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I.

WSTĘP

Raport przedstawia informacje o stanie Gminy Policzna w okresie od 1 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku.
Dokument został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa. ust. 2, Raport obejmuje podsumowanie
działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY POLICZNA
1. Położenie, powierzchnia, walory, atrakcje
Gmina Policzna znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie
zwoleńskim.
Gmina Policzna graniczy z następującymi gminami:
•

gminy należące do powiatu zwoleńskiego:
o Zwoleń,
o Przyłęk,

Rys1. Położenie Gminy Policzna na mapie powiatu zwoleńskiego

•
•

•

gminy należące do powiatu puławskiego:
o Puławy,
gminy należące do powiatu kozienickiego:
o Gniewoszów,
o Garbatka-Letnisko,
gminy należące do powiatu radomskiego:
o Pionki,

Siedzibą gminy jest Policzna. Powierzchnia gminy Policzna wynosi 112,5 km2, co
stanowi ok. 20% powierzchni powiatu,0,32% powierzchni województwa.
Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 51 osób, w powiecie 64 osób,
w województwie 151 osób.
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Gmina zajmuje powierzchnię 11.250 ha, z czego 9.030 ha stanowią użytki rolne.
Do gminy Policzna należy 33 miejscowości wchodzące w skład 27 sołectw,
zamieszkałych przez 5599 osoby.
Miejscowości

Policzna

oraz

Czarnolas

są

głównymi

ośrodkami

obsługi

mieszkańców, skupiającym najważniejsze instytucje z zakresu administracji, ochrony
zdrowia, edukacji oraz usług. Korzystne położenie gminy względem sieci miast oraz
wysoka dostępność komunikacyjna ułatwia powiązania społeczno-gospodarcze
z ośrodkami ponadlokalnymi.

Zdjęcie 1. Policzna (archiwum Urzędu)

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 okrąglistną,
bagno zwyczajne, żurawinę błotną i liczne turzyce.
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Podstawę stanowią gospodarstwa
indywidualne. Gleby regionu to średniej i niskiej jakości gleby bielicowe i płowe. Wśród
upraw największą powierzchnie zajmują zboża. Rozwinięty jest chów trzody chlewnej
i bydła.
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Na terenie gminy Policzna znajduje się cenne dla kultury polskiej Muzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie.

Zdjęcie 2. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie(archiwum Urzędu)

Muzeum istnieje od 1961 roku. Zostało utworzone w dworku Jabłonowskich,
który stoi w miejscy dawnej siedziby Kochanowskiego. Dworek otacza malowniczy
park, w którym umieszczono symboliczny sarkofag Urszuli. W zbiorach Muzeum
znajduje się wiele cennych dzieł poświęconych sztuce Jana Kochanowskiego.
Na terenie Gminy Policzna zlokalizowanych jest wiele cennych zabytków o
wartościach artystycznych, historycznych oraz naukowych. Należą do nich 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.

Zdjęcie 3. Kościół w Policznie(archiwum Urzędu)
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Wędrówkę po gminie ułatwią dwa piesze szlaki turystyczne:
•

szlak RA-2306-Y im. Jana Kochanowskiego - żółty długości 20,8km

•

RA-151-N - niebieski długości 107km,

Dwa szlaki rowerowe:
•

R-01c czerwony Bartodzieje – Czarnolas, długość całkowita 50 km, w tym przez
tereny leśne - 25 kmR-34y

•

żółty Lesiów PKP – Czarnolas, długość całkowita 51,5 km, w tym przez tereny
leśne - 26km.

2. ZARZĄDZANIE GMINĄ
Gmina prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
Celem działania Gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania
własne, zlecone lub powierzone. Do zadań własnych Gminy należą w szczególności
sprawy:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
• ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
• gminnego budownictwa mieszkaniowego,
• edukacji publicznej,
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• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
• zieleni gminnej i zadrzewień,
• cmentarzy gminnych,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej,
• promocji gminy,
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów:
• Wójta – organu wykonawczego,
• Rady – organu stanowiącego i kontrolnego.

1.1.

Władze gminy

Wójt jest organem wykonawczym. Wykonuje zadania i kompetencje określone
przepisami ustaw i statutem Gminy Policzna. Do zadań Wójta należy w szczególności:
• przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji wieloletnich programów i strategii
rozwoju Gminy oraz prowadzonej działalności promującej Gminę,
• przedkładanie radnym sprawozdań z działalności międzysesyjnej,
• reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
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• kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
Funkcję Wójta Gminy Policzna sprawuje mgr inż. Tomasz Adamiec.
Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy jest sprawowany przez Wójta przy
pomocy referatów i właściwych samodzielnych stanowisk.

Rada Gminy
Rada Gminy Policzna jest organem stanowiącym i kontrolnym. Działa na sesjach oraz
poprzez swoje komisje. Powołuje następujące stałe komisje:
• Rewizyjną,
• Skarg, Wniosków i Petycji,
• Budżetowa i spraw społecznych

Rada Gminy Policzna– Kadencja 2018-2023:
Imię i Nazwisko
Paweł Jędra
Grzegorz Orłowski
Alina Barbara Banaś
Andrzej Chołuj
Tadeusz Marian Cieślik
Sławomir Drachal
Krystyna Marszałek
Waldemar Mazur
Aneta Wiesława Sztobryn
Edward Wiączek
Janusz Mieczysław Kosmala
Mariusz Kosmala
Wiesława Kuc
Przemysław Michalczyk
Jarosław Zawadzki
1.2.

Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady
Stanowisko: Członek Rady

Jednostki organizacyjne Gminy Policzna

W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
W Gminie Policzna funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1. SP ZOZ w Policznie,
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2. Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, w tym: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnolesie oraz Zawadzie Starej
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie,
4. Zespół Placówek Oświatowych Policzna,
5. Zespól Szkolno- Przedszkolny w Czarnolesie.

1.3.

Jednostki pomocnicze Gminy Policzna

O utworzeniu, połączeniu, zniesieniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także
zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały. Jednostki pomocnicze
prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i podlegają nadzorowi
i kontroli organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

W Gminie Policzna funkcjonuje 27 sołectw:

Wykaz sołtysów w kadencji 2019-2024, Gmina Policzna
Lp

Nazwisko i imię

Nazwa sołectwa

1.

Kobylska Halina

Andrzejówka

2.

Marszałek Adam

Aleksandrówka

3.

Wiączek Edward

Antoniówka – Franków

4.

Wróbel Krystyna

Biały Ług

5.

Szewczyk Jacek

Bierdzież

6.

Gogacz Agnieszka

Czarnolas – Czarnolas-Kolonia

7.

Byzdra Tadeusz

Chechły

8.

Spytek Justyna

Dąbrowa- Las

9.

Ochwat Jolanta

Florianów – Kolonia Chechelska

10.

Sztobryn Aneta

Gródek

11.

Wrochna Bogdan

Jadwinów
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12.

Stępień Hanna

Jabłonów

13.

Piórkowska Ewelina

Ługowa Wola

14.

Śrubka Barbara

Łuczynów

15.

Sekuła Grzegorz

Patków

16.

Kuc Wiesława

Piątków

17.

Wargacka Katarzyna

Policzna

18.

Czapla Marek

Stanisławów

19.

Gwardiak Irena

Świetlikowa Wola

20.

Bała Bożena

Teodorów – Helenów

21.

Gogacz Monika

Wilczowola

22.

Baran Tadeusz

Wygoda – Kuszlów

23.

Toporek Marcin

Wojciechówka – Annów

24.

Rywacki Jan

Władysławów

25.

Kamionka Renata

Wólka Policka

26.

Baran Bożena

Zawada Nowa

27.

Podsiadły Sławomir

Zawada Stara

1.4.

Urząd Gminy

Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy, której Wójt wykonuje zadania
Gminy z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę
w wyniku porozumień z właściwymi organami. Urząd działa na podstawie
obowiązujących

przepisów

prawa,

Statutu

Gminy

Policzna,

Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Gminy Policzna oraz aktów prawnych wydanych przez Radę
oraz Wójta Gminy.
Siedzibą Urzędu jest miejscowość Policzna. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który kieruje
Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.
Urząd jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu
Gminy i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe:
• Strategia Rozwoju Gminy Policzna;
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• Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna na lata 2020-2028;
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Policzna;
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Policzna;
• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie;
• Programu zdrowotnego Gminy Policzna pn. ”Szczepienia ochronne przeciw grypie
dla osób po 65 roku życia” na lata 2020-2023;
•

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
• Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;
• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2020 r;
• Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2018-2020;
• Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Policzna;
• Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Policzna na lata 2019-2022;
• Wieloletni program współpracy gminy Policzna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w latach 2018 – 2021.

3. DEMOGRAFIA GMINY POLICZNA
Gmina Policzna liczy ogółem 5599 mieszkańców (stan na 31.12.2020r.). Na pobyt stały
zameldowanych było 5568 osoby, a 31 osoby na pobyt czasowy.
Liczba ludności gminy stanowi 15,2 % ludności powiatu, 0,1% ludności województwa
Teren Gminy podzielony jest na 27 sołectw – 33 miejscowości.
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Miejscowością o największej liczbie mieszkańców jest Policzna, zamieszkuje w niej
25% mieszkańców gminy.
Zgodnie z rejestrem mieszkańców stan ludności Gminy Policzna przedstawia się
następująco.
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LICZBA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM NA
MIEJSCOWOŚCI

Wykres 1. Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości.

