzieci
(21 w Czarnolasie , 47 w Policznie)
Stypendia szkolne
Wydano 97 decyzji administracyjnych w sprawie wniosków o stypendia szkolne
(tzw. pomoc materialną o charakterze socjalnym). Kryterium dochodowe
uprawniające do uzyskania stypendium wynosiło 528 zł. na osobę w rodzinie.
Pozytywnie rozpatrzono 83 wnioski, pozostałe wnioski zostały rozpatrzone
negatywnie

z

powodu

przekroczenia

wyżej

wymienionego

kryterium

dochodowego.
Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wydano

13

pracodawców

decyzji
w

administracyjnych

sprawie

zwrotu

dotyczących

kosztów

wniosków

kształcenia

od

młodocianych

pracowników zamieszkujących na terenie gminy Policzna. Wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone

pozytywnie.

Za

wyszkolenie

i

naukę

zawodu

młodocianych, pracodawcy otrzymali dofinansowanie w łącznej wysokości 80
353,76 zł. Gmina Policzna w/w kwotę wypłaciła ze środków pochodzących
z Funduszu Pracy, przekazanych

na ten cel przez Mazowiecki Urząd

Wojewódzki.

XI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Wieloletni

program

współpracy

Gminy

Policzna

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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Wieloletni

program

współpracy

Gminy

Policzna

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2018-2021 został
przyjęty uchwałą Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Policzna w dniu 28
listopada 2017r.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym
na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Policzna Nr 0050.51.2017 z dnia 05
października 2017r. Zarządzenie opublikowano w dniu 06 październik 2017r.,
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Policzna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Policzna. Konsultacje
przeprowadzono w dniach od 11 października 2017r. do 25 października 2017r.
w formie zamieszczenia konsultowanego projektu programu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna. W trakcie prowadzonych
konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu
współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
działających

w sferze pożytku publicznego. Z przebiegu konsultacji

sporządzono protokół, który zamieszczony został w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Policzna.
Współpraca o charakterze finansowym
Na

wsparcie

zadań

publicznych

realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w budżecie Gminy Policzna na 2018 rok przeznaczono kwotę 140.000,00 zł
W 2018 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna.
Konkurs ogłoszony został w dniu 4 stycznia 2018r. Nabór ofert trwał do 29
stycznia 2018r. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Policzna, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Policzna i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Na konkurs wpłynęła
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jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie
współpracy

oferta

została

zweryfikowana

pod

względem

formalnym

Rodzaj zadania

Data zawarcia

Kwota

umowy

dofinansowania

i zaopiniowana pozytywnie.
Zestawienie zawartych umów:
Lp.

Nazwa organizacji

w zł

1.

Gminny Klub Sportowy

Upowszechnianie

„GRYF” Policzna z

kultury fizycznej

siedzibą w Policznie

i sportu na terenie

5 lutego 2018r.

140 000,00zł

Gminy Policzna

Przyznana kwota dotacji została przez Gminny Klub Sportowy „GRYF” Policzna
wykorzystana

w

100%.

Nie

nastąpiło

jej

zmniejszenie,

ani

zwrot

niewykorzystanych środków do budżetu gminy.

XII. Polityka społeczna.
Zgodnie z zapisami art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, zadaniem gminy, powiatu i samorządu województwa jest
przygotowanie każdego roku oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zasobów jest
źródłem informacji dla samorządowców, organizacji pozarządowych i jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej w procesie planowania budżetu w zakresie
polityki społecznej na kolejne lata. Dokument ten ma ułatwić m.in. gminom
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proces przygotowania i wytyczania kierunków rozwoju działań pomocowych,
aktywizujących oraz usług społecznych.
Na koniec 2018 roku Gminę Policzna zamieszkiwało 5 721 osób, w tym
2 867 kobiet