Strukturę ludności według płci charakteryzuje procentowy udział liczby mężczyzn
i kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców. W 2020 roku liczba mężczyzn wynosiła 2802,
a kobiet 2797.

Liczba kobiet i mężczyzn zamieszkujących
Gminę Policzna

2802

2797

Kobiety
Mężczyźni

Wykres 2. Podział mieszkańców ze względu na płeć
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Struktura ludności według wieku jest jedną z najbardziej istotnych charakterystyk
populacji.
Warunkuje
ona
intensywność
procesów
demograficznych,
a w konsekwencji tempo rozwoju ludności. Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności
w poszczególnych przedziałach wiekowych z podziałem na płeć.

Struktura wiekowa ludności Gminy
2500

1949

2000

1553

1500
1000

754

495 494

500

354

0
Wiek
Wiek produkcyjny
Wiek
przedprodukcyjny
poprodukcyjny
Mężczyźni

Kobiety

Wykres 3. Struktura wiekowa ludności Gminy Policzna w 2020 roku.

Struktura wiekowa ludności gminy przedstawia się w następujący sposób: - wiek 0-17
lat - 989 osoby, - wiek od 18 do 60/65 roku życia - 3502 osób -wiek powyżej 60/65 roku
życia - 1108 osób.
W społeczeństwie dominują osoby w wieku produkcyjnym – 63 %, zaś wśród grup
nieprodukcyjnych przeważają osoby w wieku poprodukcyjnym – 20 %.
Analizując wykres zauważyć można przewagę liczebną mężczyzn nad kobietami
w wieku produkcyjnym. Natomiast w wieku poprodukcyjnym znacząco dominują
kobiety. Wynika to z faktu, że kobiety średnio żyją dłużej niż mężczyźni.
W 2019 roku w Policzna urodziło się 46 dzieci, a zmarło 88 osób. Przyrost naturalny
w 2020r. był ujemny i wyniósł – 42.
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Liczba urodzonych dzeci oraz zgonów
88
100

46

50
0
Urodzeni

1
46

Zgony

88

Wykres 4. Liczba urodzeń i liczba zgonów w Gminie Policzna w 2020 roku.

W porównaniu latami wcześniejszymi i z rokiem 2019 obserwujemy stały spadek
ludności związany z przewagą liczby zgonów nad urodzeniami i przewagą
wymeldowań nad zameldowaniami. Na pobyt stały i czasowy zarejestrowano 161
meldunków, wymeldowano zaś 174 osoby.

LICZBA LUDNOŚCI
5750
5696

5700
5650
5599

5600
5550

2020

2019

Wykres 5. Liczba ludności w 2019 i 2020 roku.

Na pobyt stały zameldowania dokonało – 161 osób
Pobyt czasowy - 33 osoby
Pobyt czasowy -cudzoziemcy - 15 osób
Wymeldowania z pobytu stałego dokonało - 174 osoby
Mieszkańcy Gminy Policzna zawarli w 2020 roku 24 małżeństwa.
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III. Informacje finansowe
Budżet gminy Policzna na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy
w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVII/119/2019.
Po

uwzględnieniu

zmian

wprowadzonych

uchwałami

Rady

Gminy

i Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku
wyniósł:
- po stronie dochodów - 26.797.650,21 zł
- po stronie wydatków - 26.291.050,21 zł.
W ciągu roku budżetowego zwiększono planu dochodów i wydatków budżetu gminy
o kwotę 3.541.050,21 zł.
Realizację budżetu gminy za 2020 rok przedstawia poniższa tabela.
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.

Dochody
Wydatki
Wynik
budżetu
(nadwyżka+/
deficyt-)
Przychody ogółem
z tego:
- wolne środki na rachunku
bankowym

Plan

Wykonanie

26.797.650,21
26.291.050,21
-506.600,00
0,00
0,00

Realizacja
planu %
25.847.628,35
96,45
24.657.543,34
93,79
X
1.190.085,01
0,00
535.774,45
0,00
535.774,45

5.

Rozchody:
- spłaty rat pożyczek

506.600,00

506.600,00

100,00

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 96,45 % zakładanego planu
budżetowego, na plan 26.797.650,21 zł, uzyskano dochody w kwocie 25.847.628,35 zł.
Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły 26.291.050,21 zł, w okresie
sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.657.543,34 zł tj. 93,79 %

zakładanego

planu budżetowego.
W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok powstała nadwyżka budżetu
w kwocie 1.190.085,01 zł.
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W ciągu roku budżetowego zgodnie z umowami spłacono do WFOŚ i GW
w Warszawie 1 ratę pożyczki pobranej w 2018 roku na zadanie inwestycyjne
pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka,
Gródek gmina Policzna” w kwocie 146.600,00 zł i do PKO BP spłacono 1 serię obligacji
wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 360.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło
3.226.400,00 zł tj. z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki w kwocie 586.400,00 zł
i wyemitowanych obligacji w kwocie 2.640.000,00 zł.
Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 12,48 % wykonanych dochodów.

1. Dochody budżetu:
Na uzyskane dochody budżetu składają się:
-

dochody

majątkowe

-

na

plan

991.990,16

zł,

uzyskano

dochody

w kwocie 917.960,97 zł i stanowią 3,55 % wykonanych dochodów budżetu;
-

dochody

bieżące

-

na

plan

25.805.660,05

zł,

uzyskano

dochody

w kwocie 24.929.667,38 zł i stanowią 96,45 % wykonanych dochodów budżetu.
Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:
-

Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody
w kwocie1.220,00 zł tj. 12,20 % planu.
- Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
w kwocie 72.750,81 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana”. Zadanie zrealizowano i rozliczono
zgodnie z umową.
- Do budżetu gminy wpłynęła pomoc finansowa z budżetu Województwa
Mazowieckiego w formie dotacji celowej w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem
na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Zawadzie Starej.
Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
- Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł.
- Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji
Projektu RPO WM na lata 2014-2020 gmina otrzymała refundację poniesionych
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wydatków

w

2019

roku

przy

realizacji

zadania

inwestycyjnego

pn.

,,Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie” w kwocie 307.990,16 zł.
Gmina zgodnie z umową zadanie wykonała w 2019 roku i przedłożyła do
Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych rozliczenie końcowe wraz
z wnioskiem o płatność refundacyjną. Prowadzono weryfikację kontrolną wniosku.
Dotację przekazano do budżetu gminy w 2020 roku.
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 97,07 % planu, wpływy z podatków,
opłat i pozostałe dochody w 86,07 %, dotacje celowe i środki finansowe przeznaczone
na cele bieżące w 98,59 % planu, subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie
z planem w 100,00 % planu.
Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono
w następujących dochodach:
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej
uzyskano dochody w kwocie 2.864,81 zł, na plan 12.000,00 zł tj. 23,87% planu
budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy - na koniec roku budżetowego
zaległości stanowiły kwotę 7.165,10 zł;
- w podatku od spadku i darowizn uzyskano dochody w kwocie 23.365,95 zł, na plan
45.000,00 zł tj. 51,92 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy
zaległości stanowiły kwotę 4.094,72 zł;
- Ze względu na stan epidemii w ciągu roku budżetowego część zajęć dydaktycznych
była zawieszona i prowadzona była stacjonarna praca szkół i to wpłynęło na
obniżone dochodów z następujących tytułów tj.:
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 22.000,00 zł, uzyskano
dochody w kwocie 15.485,30 zł tj. 70,39 % planu budżetowego;
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych na plan 100.000,00 zł, uzyskano
dochody w kwocie 61.965,90 zł tj. 61,97 % planu budżetowego.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody
w kwocie 873,03 zł tj.

21,83 % planu budżetowego, ponieważ z Urzędu
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Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano opłatę za I półrocze
2020 roku, a rozliczenie roczne opłat za 2020 rok nastąpi w br.
- odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia
komunalnego gminy na plan 36.800,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 21.216,30 zł tj.
57,65 % planu budżetowego;
- usługi koparki uzyskano dochody na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie
4.115,13 zł tj. 68,59 % planu budżetowego, ponieważ było niskie zapotrzebowanie
na świadczenie usług;
- wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano dochody w 17,16 % planu
budżetowego, ponieważ w ciągu roku budżetowego uległy obniżeniu stopy
oprocentowania lokat;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w 35,54 % planu budżetowego, ponieważ
wydobywanie kopalin było niższe niż planowano – naliczenia prowadzi Starostwo
Powiatowe.
Do budżetu gminy nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe z następujących
tytułów tj.:
- z NFOŚiGW w kwocie 55.815,00 zł z tytułu pomocy na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gminy przy usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach, ponieważ zadanie zrealizowano
w mniejszym zakresie niż wstępnie zaplanowano. Zgodnie z umową rozliczenie
z wykonania zadania przedłożono do weryfikacji, lecz refundację poniesionych
wydatków gmina otrzymała w br.
- z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 w kwocie 35.547,00 zł na inwentaryzację
indywidualnych źródeł ciepła gmina otrzymaną w ciągu roku budżetowego dotację
zwróciła na koniec roku, ponieważ Urząd Marszałkowski ze względu na wprowadzone
ograniczenia i dynamicznie wzrastającą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARSCoV-2 odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku.
Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości.
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Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 811.171,39 zł i uległy
zwiększeniu o kwotę 66.650,93 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego
roku.
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 78,89 %
zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności
jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników a także comiesięczne
wypłaty świadczeń dla podopiecznych. W ciągu 2020 roku zaległości wzrosły o kwotę
32.523,24 zł.
Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości z tytułu opłat za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku
budżetowego wyniósł 85.166,28 zł, zaległości te stanowiły 10,50 % zaległości
pozostałych i zwiększyły się o kwotę 23.543,61 zł w porównaniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią
1,99 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 16.125,16
zł i uległy zwiększeniu o kwotę 6.540,17 zł w porównaniu do analogicznego okresu
ubiegłego roku.
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią 3,13 % zaległości.
Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 25.359,82 zł i uległy
zwiększeniu o kwotę 3.804,70 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.
Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości za wodę i ścieki,
które wyniosły 27.785,68 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 12.849,48 zł w porównaniu
do analogicznego okresu ub. roku i stanowiły 3,43 % zaległości.
Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło
obniżenie dochodów za 2020 rok o kwotę 441.216,27 zł i stanowią 1,72 % dochodów
uzyskanych ogółem w tym:
- w podatku rolnym

34.580,00 zł;

- w podatku od nieruchomości

308.620,24 zł;

- w podatku od środków transportowych
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98.016,03 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie
Ordynacji podatkowej wynikające z przeciwdziałania COVID-19 – obliczone za okres
sprawozdawczy wynoszą 66.454,16 zł i stanowią 0,26 % dochodów wykonanych.
Umorzone zaległości podatkowe wystąpiły w następujących podatkach tj.:
- w podatku rolnym

8.639,02 zł;

- w podatku od nieruchomości

31.704,14 zł;

- w podatku leśnym

1.575,00 zł;

- w podatku od środków transportowych

24.536,00 zł.

Wpłynęło 75 podań o umorzenie podatków.
W 2020 roku do zalegających płatników wysłano 723 upomnienia. Wystawiono
136 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 22.957,50 zł.
W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano
zaległe należności w kwocie 14.318,83 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze są w trakcie
realizacji.
W gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów
własnych.

2. WYDATKI
Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawia się następująco:
Lp. Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Realizacja %
do
% planu
wydatków
ogółem

Wydatki ogółem
w tym:

26.291.050,21 24.657.543,34

93,79

100,00

1.

Wydatki bieżące

25.104.550,21 23.971.815,29

95,49

97,22

2.

Wydatki majątkowe

57,79

2,78

1.186.500,00

685.728,05

Wydatki bieżące wykonano w 95,49 % uchwalonego planu, kształtowały
się na poziomie 97,22 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano
w 57,79 % uchwalonego planu i stanowiły 2,78 % wydatków ogółem.
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Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa
tabela.
Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.929.500,05
1.091.002,00
242.598,16

Realizacja Struktura
planu w % wykonania
%
1.650.715,14
85,55
6,69
769.787,86
70,56
3,12
201.430,37
83,03
0,82

43.000,00
3.196.260,00

42.350,00
3.014.383,39

98,49
94,31

0,17
12,22

53.175,00

53.175,00

100,00

0,22

507.626,00

474.701,15

93,51

1,92

131.000,00

99.838,51

76,21

0,40

56.000,00
7.597.503,00
80.600,00
1.294.073,00
83.600,00

0,00
7.387.103,34
57.093,87
1.131.218,40
65.514,90

0,00
97,23
70,84
87,42
78,37

0,00
29,96
0,23
4,59
0,27

7.838.895,00
1.372.693,00

7.833.218,72
1.177.870,08

99,93
85,81

31,77
4,78

404.725,00

354.787,96

87,66

1,44

368.800,00

344.354,65

93,37

1,40

26.291.050,21 24.657.543,34

93,79

100,00

działu
010 - Rolnictwo i łowiectwo
600 - Transport i łączność
700
Gospodarka
mieszkaniowa
710 - Działalność usługowa
750
Administracja
publiczna
751 - Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony
prawa i sądownictwa
754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
757 Obsługa
długu
publicznego
758 - Różne rozliczenia
801 - Oświata i wychowanie
851 - Ochrona zdrowia
852 - Pomoc społeczna
854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
855 - Rodzina
900
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
926 - Kultura fizyczna
Razem wydatki

3. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych
w 2020 roku.
Główne zadania inwestycyjne planowane i zrealizowane w 2020 roku to
zadania

inwestycyjne

jednoroczne

tj.

modernizacja

stacji

wodociągowej

w Czarnolesie, przebudowa dróg gminnych, budowa oświetlenia ulicznego,
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termomodernizacja budynków, zakup ciągnika, samochodu i kosiarki bijakowej,
wykup gruntów pod drogę gminną.
Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane częściowo. Nie wszystkie
planowane zadania zostały rozpoczęte i wykonane, ponieważ pomoc finansowa
otrzymana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została
przekazana do budżetu gminy w miesiącu wrześniu 2020 roku i wystąpił krótki okres
czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonawstwo robót.
Natomiast zadania rozpoczęte w 2020 roku zostały wykonane i rozliczone
pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja tych zadań nie stwarzała
problemów, przebiegała zgodnie z planem zadań inwestycyjnych i zawartymi
umowami.
W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych uchwalono kwotę
1.186.500,00 zł, wydatkowano kwotę 685.728,05 zł w tym :
-

na zakupy i wydatki inwestycyjne na plan

1.000.500,00 zł, wydatkowano

kwotę 499.728,05 zł;
-

realizacja dotacji celowych na zadania inwestycyjne na plan 186.000,00 zł,

wydatkowano kwotę 186.000,00 zł tj.:
▪ dla Powiatu Zwoleńskiego plan dotacji wynosił 160.000,00 zł, przekazano dotację
w kwocie 160.000,00 zł;
▪ Fundusz Wsparcia Policji na plan 6.000,00 zł, przekazano kwotę 6.000,00 zł;
▪ Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na plan 10.000,00 zł, przekazano
kwotę 10.000,00 zł;
▪ dla SP ZOZ w Zwoleniu na plan 10.000,00 zł, przekazano kwotę 10.000,00 zł.
Realizacja wydatków majątkowych wg. działów klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:
W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 272.300,00 zł
wydatkowano kwotę 72.201,14 zł tj. 26,52 %
1. Dostawa i montaż zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie.
W ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,, Dostawa
i montaż zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie”. Wstępnie
realizację zadania podzielono na etapy, lecz w ciągu roku budżetowego odstąpiono
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od realizacji. Modernizację stacji wodociągowej zaplanowano w budżecie 2021 roku,
ponieważ na realizację tego zadania gmina otrzymana pomoc finansową ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach
Programu PROW na lata 2014-2020.
2. Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnolesie.
Wykonano częściową modernizację stacji wodociągowej w Czarnolesie polegającą
na montażu nowego chloratora oraz wykonano instalację do podawania
podchlorynu, zamontowano rurę spustową na zewnątrz budynku do odprowadzania
wody z odżelaziaczy, wykonano kosz odwadniający, zamontowano mieszacz
powietrza do płukania odżelaziaczy, wykonano nową instalację powietrzną
i uzupełniono złoża filtracyjne w odżelaziaczach. Koszt zadania 72.201,14 zł.
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 723.700,00 zł
wydatkowano 423.085,91 zł tj. 58,46 % planu.
Drogi publiczne powiatowe na plan 160.000,00 zł, wydatkowano kwotę 160.000,00 zł.
Gmina zawarła umowę z Powiatem zwoleńskim w sprawie wspólnego
finansowania zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509W Władysławów

-

Ługi”.
Drogi publiczne gminne na plan 447.700,00 zł , wydatkowano kwotę 147.630,91 zł.
Na drogach gminnych realizowano następujące zadanie tj.:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana - na plan
147.700,00 zł, wydatkowano kwotę 147.630,91 zł.
Pozostała działalność na plan 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę 115.455,00 zł.
Zakupiono ciągnik z osprzętem wyposażonym w urządzenie wielofunkcyjne,
piaskarkę

komunalną

i

pług

do

ośnieżania

za

kwotę

105.000,00

zł,

na plan 105.000,00 zł.
Zakupiono

kosiarkę

bijakową

do

koszenia

trawy

z

poboczy

za kwotę 10.455,00 zł, na plan 11.000,00 zł.
W dziale 700

Gospodarka mieszkaniowa
na plan 39.300,00 zł, wydatkowano kwotę 39.241,00 zł tj.99,85 %.
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dróg

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli.
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji tj. zlecono i opracowano
dokumentację

kosztorysową

na

wykonanie

termomodernizacji

budynku

oraz zagospodarowanie działki wokół budynku, wykonano audyt energetyczny
obiektu i studium wykonalności inwestycji. Na wykonanie w/w prac wydatkowano
kwotę 30.258,00 zł, na plan 30.300,00 zł.
Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Andrzejówka.
Od indywidualnych właścicieli wykupiono grunty o pow. 0,1661 ha na poszerzenie
drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka. Koszt zadania 8.983,00 zł.
W dziale 710

Działalność usługowa
na plan 17.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.000,00 zł tj.100,00 %.

Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu
geodezyjnego Zawada Stara za kwotę 17.000,00 zł.
W dziale 750

Administracja publiczna
na plan 27.200,00 zł, wydatkowano kwotę 27.200,00 zł tj.100,00 %.

Zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki OPEL VIVARO za kwotę 27.200,00 zł.
W dziale 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
na plan 95.000,00 zł, wydatkowano kwotę 95.000,00 zł tj.100,00 %.

1. Komendy Wojewódzkie Policji.
Przekazano dotację w kwocie 6.000,00 zł na konto ,,Funduszu Wsparcia Policji
Województwa

Mazowieckiego”

na

zakup

nieoznakowanego

samochodu

osobowego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.
Przekazano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej na zakup nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego
dla KP PSP w Zwoleniu.
Zgodnie

z

zawartym

porozumieniem

do użytkowania.
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samochód

zakupiono

i

przekazano

3. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zawadzie Starej.
Koszt zadania 69.000,00 zł.
Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa
Mazowieckiego w kwocie 36.000,00 zł.
4. Zarządzanie kryzysowe.
Przekazano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł dla SP ZZOZ w Zwoleniu
na realizację zadania pn. ,,Zakup respiratora i dwóch defibrylatorów dla potrzeb
SP ZZOZ w Zwoleniu.
Urządzenia zakupiono i przekazano do użytkowania w SP ZOZ w Zwoleniu.
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
na plan 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł
tj. 100,00 % planu.
Budowa oświetlenia ulicznego.
W miejscowości Chechły i Kolonia Chechelska zamontowano zestaw latarni SLC 3030.
Koszt zadania 12.000,00 zł.
W miesiącu wrześniu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe
w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach
otrzymanej pomocy zaplanowano realizacje zadań inwestycyjnych w zakresie
Dostawy i montażu zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie
i przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych, lecz ze względu na krótki okres czasu
na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonanie robót odstąpiono
w 2020 roku od wykonania zaplanowanych zadań. Otrzymane środki finansowe
zostaną wykorzystane w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za 2020 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Policzna została uchwalona przez Radę
Gminy Uchwałą Nr XVII/118/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku na lata 2020-2028.
W

2020

wprowadzono

zmiany

w

Wieloletniej

spowodowane zmianami kwot dochodów i wydatków.
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Prognozie

Finansowej

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło
3.226.400,00 zł. Stan zobowiązań gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2020 roku
przedstawia poniższa tabela.
Nazwa Banku
Stan
Spłaty
Stan zadłużenia
cel zaciągnięcia pożyczki i zadłużenia
zobowiązań w na dzień
obligacji
na
dzień 2020 roku
31.12.2020 roku
1.01.2020
roku
WFOŚIGW w Warszawie
,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości
Policzna,
Wólka
Policka,
733,000,00
146.600,00
586.400,00
Gródek gmina Policzna”
PKO BP Obligacje
1.800,000,00
360.000,00
1.440.000,00
PKO BP Obligacje
1.200,000,00
0,00
1.200.000,00
Razem
3.733.000,00
506.600,00
3.226.400,00
Obligacje zostaną wykupione w latach 2020-2022 po 360.000,00 zł rocznie,
w latach 2023-2024 po 560.000,00 rocznie, w latach 2025-2028 po 200.000,00 zł rocznie.
Pożyczka spłacana jest od 2019-2024 roku po 146.600 zł rocznie.
W 2020 roku spłacono zgodnie z umową 1 ratę pożyczki do WFOŚ i GW
w Warszawie w kwocie 146.600,00 zł i 1 serię obligacji w kwocie 360.000,00 zł.
Spłaty zobowiązań w br. i w latach następnych zaplanowano z nadwyżek
budżetowych w poszczególnych latach.
Wydatki związane z obsługą zadłużenia w okresie objętym prognozą zostały
wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie budżetu gminy, stanowi 12,48 %
wykonanych dochodów.
W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki w kwocie 10.443,53 zł,
odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w kwocie 78.567,80 zł i opłatę
za odnowienie kodu identyfikacyjnego i rejestrację obligacji w kwocie 10.827,18 zł.
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy Policzna w zakresie planu
dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz
długu publicznego są zgodne.
Budżet gminy Policzna za 2020 rok po stronie dochodów został wykonany
w kwocie 25.847.628,35 zł na plan 26.797,650,21 zł a po stronie wydatków w kwocie
24.657.543,34 zł na plan 26.291.050,21 zł.
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Wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 1.190.085,01 zł.
Szczegółowy opis realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono
w części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Policzna za 2020 rok.
Przedsięwzięcia.
W budżecie gminy nie planowano wydatków na zadania wieloletnie.
Gwarancje i poręczenia.
Gmina Policzna nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.
W związku z powyższym nie planowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2020-2028 wydatków z tego tytułu.
Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Policzna na lata 2020-2028 opracowano
i przedstawiono tabelarycznie.
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego
Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31
grudnia 2020 roku wynosi 60.991.306,99 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń.
Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia
Tabela Nr 1.
Opis majątku trwałego Stan na dzień
wg. grup KRŚT
01.01.2020
Przychód
,,0” Grunty
,,1” Budynki i lokale
,,2” Obiekty inżynierii
lądowej
i wodnej
,,3,4,5,6”
Kotły,
maszyny
i urządzenia
,,7” Środki transportu
,,8”
Narzędzia
i
wyposażenia
Ogółem

Rozchód

Stan na dzień
31.12.2020

1.801.308,33
9.129.210,75

69.096,66
69.000,00

50.000,00
5.000,00

1.820.404,99
9.193.210,75

40.048.798,01

169.630,91

0,00

40.218.428,92

6.517.439,92

72.656,14

62.075,55

6.528.020,51

2.888.401,02
303.558,85

132.200,00
19.951,94

112.869,99
0,00

2.907.731,03
323.510,79

60.688.716,88

532.535,65

229.945,54 60.991.306,99

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wartość środków trwałych
uległa w tym:
- zwiększeniu o kwotę

532.535,65 zł;

- zmniejszeniu o kwotę 229.945,54 zł
dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.:

Grupa 0 – Grunty zwiększono o kwotę 19.096,66 zł:
1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego przejęto nieodpłatnie na stan
gminy działkę rolną położoną w Jabłonowie o pow.0,47 ha o wartości 19.000,00 zł.
2. Na podstawie Decyzji Wójta Gminy Policzna nabyto działkę pod drogą gminną
w miejscowości Bierdzież o pow. 0,4400 ha o wartości 5.280,00 zł.
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na własność gminy
dwie działki pod drogi gminne tj.:
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- działkę o pow.0,1000 ha położoną w miejscowości Andrzejówka o wartości 4.214,68
zł;
- działkę o pow.1,0000 ha położoną w miejscowości Zawada Nowa o wartości
31.618,98 zł.
4. Zakupiono grunty na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka
o powierzchni 0,1661 ha o wartości 8.983,00 zł.
5. W drodze darowizny nieodpłatnie przekazano dla gminy Zwoleń grunty budowlane
położone w miejscowości Podzagajnik o pow.1,18 ha wartości 50.000,00 zł tj.:
- działkę o pow. 0,14 ha o wartości 8.400,00 zł zabudowana budynkiem mieszkalnym;
- działkę o pow. 1,04 ha o wartości 41.600,00 zł zabudowana budynkiem
gospodarczym.
Grupa 1 - Budynki i lokale zwiększono o kwotę 64.000,00 zł:
1. Wykonano termomodernizację budynku remizy OSP w Zawadzie Starej
- wartość nakładów 69.000,00 zł.
2. Przekazano w drodze darowizny na rzecz Gminy Zwoleń dwa budynki położone
w miejscowości Podzagajnik o wartości 5.000,00 zł tj.:
- budynek mieszkalny parterowy murowany o wartości 3.000,00 zł;
- budynek gospodarczy murowany o wartości 2.000,00 zł.
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększono o kwotę 169.630,91 zł:
1. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana
na dł. 440 m.b. i szer. 4,0 m.b. polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa
drogowego, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych
oraz na wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Koszt zadania 147.630,91 zł.
2. Wykonano modernizację stacji wodociągowej w Czarnolesie polegająca na
wykonaniu rury spustowej na zewnątrz budynku do odprowadzania wody
z odżelaziaczy. Koszt zadania 10.000,00 zł.
3. W miejscowości Chechły i Kolonia Chechelska zamontowano zestaw latarni SLC
3030. Koszt zadania 12.000,00 zł.
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Grupa 3,4,5,6 - Kotły, maszyny i urządzenia zwiększono o kwotę 10.580,59 zł:
1. W ramach modernizacji stacji wodociągowej w Czarnolesie wykonano montaż
nowego chloratora, wykonano kosz odwadniający, zamontowano mieszacz
powietrza do płukania odżelaziaczy, wykonano nową instalację powietrzną
i uzupełniono złoża filtrujące. Koszt zadania 62.201,14 zł.
2. Zakupiono kosiarkę bijakową na wysięgniku do koszenia trawy z poboczy dróg za
kwotę 10.455,00 zł.
3. Ze względu na długi okres użytkowania i duże zużycie dokonano kasacji dwóch
zestawów inkasenckich, serwera HP o wartości 23.415,35 zł i 4 zbiorników
hydroforowych na stacji wodociągowej w Policznie o wartości 38.660,20 zł.
Grupa 7 - Środki transportu zwiększono o kwotę 19.330,01 zł:
1. Zakupiono nowy ciągnik marki KRAFT z osprzętem tj. urządzeniem wielofunkcyjnym
piaskarką komunalną i pługiem do odśnieżania za kwotę 105.000,00 zł.
2. Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono samochód osobowo-dostawczy OPEL VIVARO
za kwotę 27.200,00 zł.
3. Ze względu na długi okres użytkowania, rok produkcji 1997 i duże zużycie
zamontowanego sprzętu i urządzeń technicznych dokonano kasacji samochodu
pożarniczego ,,RENAULT typ: TRAFIC.” użytkowanego przez OSP Czarnolas o wartości
ewidencyjnej 112.869,99 zł.
Grupa 8 - Narzędzia i wyposażenie zwiększono o kwotę 19.951,94 zł:
Stowarzyszenie ,,Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przekazało nieodpłatnie gminie
Policzna zestaw urządzeń do ćwiczeń, zamontowany na placu szkolnym przy ZPO
Policzna
Informację o gruntach będących na stanie mienia komunalnego
gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 2.
Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia w
ha