i 2 854 mężczyzn. Na przestrzeni analizowanych ostatnich lat

zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych. Statystyki te mają przełożenie na
liczbę osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Policznie.
Liczba osób, która korzysta z finansowych form wsparcia takich jak
zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe na przestrzeni ostatnich 3 lat uległa
zmniejszeniu. Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia
z pomocy społecznej w 2018 roku w GOPS w Policznie wyniosła 316, liczba
osób w tych rodzinach to 617. Zauważalny jest niewielki spadek liczby osób
korzystających z różnych form pomocy z GOPS. Jednym z głównych powodów
zmniejszania się liczby osób korzystających ze świadczeń wypłacanych przez
GOPS jest wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń
z Programu „Dobry Start”, które przyczyniły się do poprawy warunków życia
rodzin z dziećmi. Podobnie jak w latach poprzednich dominującymi powodami
ubiegania się osób o uzyskanie pomocy z GOPS było: bezrobocie,
niepełnosprawność, ubóstwo oraz długotrwała lub ciężka choroba.
W 2018 roku praca socjalna została wykonana dla 102 rodzin, liczba osób
w tych rodzinach to 246. W porównaniu do lat poprzednich pomoc udzielana
w postaci pracy socjalnej uległa zmniejszeniu. Jest to spowodowane m.in.
rosnącym zainteresowaniem i większą świadomością społeczności lokalnej
w kwestii przysługujących im praw i uprawnień ( nie tylko formy pieniężnej ).
Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia GOPS jest
porównywalna do lat poprzednich:
- zasiłki stałe i zasiłki okresowe - liczba osób, które je pobierają jest
porównywalna do lat poprzednich,
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- zasiłki celowe - nastąpił spadek zarówno liczby osób pobierających to
świadczenie jak i liczby wypłacanych świadczeń,
- dożywianie uczniów w szkole - liczba ta z roku na rok ulega zmniejszeniu,
- liczba osób przebywających w DPS ulega zmniejszeniu. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Policznie realizuje zadania ustawowe, które
w szczególności ukierunkowane są na osoby starsze, samotne, chore
przewlekle i niepełnosprawne. W tym celu GOPS przystąpił do realizacji
programów, które mają na celu objęcie osób w podeszłym wieku usługami
opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Działania te spowodowały
ograniczenie umieszczania osób w DPS;
- 10 osób jest objętych pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania. Prognozuje się tendencję wzrostową
w zapotrzebowaniu na te świadczenia z uwagi na starzejącą się społeczność
oraz brak możliwości zapewnienia opieki ze strony najbliższej rodziny.
- proporcjonalnie do lat poprzednich kształtuje się liczba rodzin i dzieci,
z którymi współpracę podjął asystent rodziny.
Zauważalny jest spadek liczby rodzin korzystających z wypłat
świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Na
przestrzeni analizowanych lat nastąpił również nieznaczny spadek liczby osób
uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wzrasta

liczba

wypłacanych

świadczeń

dla

dzieci

i

osób

niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Na wzrost wypłaty liczby ww.
świadczeń ma wpływ systematyczne zwiększanie kwot

wypłacanych

świadczeń.
Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach
polityki społecznej wzrosły w porównaniu do lat poprzednich. Największą część
wydatków stanowi wypłata świadczeń wychowawczych 500+, zasiłków
rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Wzrosły również wydatki na
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wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla osób pobierających
m.in. świadczenia pielęgnacyjne.
Dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w zakresie
pomocy społecznej jest „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2013 – 2020” oraz gminne programy dotyczące
przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

oraz

wspierania

rodziny

i systemie pieczy zastępczej.
Działalność Ośrodka skoncentrowana jest na wspieraniu osób i rodzin
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska
marginalizacji i wykluczenia.
GOPS w Policznie realizuje ustawę o Karcie Dużej Rodziny w ramach
rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin
posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie
do 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. W 2018 roku
wydano 98 kart dla 21 rodzin z terenu Gminy Policzna. Posiadacze Karty Dużej
Rodziny mogą korzystać z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego
kraju. Zainteresowanie społeczności lokalnej Kartą Dużej Rodziny jest duże.
Liczba osób ubiegających się o KDR z roku na rok szybko rośnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie od 2015 roku podpisuje
corocznie umowy z Bankiem Żywności w Radomiu na realizacje zadań
z

zakresu

dystrybucji

artykułów

spożywczych

do

osób

najbardziej

potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. W związku z realizacją powyższego zadania GOPS w Policznie
w 2018 roku wydał 355 skierowań dla 1 000 mieszkańców Gminy Policzna,
uprawniających te osoby do odbioru artykułów spożywczych w formie paczek
żywnościowych. Corocznie następuje wzrost liczby osób zainteresowanych
pozyskaniem paczek żywnościowych. Informacje o naborze skierowań do
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Programu oraz o terminach wydawania żywości są przygotowywane przez
pracowników GOPS w Policznie i na bieżąco umieszczane na stronie
internetowej GOPS i Urzędu Gminy w Policznie,

a także przekazywane są w

formie pisemnych ogłoszeń do sołtysów Gminy Policzna oraz są odczytywane
jako ogłoszenia w kościołach na ternie Gminy Policzna.
GOPS w Policznie od kilku lat corocznie organizuje dla mieszkanek
Gminy Policzna bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi, który finansowany jest przez Mazowiecki Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej to m.in.:
- zwiększenie środków finansowych na realizację zadań własnych
i zleconych,
- pozyskanie i zagospodarowanie lokali socjalnych przede wszystkim dla
osób i rodzin, w których wychowują się małoletnie dzieci, których sytuacja
życiowa jest trudna i wymaga wsparcia w formie przydzielania takiego
lokalu;
- utworzenie świetlicy pobytu dziennego dla osób starszych,
- zorganizowanie grup wsparcia sąsiedzkiego dla osób w podeszłym wieku,
chorych przewlekle, niepełnosprawnych,
- zwiększenie zakresu świadczenia usług opiekuńczych szczególnie dla osób
samotnych, chorych przewlekle czy też niepełnosprawnych, co będzie
skutkowało zmniejszeniem liczby osób umieszczanych w domach pomocy
społecznej,
- Utworzenie punktu przyjęć i konsultacji z psychologiem dla osób
wymagających tego typu wsparcia, w szczególności dla rodzin zgłaszających
się do GOPS w Policznie.
Istotnym zadaniem, które realizuje GOPS jest ustawa z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2018 r.,
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poz. 998 z późn. zm. ), która nakłada na gminę zadania mające na celu
stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu
przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej na ternie Gminy Policzna
realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie
( GOPS w Policznie ) przy ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, sądami, policją, organizacjami społecznymi
i środowiskiem lokalnym oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny.
Wobec

rodziny przeżywającej

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo - wychowawczych GOPS w Policznie podejmuje działania, których
celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez:
- analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu
w rodzinie,
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie planowania
oraz funkcjonowania rodziny,
- pomoc w integracji rodziny,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- dążenie do reintegracji rodziny.
Osobą wspierająca rodzinę z mocy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej jest asystent rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie
przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej
prawidłowe wychowywanie przebywających w niej dzieci. Głównym zadaniem
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asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie
działań zamierzających do zażegnania kryzysów występujących w rodzinie.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na
jednego asystenta rodziny nie może przypadać więcej niż 15 rodzin. Liczba
rodzin jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań.
W Gminie Policzna zatrudniony jest jeden asystent rodziny, który
współpracuje z 15 rodzinami. W rodzinach tych wychowuje się łącznie 38
dzieci. Najczęstszymi powodami przydzielania rodzinom asystenta rodziny jest
m.in.: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez
rodziców ( opiekunów ), niepełnosprawność lub zaburzenia rozwojowe zarówno
dzieci jak i ich opiekunów, uzależnienie od alkoholu rodziców, trudności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbania dzieci ze strony rodziców
zarówno pod względem wychowawczym, jak i bytowym.
W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo–wychowawczej rodzina może zostać objęta także pomocą
rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca pomaga, przy współpracy
z asystentem rodziny w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa
domowego, kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców organizowana i prowadzona jest piecza zastępcza.
Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej na okres
do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, nie dłużej niż do 25 roku życia.
Prowadzona

jest

jednocześnie

praca

z

rodziną

biologiczną

dziecka

umieszczonego w pieczy zastępczej. Praca z rodziną biologiczną ma na celu
umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W 2018 roku
w rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci, natomiast w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych przebywało 4 dzieci z terenu Gminy Policzna.
W 2018 roku nie umieszczono żadnych dzieci z terenu Gminy Policzna
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w rodzinach zastępczych, czy też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
na co wpływ miała m.in. praca i zaangażowanie asystenta rodziny oraz
pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie.
Inne działania prowadzone przez GOPS w Policznie na rzecz rodzin to
m.in.:
- Dożywiania w szkole. Liczba ta corocznie ulega zmniejszeniu.
- Udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków oraz świadczeń
niepieniężnych. Liczba ta ulega zmniejszeniu.
Potrzeby związane z realizacją zadań:
- Zwiększenie środków finansowanych dla rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
- Uruchomienie punktu konsultacyjnego z poradnictwem specjalistycznym,
( m.in.: psychologa, terapeuty rodzinnego).
- Zaadaptowanie mieszkań socjalnych dla rodzin i dzieci w nich
wychowujących się, których trudna sytuacja życiowa wymaga przydzielenia
takiego mieszkania.
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych ma na celu określenie działań które prowadzą do zapobiegania
powstawaniu oraz zmniejszaniu już istniejących negatywnych zjawisk
związanych z nadużywaniem alkoholu, przemocą w rodzinie i innymi
społecznie groźnymi przejawami patologii społecznej, zwłaszcza, że zjawiska
takie jak np. alkoholizm, przemoc domowa, narkomania bardzo często
występują razem.
Cel ten pragniemy osiągnąć przez wielokierunkową działalność
profilaktyczną,