Grunty ogółem w tym:
1.

Wartość w zł

125.7634

1 820.404,99

0,17

2.700,00

Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego:
Bar w Czarnolesie dz. Nr 298/1
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Zielony zam. Wygoda dz. Nr 243/1

0,12

1.320,00

SP ZOZ w Policznie udział 49897/75411

0,2446

4.287,12

SP ZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236

0,1779

2.340,19

ZPO w Policznie

4,28

37.515,54

ZSP w Czarnolesie

1,33

15.300,00

Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych w Wilczowoli

0,4973

3.034,00

Grunty zajęte pod stacjami wodociągowymi
i przepompowniami wody tj.:
Stacja wodociągowa w Policznie

0,30

500,00

Stacja wodociągowa w Czarnolesie

0,26

4.940,00

Pompownia wody w Policznie

0,05

800,00

Przepompownia wody w Ługowej Woli

0,10

700,00

Oczyszczalnią ścieków w Policznie

0,40

1.261,63

Oczyszczalnią ścieków w Czarnolesie

0,48

2.300,00

0,105

3.150,00

w Czarnolesie udział w ½ części

0,10

2.950,00

w Gródku

0,04

250,00

8.

Grunty pod budynkiem świetlicy w Chechłach

0,05

400,00

9.

Grunty zurbanizowane obok budynku remizy OSP
w Gródku
Grunty niezabudowane położone w Policznie
obok budynku administracyjnego UG
Grunty położone w Zawadzie Starej – pod
budynkiem,
w którym znajduje się biblioteka,
świetlica wiejska
i pomieszczenia OSP
Grunty pod drogami i pozostałe grunty

0,13

41.553,00

1,27

131.312,30

0,10

15.000,00

115.5586

1.548.791,21

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.
11.

12.

Przekazanych w użytkowanie:

Grunty przekazane w trwały zarząd do szkół :

Grunty pod oczyszczalnią ścieków :

Grunty
pod
budynkami
remiz
oddane w użyczenie OSP tj.:
w Policznie udział w ½ części

strażackich
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II. Informacje o budynkach będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna
przedstawia Tabela Nr 3.
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość w szt.

Budynki ogółem w tym:

Wartość w zł
28

9.193.210,75

1.

Budynki szkolne

4

4.542.995,99

2.

Budynki służby zdrowia

2

307.882,11

3.

Budynki oczyszczalni ścieków

2

457.382,01

4.

Budynki stacji wodociągowej

2

391.578,47

5.

Budynek administracyjny Urzędu Gminy

1

1.021.791,29

6.

Budynek rehabilitacji w Policznie

0,5

507.850,70

7.

Budynek GOPS

0,5

263.766,89

8.

Budynek garażu obok remizy OSP w Policznie

1

179.896,58

9.

Budynek po szkole w Gródku

1

72.045,38

10.

Budynek po szkole w Świetlikowej Woli

1

17.949,51

11.

Budynki w Wilczowoli w użyczeniu

2

257.686,99

12.

Budynki remiz OSP

4,5

418.859,80

13.

Budynki świetlic wiejskich

6,5

753.525,03

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( budowle) o wartości 40.218.428,92 zł.
w tym: budowle i infrastruktura towarzyszącą tj.:
- sieć wodociągową o długości 149.594 km wraz z ujęciami wody;
- 2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie;
-

2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie

i w Czarnolesie;
- sieć kanalizacyjną o długości 32.828 km i 21 przepompownie ścieków;
- chodniki i kładki dla pieszych;
- stadion sportowy;
- 945 lampy oświetlenia ulicznego.
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IV. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości 6.528.020,51 zł w tym:
- koparko - ładowarka JCB 3 CX z osprzętem o wartości 287.282,70 zł;
- rozsiewacz z hamulcem o wartości 35.670,00 zł;
- zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości 30.335,00 zł;
-

kotły i urządzenia techniczne zamontowane w prywatnych budynkach

mieszkańców gminy Policzna uczestniczących w realizacji Projektu pn. ,,Ekoenergia
w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” – odnawialne źródła
energii stanowią wartość 1.959.551,64 zł tj.:
- 28 zestawów instalacji fotowoltaicznych o wartości 834.574,84 zł;
- 70 zestawów instalacji kolektorów słonecznych o wartości 649.385,74 zł;
-

3 zestawy powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
i centralnego ogrzewania wraz osprzętem o wartości 58.471,11 zł;

- 30 instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem
o wartości 417.119,95 zł
- pozostałe kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości 4.215.181,17 zł.
V. Środki transportu o wartości 2.907.731,03 zł przedstawia Tabela Nr 4.
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość w szt.

Środki transportu

Wartość w zł.
16

2.907.731,03

1.

Samochody specjalne pożarnicze

6

2.315.112,70

2.

Ciągnik ,,Zetor”

1

166.188,00

3.

Beczka asenizacyjna MEPROZET

1

32.520,33

4.

Ciągnik z osprzętem

2

105.000,00

5.

Traktory ogrodowe z osprzętem

3

48.250,00

6.

Przyczepa specjalna

1

9.760,00

7.

Autobus przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych
Samochód osobowo-dostawczy

1

203.700,00

1

27.200,00

8.

Wyposażenie i inne środki trwałe o wartości 323.510,79 zł.
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V. INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE
1. Inwestycje DROGOWE
W roku 2020 na terenie gminy Policzna wykonano następujące inwestycje
drogowe:
•

23 września 2020 r. odbył się odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej
Policzna, ul. Cegielniana - koszt całkowity inwestycji to 145 501,62 zł, w tym
otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 75 000,00 zł;

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na dł. 440 m o szer. 4,0 m.
Zakres robót obejmował wykonanie ulepszonej podbudowy z kruszywa drogowego
i wyrównanie podbudowy mieszanką

mineralno-asfaltową, wykonanie poboczy

z kruszywa łamanego.

Zdjęcia. 4 i 5 Droga w miejscowości Policzna ul. Cegielniana

•

Gmina współfinansowała przebudowę drogi powiatowej w miejscowości
Władysławów.

Gmina zawarła umowę z Powiatem zwoleńskim w sprawie wspólnego finansowania
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509W Władysławów- Ługi”.
Dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 4509W Władysławów - Ługi
na długości całego odcinka ok. 5,005 km, w tym na terenie gminy Policzna na
długości 3,250 km. W ramach realizacji zadania wykonano przepusty rurowe, zjazdy
na posesje, zatoki autobusowe z kostki brukowej. Oczyszczono mechanicznie
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istniejącą nawierzchnię asfaltową. Wykonano wyrównanie nawierzchni drogi
mieszanką mineralno-asfaltową o grubości 9 cm. Wykonano pobocza z kruszywa
drogowego i oznakowanie poziome na nawierzchni jezdni. Ustawiono pionowe znaki
drogowe. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 2.764.420,00 zł, w tym
udział budżetu gminy w kwocie 160.000,00 zł.
•

W ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji

Lokalnych

zaplanowano

realizację

następujących

zadań

inwestycyjnych tj.:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów – Teodorów
plan 75.000,00 zł;.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka – Wojciechówka
plan 75.000,00 zł;
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franków – Policzna
plan 70.000,00 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Daleka
plan 50.000,00 zł;
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara- wąwóz
plan 30.000,00 zł.
W ciągu roku budżetowego odstąpiono od realizacji tych zadań, ponieważ pomoc
finansowa ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została
przekazana do budżetu gminy w miesiącu wrześniu 2020 roku - termin na
przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonawstwo robót był za krótki.
•

Na bieżąco wykonywane były remonty dróg gminnych kruszywem, masą na
zimno, wykonywanie przepustów na drogach.

•

Uzupełniano braki w oznakowaniu na drogach gminnych.

•

W sezonie zimowym, aby zabezpieczyć właściwe utrzymanie dróg gminnych
wykonywane zostały następujące prace:
 Odśnieżanie ulic oraz chodników i placów;
 Zwalczanie gołoledzi, śliskości pośniegowej;
 Utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów w przypadku
występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów
śniegu i niewystępowaniu śliskości zimowej
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•

Gmina Policzna zrealizowała budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy
Policzna. Mając na względzie zgłaszane Gminie potrzeby mieszkańców
w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, w 2020 roku
zamontowano zestaw latarni SLC w miejscowości: Chechły i Kolonia
Chechelska. Koszt montażu: 12.000,00 zł.

•

W 2020 r. wydanych zostało łącznie 49 decyzji lokalizacyjnych, decyzje na
zajęcie pasa drogowego i decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie drogi
gminnej.

Głównie

dotyczyły

one

przyłączeń

wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i światłowodowych.

2. Regulacja
Powierzchnia dróg Gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła
115,5586 ha.
W 2020 roku zostały przeprowadzone następujące regulacje:
•

poszerzenie drogi gminnej, znajdującej się w miejscowości Andrzejówka.
Działka o numerze ewidencyjnym 65/1 o powierzchni 0,1661 ha, na podstawie
decyzji podziałowej stała się własnością Gminy.

•

Na podstawie Aktu Notarialnego Gmina Policzna nabyła od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki zajęte pod drogę gminną. Nieruchomość
oznaczona w ewidencji gruntów nr 196/7 o pow. 0,1000 ha położonej
w miejscowości Annów obręb geodezyjny Andrzejówka oraz nieruchomość
oznaczona w ewidencji gruntów nr 47 o pow. 1,0000 ha zostały nieodpłatnie
przekazane na mienie Gminy.

3. INWESTYCJE
•

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli.
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji tj. zlecono
i opracowano dokumentację kosztorysową na wykonanie termomodernizacji
budynku oraz zagospodarowanie działki wokół budynku, wykonano audyt
energetyczny obiektu i studium wykonalności inwestycji. Na wykonanie w/w
prac wydatkowano kwotę 30.258,00 zł.

•

Wykonano modernizację stacji wodociągowej w Czarnolesie za łączną kwotę
72 201,14 zł.
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•

Wykonano "Termomodernizacja budynku remizy OSP

w Zawadzie Starej".

Ogółem koszt zadania wyniósł 69 000,00zł. Otrzymano kwotę dofinansowania
w wysokości 36 000,00zł.

Zdj.6. Budynek OSP w Zawadzie Starej (archiwum urzędu)

•

Zrealizowano zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Bierdzież oraz
zakup

dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej”

w ramach „Mazowieckiego

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Całkowity koszt zadania to
18 796,30

zł,

w

tym

kwota

pozyskanego

dofinansowania

z

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosła: 9 398,00 zł

Zdj.7. Plac zabaw w miejscowości Bierdzież (archiwum urzędu)

•

Zrealizowano zadanie: „Budowa placu zabaw w miejscowości Florianów oraz
zakup

dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej” w ramach „Mazowieckiego

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Całkowity koszt zadania to
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18 796,30

zł,

w

tym

kwota

pozyskanego

dofinansowania

z

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosła: 9 398,00 zł

Zdjęcie 8. Plac zabaw w miejscowości Florianów (archiwum Urzędu)

•

Zmodernizowano budynek Świetlicy w Jadwinowie

•

Inne zadania z referatu Inwestycji

W 2020 roku opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obrębu geodezyjnego Zawada Stara.
Wydano 71 decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wydano 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydano 21 zawiadomień i zaświadczeń o numeracji porządkowej dla nieruchomości.
Wydano

36

warunków

technicznych

przyłączenia

nieruchomości

do

sieci

kanalizacyjnej i wodociągowej.
Wydano 240 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wydano 14 decyzji zatwierdzających podział działek.
Wydano 16 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału działek.
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VI. Ochrona Środowiska, gospodarka
odpadami
1. Odpady
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Policzna nr XVI/112/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty, od 1 stycznia 2020 r. obowiązywały
nowe stawki za odbiór i wywóz nieczystości stałych.
Wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. (od osoby/miesiąc):

17,00 zł
jeżeli odpady gromadzone i odbierane są w sposób selektywny

34,00 zł
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej otrzymał zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas
złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.
Zawiadomienia zostały doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej
opłaty.
Skalkulowano planowane dochody według
dotyczących ok. 4.415 osób.
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złożonych 1.670 deklaracji

W ciągu roku budżetowego z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów
uzyskano dochody w kwocie 800.916,82 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego
stanowiły kwotę 85.166,28 zł.
W stosunku do zalegających płatników wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Wysłano 450 upomnień, wystawiono 34 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie
uzupełnienia deklaracji z tytułu opłat.

Wystawiono 27 szt. wezwań do zapłaty dla osób, które nie uregulowały opłat za pobór
wody i odprowadzanie ścieków.
Wprowadzono 274 deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Sporządzono Analizę Stanu Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Policzna za rok 2019, oraz Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.
Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na ,,Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Policzna w 2021 roku” za łączną kwotę: 686 981,63 zł brutto.
Jednym z głównych celów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to
upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców.
W tym celu zakupiono ulotki przedstawiające szczegółowy sposób segregacji
odpadów.

2. Ochrona Środowiska
Ustawa o samorządzie gminnym przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy,
wśród których spora ich część wiąże się z szeroko pojętą ochroną środowiska. Należy
do nich zaliczyć m.in. zadania z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami,

ochrony środowiska

i przyrody oraz gospodarki wodnej,

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
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i cieplną oraz gaz; ochrony zdrowia; edukacji publicznej; zieleni gminnej i zadrzewień;
Wymienione zadania dotyczą w sposób pośredni i bezpośredni ochrony środowiska.
W celu realizacji polityki ochrony środowiska Gminy Policzna podjęła działania, które
miały przyczynić się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na
terenie Gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców,
a także do zrównoważonego rozwoju Gminy.
Działania podjęte w 2020 roku miały zróżnicowany charakter. Były to przede wszystkim
zadanie edukacyjne - podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie
lokalnym oraz zadania mające na celu wspieranie działań obywateli na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska.
Główne zadania podjęte przez Gminę Policzna w 2020 roku na rzecz ochrony
środowiska:
Inwentaryzacja Źródeł ciepła
W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020" Gmina Policzna otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.
"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła" Kwota dofinansowania to 35 547,00 zł;

Rysunek 2. Informacja o inwentaryzacji źródeł ciepła.
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Azbest
Z terenu gminy odebrano 69,54 ton odpadów zawierających azbest (eternitu).
Mieszkańcy złożyli 32 wnioski o odbiór azbestu, a całkowity koszt zadania wyniósł
22 230,55 zł brutto. Do WFOŚiGW złożono wniosek o dotację na usunięcie azbestu,
Gmina otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie: 22 230,55 zł.
Planuje się kontynuację zadania w latach następnych.
Folia rolnicza
Przeprowadzono akcję odbioru i utylizacji odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag pochodzących
z gospodarstw rolnych. Zebrano i przekazano do utylizacji 15,44 tony odpadów. Do
NFOŚiGW złożono wniosek o refundację 100 % wydatków tj. w kwocie 7 675,88 zł.

Decyzje Środowiskowe
Wszczęto i prowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

Instalacja
fotowoltaicz
na
Instalacja
fotowoltaicz
na

PCWO ENERGY
PROJECT Sp. z o.o.

18.10.2020r.

Powyżej
1ha

DO 1 MW

Quadran Polska
Sp. z o.o.

4.03.2020r.

Powyżej
1ha

Do 1 MW

Instalacja
fotowoltaicz
na
Instalacja
fotowoltaicz
na

PV 1230 Sp. z o.o.

16.03.2020r.

Powyżej
1ha

Do 1 MW

MG Green Energy
20 Sp. z o.o.

02.04.2020r.

Powyżej
1ha

Do 1 MW

Instalacja
fotowoltaicz
na
Instalacja
fotowoltaicz
na

PGE Energia
Odnawialna S.A

10.04.2020r.

Powyżej
1ha

Do 1MWp

Standard Power
Development Sp.
z o.o. Sp. k.

13.07.2020r.

Powyżej
1ha

Do 1 MW
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nr ewid. 216,
217, obręb
Wilczowola
nr ewid.
182/5, 182/4
i 183, obręb
Czarnolas
nr ewid.
305/1, obręb
Policzna
nr ewid.50,
obręb
Gródek
Czarnolas
nr ewid.30/2,
obręb
Czarnolas
nr
ewid.103/2,
105/2, 106/2,
107/2, 108/2

Instalacja
fotowoltaicz
na

SH18 Sp. z o.o.

27.07.2020r.

Powyżej
1ha

Do 1 MW

Instalacja
fotowoltaicz
na
Instalacja
fotowoltaicz
na

SOLARPROJEKT
S.C.

6.08.2020

Powyżej
1ha

Do 1 MW

SOLARPROJEKT
S.C.