edukacyjną,

wychowawczą,

szkoleniową,

terapeutyczną,

informacyjną itp.
Najważniejszymi kierunkami działań zawartymi w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są:
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1. Podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się problemami alkoholowymi,
przemocą domową i narkomanią.
2. Zwiększenie dostępności terapii.
3. Profilaktyka wśród dzieci.
- Zwiększenie nacisku na zajęcia profilaktyczne w szkołach.
- Organizowanie spotkań połączonych z oglądaniem filmów na temat
alkoholizmu, narkomanii, przemocy domowej i

wynikających

z nich zagrożeń.
- Organizowanie czasu pozaszkolnego (propagowanie sportu, rekreacji
– zakup wyposażenia, sprzętu oraz odzieży na pozalekcyjne zajęcia
sportowe, zakup wyposażenia na Świetlice Gminne).
4. Analiza stanu zagrożeń zjawiskami patologicznymi na terenie gminy
Policzna.
5. Profilaktyka dla dorosłych
Popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu
i wynikających z niego zagrożeń
6.

Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu
- Prowadzenie racjonalnej polityki dotyczącej lokalizacji punktów
sprzedaży alkoholu i wydawania zezwoleń.
- Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- Kontrola zaleceń wydawanych kierownikom sklepów i zakładów
gastronomicznych,
w

widocznym

zwłaszcza
miejscu

z

informacji

zakresu
o

zakresie

umieszczania
sprzedawania

i podawania alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i na kredyt, pod zastaw
oraz szkodliwości spożywania alkoholu.
7.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych
- Podejmowanie działań motywujących do leczenia osoby uzależnione.
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- Wnioskowanie do sądu osób uzależnionych o skierowanie na
przymusowe leczenie.
-

Kierowanie

uzależnionych

i

członków

ich

rodzin

do

grup

terapeutycznych i samopomocowych.
- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem,
Prokuraturą, Policją, Służbą Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie
Instytucją określającą celowość wydatkowania pieniędzy na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako inicjator wskazujący cele
zawarte w gminnym programie.
Działania komisji prowadzone były zgodnie z programem profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
gminy Policzna na rok 2018 uchwalonym przez Radę Gminy Policzna w dniu 28
grudnia 2017 r.
W roku 2018 odbyło się 17 posiedzeń komisji.
Komisja zajmowała się opiniowaniem lokalizacji miejsc sprzedaży
alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zaopiniowano 8 wniosków
przedsiębiorców, którzy w swoim sklepach sprzedają napoje alkoholowe:
zawierające do 4,5 % alkoholu oraz piwa, napoje od 4,5% do 18 % alkoholu
oprócz piwa oraz powyżej 18% alkoholu. Na terenie Gminy Policzna
funkcjonuje 13 miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Członkowie komisji przeprowadzali rozmowy motywujące z wezwanymi
na posiedzenie komisji osobami nadużywającymi alkoholu. W sumie
przeprowadzono 32 rozmowy, 41 osób nie stawiło się na wezwanie.
Komisja postanowiła skierować 6 osób na leczenie zamknięte od
alkoholu.
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Ze środków otrzymanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych :
- przeprowadzono szkolenie-warsztaty dla młodzieży szkolnej
i wychowawców w ZSzP Czarnolas oraz ZPO Policzna;
- zorganizowano 2 spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- zakupiono materiały profilaktyczne dla młodzieży szkolnej;
- zakupiono gry, słuchawki, zegarki, artykuły sportowe oraz książki na
nagrody w turniejach gminnych oraz olimpiadach szkolnych;
- zakupiono sprzęt, wyposażenie, piłki, stroje, buty i torby sportowe na
pozalekcyjne