6.08.2020

Powyżej
1ha

Do 1 MW

, obręb
Jadwinów
nr ewid. 540,
542, 544,
546, 548, 550
, obręb
Jabłonów
nr ewid.
75/3, obręb
Wilczowola
nr ewid.
75/3, obręb
Wilczowola

Drzewa, decyzje o usunięciu
Rozpatrzono 100 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
Plan Opieki nad zwierzętami
Opracowano „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2020 roku”.
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VII. Oświata
I.

Gmina Policzna jest organem prowadzącym dla następujących placówek
oświatowych.

1. Zespół Placówek Oświatowych Policzna w skład którego wchodzą:
➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Policznie z klasami
0 ( szkoła podstawowa - 14 oddziałów, kl. 0 - 2 oddziały)
➢ Przedszkole Samorządowe w Policznie ( 3 oddziały )
2. Zespól Szkolno- Przedszkolny w Czarnolesie w skład którego wchodzą:
➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
( 8 oddziałów)
➢ Przedszkole Samorządowe w Czarnolesie (przedszkole – 1 oddział, kl. 0 – 1
oddział)
Do w/w placówek uczęszcza uczniów w tym:
➢ do szkól podstawowych
114 uczniów)
➢ kl. 0
uczniów)
➢ do przedszkola
dzieci)

- 331 uczniów ( Policzna - 217 uczniów, Czarnolas - 52 uczniów ( Policzna - 27 uczniów, Czarnolas - 25
- 105 dzieci ( Policzna - 57 dzieci, Czarnolas - 48

II. Zatrudnienie
W

roku

szkolnym

2019/2020

w

samorządowych

przedszkolach

i

szkołach

podstawowych zatrudnionych było 60 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi.
W placówkach oświatowych gminy Policzna zatrudnionych jest 60 nauczycieli w tym:
➢ 46 nauczycieli dyplomowanych
➢ 5 nauczycieli mianowanych
➢ 3 nauczyciel kontraktowych
➢ 6 nauczycieli stażystów
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oraz 26 pracowników obsługi szkół.

Razem

w placówkach oświatowych

zatrudnionych jest 86 osób.
III. Dowóz uczniów
W lipcu 2020 r. przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy
Policzna na rok szk. 2020/2021. Wybrano ofertę przewoźnika: Usługi Transportowe
Dorota Frączek z Kozienic.
Miesięczny koszt dowożenia 1 ucznia wynosi 83,55 zł z podatkiem VAT.
Od miesiąca września 2020 roku do szkół dowożonych jest 247 uczniów :
➢ ZPO Policzna - 120 uczniów
➢ ZSzP Czarnolas - 127 uczniów
IV. Niepełnosprawnym uczniom i dzieciom zapewniono bezpłatny transport i opiekę
w czasie przewozu do szkół.
•

Sześcioro uczniów dowożonych było do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego

w

Opactwie

oraz

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego w Dęblinie (samochodami wynajętymi przez Gminę
Policzna)
•

Dwóch uczniów dowożonych było do

Szkoły Podstawowej

Specjalnej

w Pionkach ( transport zapewnia Gmina Garbatka na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Gminą Policzna a Gminą Garbatka).
•

Jedno dziecko dowożone było do Przedszkola Specjalnego w Pionkach
(samochód wynajęty przez Gminę Policzna).

•

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.

VI. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
W Świetlicy Gminnej w Policznie zorganizowano dodatkowe bezpłatne zajęcia
z Języka angielskiego dla uczniów klas od 0 do VIII. W roku szkolnym 2019/2020
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w zajęciach uczestniczyło 43 uczniów, natomiast w roku 2020/2021 na zajęcia
uczęszcza 40 uczniów.

VII. Podręczniki szkolne
Uzyskano dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup, darmowych
dla uczniów

kompletów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. W roku

2020/2021 komplety darmowych podręczników otrzymały: klasa I (52 uczniów) i klasa
VII (57 uczniów)

VIII. Dożywianie
Uczniowie szkół w roku szkolnym 2019/2020 korzystali z dożywienia w stołówkach
szkolnych w systemie żywienia naprzemiennym ( 1 dzień - zupa, 1 dzień - II danie).
Dzienna stawka żywieniowa w szkole wynosiła 3,00 zł. W przedszkolach dzieci
korzystały z dwóch posiłków dziennie: śniadania i pełnego obiadu. Stawka żywieniowa
w przedszkolu wynosiła 3,70 zł. Stawka żywieniowa ustalona była na podstawie
wyliczenia kalkulacyjnego, potwierdzona przez Dyrektora placówki i zatwierdzona
przez Wójta Gminy.
Z dożywiania w stołówkach szkolnych korzystało miesięcznie średnio 342 dzieci :
-w Policznie

215 (146 szkoła + 69 przedszkole)

-w Czarnolesie 127 ( 93 szkoła + 50 przedszkole)
w tym z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Policznie 50 dzieci (18 w Czarnolasie , 34 w Policznie).
Od roku szkolnego 2020/2021 stawka żywieniowa wynosi w szkole – 4zł, a w przedszkolu
– 5 zł.
X. Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wydano 4 decyzje administracyjne dotyczących wniosków

od pracodawców

w sprawie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkujących
na terenie gminy Policzna. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
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Za

wyszkolenie

i

dofinansowanie w

naukę

zawodu

młodocianych,

pracodawcy

otrzymali

łącznej wysokości 36 708,53 zł. Środki na dofinansowanie

pochodzą z Funduszu Pracy, przekazane na ten cel przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
IX. Stypendia szkolne
Wydano 67 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 65
wniosków, pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu przekroczenia
wyżej wymienionego kryterium dochodowego.
X. Dofinansowania
W 2020 roku Gmina zrealizowała poniższe przedsięwzięcia:

•

Gmina Policzna w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli
i uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach projektu Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Czarnolesie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: 8 zestawów
komputerowych,

13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek, urządzenia

wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz
pakiet oprogramowania wspierającego naukę zdalną;

Zdj. 9. Zestaw komputerowy zakupiony w ramach projektu pn „Mazowiecki program
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego
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•

W ramach

Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego

internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia

zdalnego zakupiono 16 laptopów dla

Zespołu

Placówek

Oświatowych w Policznie oraz 8 laptopów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czarnolesie
•

Również w ramach

I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do

szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w

możliwości

dostępu

do

szerokopasmowego

internetu

o

wysokich

przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnolesie otrzymał 17 laptopów umożliwiających naukę
zdalną.

Zdj.10. Laptopy dla Placówek Oświatowych zakupione w ramach działania
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”
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VIII. Kultura
W ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Policzna funkcjonuje
Gminny Klub Sportowy "GRYF" Policzna, a w zakresie kultury działa Gminna Biblioteka
Publiczna w Policznie wraz z filiami w Czarnolesie i Zawadzie Stare oraz świetlice.
Corocznie organizowane są Sobótki Czarnoleskie. Festyny rodzinne, spotkania
z Piosenką Ludową, Pikniki Literackie Fundacji " Pamiętajmy o ogrodach", Czarnoleski
Festiwal Sztuk oraz Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne. Wydarzenia te odbywają się
w zabytkowym parku w Czarnolesie

oraz Muzeum Jana Kochanowskiego

w Czarnolesie, które to od lutego 2020 r. jest już samodzielną instytucją kultury.
Niestety związku z epidemią związaną z Covid-19, udało się zorganizować tylko
niektóre z uroczystości.

1. Działalność bibliotek na terenie Gminy Policzna
W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa działalność biblioteki w czasie
od 12 marca do 3 maja, oraz od 9 do 27 listopada br. była zawieszona dla czytelników.
Poza tym okresem biblioteka działała w reżimie sanitarnym z pewnymi ograniczeniami
( nie działały czytelnie czasopism oraz internetowe).
Z usług biblioteki w 2020 roku korzystało 459 czytelników, wypożyczyli oni 8113 książek,
oraz 160 czasopism.
W roku 2020 do bibliotek zakupiono 648 książek za kwotę 14 000 zł ( w tym kwota 7 000
zł to dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
W styczniu w Filii Bibliotecznej w Czarnolesie zorganizowane zostały warsztaty "Jak
powstaje książka?" które poprowadziła Pani Joanna Tyluś autorka książek dla dzieci.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych PSP w Policznie, oraz uczniowie
klasy pierwszej, drugiej i trzeciej PSP Czarnolesie. Dzieci poznały podstawy pracy
autora, ilustratora i drukarza. Dowiedziały się na czym polega skład książki.
W czasie ferii zimowych,

biblioteka oraz filia w Czarnolesie organizowały zajęcia
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plastyczne

i

literackie

dla

dzieci,

zajęcia

te

cieszyły

się

dużym

zainteresowaniem.. Oferta zawierała zajęcia literackie, edukacyjne, plastyczne
i ruchowe. Jak zwykle starałyśmy się, aby nasze zajęcia były atrakcyjne i ciekawe.
W trakcie warsztatów udało nam się zaktywizować i pobudzać kreatywność dzieci.
Twórcze zmagania z różnego rodzaju papierem, plasteliną, farbami, kredą, solą
przyjemnie wypełniały im czas. Powstały oryginalne i piękne prace plastyczne
W czasie wakacji w Filii Bibliotecznej w Czarnolesie zorganizowano konkurs
„Wakacje z książką”, a w bibliotece głównej konkurs fotograficzny „Sleeveface - ubierz
się w książkę”
Biblioteka