zajęcia

sportowe

dla

dzieci

i

młodzieży

z

rodzin

patologicznych;
- wynajęto urządzenie rekreacyjne – dmuchane atrakcje dla dzieci na festyn
rodzinny organizowany przy ZPO Policzna.
- zakupiono książeczki - bajki o tematyce profilaktycznej dla najmłodszych
uczniów.
- przeprowadzono szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Policznie;
- zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania prac komisji.
- przeprowadzono badania psychologiczne oraz psychiatryczne 3 osób
uzależnionych od alkoholu
- złożono wnioski o skierowanie na leczenie zamknięte od alkoholu 6 osób.
Ze środków wydzielonych na przeciwdziałanie narkomanii:
- zorganizowano szkolenie dla wychowawców oraz rodziców dzieci
i młodzieży szkolonej
- zakupiono materiały promujące zdrowy tryb życia.
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XIII. Bezpieczeństwo.
Gmina Policzna porównując rok 2017r do roku 2018 wykazuje spadek
przestępstw kryminalnych o 19%.
W roku 2018 na drogach gminy Policzna doszło do 2 wypadków drogowych
i nastąpił spadek o 1 wypadek (2017r - 3 wypadki) oraz 20 kolizji i wzrost
o 8 kolizji w porównaniu do roku 2017 gdzie było ich 12.
Przyczynami zdarzeń drogowych na terenie gminy Policzna było:
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
- nieprawidłowe manewry
- nietrzeźwość kierujących , przekraczanie prędkości
W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 mieszkańcy gminy zgłaszali swoje
potrzeby do KP Policji:
- ogółem - 25 zgłoszeń
w tym
zgłoszenia potwierdzone - 16
zgłoszenia niepotwierdzone - 8
potwierdzenie wyeliminowane - 1
KPP w Zwoleniu wspólnie z naszą gminą i placówkami oświatowymi
realizowała w 2018r szereg działań, inicjatyw i akcji profilaktycznych.
Prowadzono działania zmierzające do skutecznego zapobiegania i eliminacji
przestępstw i wykroczeń.
Realizowano szereg akcji kampanii, programów edukacyjno- profilaktycznych
i prewencyjnych w zakresie ruchu drogowego, zapobiegania demoralizacji
dzieci i młodzieży oraz zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i miejscu
zamieszkania.
- Plan działań "Bezpieczne Ferie 2018" - działania prewencyjne podejmowane
na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku
w okresie zimowym.
- Realizacja programu B&N czyli B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony
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-Realizacja akcji pn.:Bezpieczna droga do szkoły.
"Szkolny tydzień BRD" akcja pn. "Jabłko czy cytryna". pogadanki i konkursy
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Plan działań "Bezpieczne Wakacje 2018'
Z młodzieżą szkolną prowadzono pogadanki na temat uzależnień , negatywnego
wpływu narkotyków ,alkoholu i wyrobów tytoniowych na organizm człowieka.
Na terenie gminy Policzna jest ogółem 5 jednostek OSP.
Jednostki te są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Warszawie.
Dwie jednostki OSP są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
tj. OSP Policzna i OSP Czarnolas.
Do działań ratowniczych Gmina posiada do dyspozycji 4 samochody
pożarnicze:
a)samochód SCANIA P-410 - OSP Policzna
b)samochód STAR L70 - OSP Policzna
c)samochód Volkswagen Caravelle -OSP Policzna
d)samochód STAR 266 - OSP Czarnolas
Samochody te uczestniczą w akcjach ratowniczych zarówno na terenie gminy,
powiatu jak również województwa
Posiadamy wyszkolonych strażaków do przeprowadzania akcji ratowniczych:
- szkolenie podstawowe - 51osób
-szkolenie ratownictwa technicznego - 13osób
- szkolenie dowódców - 5osób
- ratownictwo medyczne - 10osób
- operatorów pilarek - 2osoby
- kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego - 5 osób
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018r wyjeżdżali do akcji
ratowniczych:
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- pożary - 21 razy
-miejscowe zagrożenia - 41 razy
w tym
-wypadki- 3 razy
-alarmy fałszywe - 3 razy
- inne -35 razy

XIV. Kultura – świetlice i biblioteki
Na terenie Gminy

Policzna jednostkami realizującymi przedsięwzięcia z

zakresu kultury są: Gminna Biblioteka Publiczna, oraz Świetlica Gminna
Biblioteka Gminna
Siedzibą Biblioteki jest Policzna a filii bibliotecznych – Czarnolas i Zawada
Stara.
Podstawowe dane o placówkach bibliotecznych
Biblioteka Publiczna (łącznie)

2018

Liczba pracowników

3

Liczba etatów

2,2

Liczba woluminów ogółem

29277

Liczba pozyskanych woluminów

626

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem

433

Liczba wypożyczeń w danym roku

10165

Budżet placówki – suma wydatków rocznie w zł

163264

Zakupy książek w zł

7030

Pracownicy biblioteki prowadzą lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży
szkolnej, organizują zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.
Biblioteka brała udział w programie - Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek – priorytet 1, oraz wdrożyła nowe działania promujące czytelnictwo:
- udział w „Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom”,
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-udział w „Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI)”
-udział w „63 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim”
-książka na życzenie - zakup nowości zgodnie z oczekiwaniami czytelników,
Biblioteka bezpłatnie udostępnia mieszkańcom sprzęt komputerowy wraz
z dostępem do internetu.
Świetlica gminna.
Świetlica Gminna proponuje szeroką ofertę kulturalną. Na działalność jej składa
się

przede

wszystkim

stworzenie

dzieciom

i

młodzieży

możliwości

atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Wyposażona jest w podstawowy sprzęt
świetlicowy tj: stół bilardowy, cymbergaj, szachy, warcaby, różnorodne gry
planszowe

oraz

czasopisma.

współfinansowanego

W

projektu

„Mazowszanie”

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego
komputerów, laptop,

ramach

świetlica została doposażona w 5

urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę 3d, aparat

fotograficzny, ekran przenośny, projektor multimedialny. W chwili obecnej jest
9 komputerów z dostępem do Internetu. Świetlica Gminna współpracuje ze
szkołami z terenu gminy, Zespołem Ludowym „ Sobótka” z Czarnolasu,
Gminną Biblioteką Publiczną w Policznie. Pracownik świetlicy sprawuje pieczę
merytoryczną nad Zespołem Ludowym „Sobótka. Działalność Zespołu jest
honorowana i doceniana na festiwalach i przeglądach, o czym świadczą nagrody
pieniężne i rzeczowe, puchary i dyplomy. Zespół wyjeżdża na festyny
organizowane w ościennych gminach, powiatach, uświetnia akademie
okolicznościowe organizowane na terenie naszej gminy, do szkół zapoznając
dzieci i młodzież z tradycjami i obrzędami ludowymi. W czasie ferii zimowych
organizowany jest Gminny Turniej Tenisa Stołowego, oraz rozgrywki
w szachy i warcaby. Uczestnikami są dziewczęta i chłopcy ze szkół
podstawowych, gimnazjum oraz mieszkańcy z terenu całej gminy.
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W marcu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet organizowane są
spotkania kobiet z terenu gminy. Co roku w czerwcu organizowane są
Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe o zasięgu ponad lokalnym. Impreza cieszy
się dużym zainteresowaniem. Liczba uczestników powiększa się z roku na rok.
W ramach tych spotkań organizowany jest Marsz i Bieg na trasie PolicznaGródek- Czarnolas.
Corocznie w miesiącu sierpniu organizowane są Spotkania z Piosenką
Ludową, których współorganizatorem jest również zespół "Sobótka" oraz
Zespół Placówek Oświatowych Policzna.
Dwoje uczestników reprezentowało Świetlicę Gminną w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim . Prowadzono nieodpłatnie naukę języka angielskiego
dla dzieci w wieku szkolnym. Organizowane były konkursy plastyczne o
różnorodnej tematyce, akademie okolicznościowe, odbywały się Sesje Rady
Gminy. W okresie wakacji i ferii zimowych prowadzone były zajęcia z dziećmi.
Świetlica wypożyczana była na szkolenia, pokazy.
Remonty w świetlicach wiejskich i na placach zabaw.
W świetlicach i na placach zabaw wykonano następujące zdania remontowe:
Remont świetlicy wiejskiej w Świetlikowej Woli w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu

Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE 2018” Łączna kwota

zrealizowanego zadania wyniosła 23 370, 00 zł, w tym kwota pozyskanego
dofinansowania to 10 000 zł

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego.
Wyposażono świetlice wiejską w Chechłach w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w stoły, krzesła i meble
kuchenne. Kwota zrealizowanego zadania wyniosła 20 999,98 zł, w tym kwota
pozyskanego dofinansowania to 10 000 zł
Województwa Mazowieckiego.
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z Urzędu Marszałkowskiego

Wybudowano na terenie gminy 4 place zabaw w miejscowościach: Świetlikowa
Wola, Florianów, Zawada Nowa, Zawada Stara za łączną kwotę 33 075,60 zł.
Wybudowano 4 siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Policzna Czarnolas,
Wilczowola, Chechły za łączna kwotę 43 087,68 zł.

XV. Podsumowanie.
Powyższy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy
Policzna w 2018 roku, w szczególności zawiera informacje dotyczące stanu
realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy.
Wójt
/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec
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