wzięła

organizowanym przez

udział

w konkursie

„Biblioteka

Bezglutenowa „

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie

Bezglutenowej dzięki temu wzbogaciliśmy nasz księgozbiór o publikacje na temat
celiakii i diety bezglutenowej.
Biblioteka bierze udział (akcja nadal trwa) w Ogólnokrajowej akcji „Mała
Książka- Wielki człowiek” w ramach której wydano trzydzieści cztery wyprawki
czytelnicze dla dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Dwudziestu siedmiu
uczestników akcji otrzymało już dyplomy Młodego Czytelnika - dziękujemy dzieciom,
oraz ich rodzicom dzięki którym dzieci od najmłodszych lat rozpoczynają przygodę
z książką, czytaniem i biblioteką.
Współpracując ze świetlicą gminną biblioteka brała udział w organizacji Dnia
Kobiet, Turnieju szachowego.
W tym roku na naszej stronie został

uruchomiony

katalog internetowy

w systemie bibliotecznym MATEUSZ.
W bibliotece zatrudnione były 2 osoby na pełnych etatach, oraz księgowa na 1/5
etatu.
Sytuacja finansowa biblioteki za rok 2019 przedstawiała się następująco;
Stan środków na początku roku wynosił 2.347,86 zł Wpływy za rok 2020 wynosiły
183.382,18

zł.

Podstawowym

źródłem

przychodów

biblioteki

była

dotacja

podmiotowa z budżetu Gminy Policzna, oraz dotacja celowa na zakup książek
z Biblioteki Narodowej
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2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Dzień Kobiet w Gminie Policzna
6 marca 2020 r. w Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 300 kobiet z terenu Gminy
Policzna.

Zdjęcie 11. Dzień kobiet (archiwum Urzędu)
Główną atrakcją był występ dziennikarza, satyryka, piosenkarza - Piotra Bałtroczyka.
Przybycie tego artysty było do samego końca utrzymywane w tajemnicy, co jeszcze
bardziej uświetniło wieczór. Następnie na scenie wystąpił nasz znany regionalny zespół
ludowy „Sobótka”. Tradycyjnie zaśpiewał wszystkim Paniom uroczyste „Sto lat” oraz w
dalszej części swojego występu zabawiał zgromadzonych gości muzyką. Kolejnym
muzycznym akcentem był występ zespołu „Zbiranina”, który był również zaskoczeniem
dla przybyłych i dostarczył wielu pozytywnych emocji naszym Paniom. Na
zakończenie uroczystości wszystkim kobietom zostały wręczone kwiaty i upominki przez
Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Zdjęcie 12. Zespół Sobótka
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II Czarnoleski Festiwal Sztuk
Główną rolę

w Czarnoleskim Festiwalu Sztuk odgrywają Mistrzowskie Warsztaty

Pianistyczne, które zostały stworzone po to, aby zainicjować nowy kierunek
w rozumieniu rozwoju i kształcenia młodego adepta sztuki pianistycznej. Są przyjazną
i wspierającą przestrzenią do nowych odkryć i inspiracji artystycznych, ale też
i życiowych. Koncerty spotkał się z bardzo życzliwym odbiorem publiczności, przyniósł
też wiele wzruszeń, a organizatorom refleksję jak bardzo kontakt z taką sztuką jest
potrzebny społeczności.

Zdj.13. Edward Wolanin – koncert finałowy w kościele w Gródku (archiwum Urzędu)

III Piknik literacki PSALMOTEKA
Już po raz trzeci, w niedzielę 11 października w Czarnolesie odbył się Piknik literacki
współorganizowany przez Fundację Pamiętamy o ogrodach , Gminę Policzna oraz
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Po uroczystym powitaniu przybyłych
gości na dziedzińcu muzeum przez Kustosz Muzeum - Panią Marię Jaskot, w parku
zostały zasadzone lipy - Lipa "Józef" dla Józefa Łobodowskiego - poety, tłumacza,
rzecznika powojennego dialogu polsko-ukraińskiego oraz Lipa "Jarosław" dla
Jarosława Iwaszkiewicza - wybitnego prozaika, poety, eseisty, tłumacza
W muzealnej kaplicy pani Anna Korzeniowska-Bihun - tłumaczka literatury białoruskiej
i ukraińskiej poprowadziła spotkanie z Anetą Kamińską, poetką i tłumaczką,
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współczesnej poezji ukraińskiej. Obie Panie są członkiniami Stowarzyszenia Tłumaczy
Literatury. Równolegle w parku odbywały się warsztaty dla dzieci i degustacja potraw.
Warsztaty plastyczne prowadził Matthias Jurke, niemiecki artysta specjalizujący się
w

edukacji

dziecięcej,

współtwórca

międzynarodowego

centrum

spotkań

w Wildenbruch oraz autor wielu inicjatyw niosących pomoc materialną dla dzieci
w ubogich krajach. W trakcie trwania warsztatów można było poznać techniki obróbki
oraz m.in. własnoręcznie wykonać amulet. Podsumowaniem pikniku był wspaniały
występ Pauli Kinaszewskiej wraz z zespołem Maryna C.

3. Sport i rekreacja
Gmina Policzna o zróżnicowanym charakterze krajobrazowym i bezcennych walorach
przyrodniczych może stać się rejonem o charakterze turystycznym, agroturystycznym i
letniskowym.

Rozwój

działalności

agroturystycznej

stwarza

ludności

wiejskiej

dodatkowe możliwości pracy, wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych,
wykorzystanie

produkowanej

w

gospodarstwie

żywności

o wysokiej

jakości.

Niewątpliwym atutem rozwoju turystyki w gminie Policzna jest Muzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Rezerwat Przyrody Okólny Ług położony na
terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, na zachód od wsi Antoniówka. Rezerwat
ten został utworzony dla zachowania siedlisk o charakterze torfowiska przejściowego
z charakterystycznymi dla tego typu siedlisk roślinami. Bardzo ważnymi czynnikami,
przemawiającymi za rozwojem i promocją turystyki w regionie Gminy Policzna, są
czyste

środowisko,

dobry

mikroklimat,

brak

przemysłu

zanieczyszczającego

środowisko, tradycje kulturowe i historyczne, liczne zabytki. Działalność sportowa na
terenie gminy prowadzona jest przede wszystkim przez klub sportowy GKS „GRYF”
Policzna. Nadrzędnym celem klubu jest promowanie gminy, integracja środowiska
i stwarzanie dla młodzieży warunków do rozwoju umiejętności sportowych.
W budynku Szkoły Podstawowej w Policznie znajduje się dobrze zaopatrzona w sprzęt
siłownia. Siłownia znajdująca się na trenie Gminy Policzna jest dostępna bezpłatnie
dla wszystkich mieszkańców gminny. Przy budynku szkoły dostępne jest boisko
wielofunkcyjne do małych gier sportowych. Oprócz siłowni wewnętrznej Gmina
Policzna oferuje także wiele siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Policzna,
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Wilczowola, Chechły, Czarnolas oraz świetlice wiejskie w miejscowościach Policzna,
Czarnolas, Wilczowola, Chechły, Świetlikowa Wola, Zawada Stara, Jadwinów.
ROZGRYWKI W SZACHY, WARCABY I TENISA STOŁOWEGO W GMINIE POLICZNA
W świetlicy gminnej w czwartek 20 lutego 2020 roku odbyły się zawody w rozgrywkach
szachowych oraz grze w warcaby. Uczestniczyli w nich zarówno mieszkańcy jak
i uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Celem zawodów była
popularyzacja szachów i warcabów wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Te
niezwykle pasjonujące i wymagające logicznego myślenia gry planszowe przyciągają
coraz to młodszych graczy. Podczas rozgrywek było widać ogromne skupienie uwagi
oraz zaangażowanie u graczy.

Zdjęcie 14. Turniej szachowy (archiwum Urzędu)

21 i 22 lutego 2020 r. miejscem rozgrywek tenisa stołowego była sala gimnastyczna
w Publicznej Szkole Podstawowej w Policznie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym
powitaniem wszystkich zebranych przez Dyrektor Szkoły PSP Policzna Jolantę
Kalinowską oraz otwarciem imprezy sportowej przez Wójta Gminy Policzna Tomasza
Adamca, który życzył uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników.
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Zdjęcie 15. Laureaci Turnieju w tenisa stołowego(archiwum Urzędu)

56

IX. POLITYKA SPOŁECZNA
1. POMOC SPOŁECZNA
Zadania pomocy społecznej są podzielone na zadania zlecone gminie
i zadania własne gminy, które obejmują m.in.:

•

opracowanie

i

realizacje

gminnej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem
jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
•

sporządzenie oceny w zakresie pomocy społecznej,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych;

•

przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych;

•

przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,

•

przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych 500+,

•

przyznawanie i wypłacanie świadczeń w ramach programu „Dobry Start”,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

•

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

•

opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która
rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;

•

praca socjalna,

•

wydawanie Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych,

•

dożywianie dzieci,

•

sprawienie pogrzebu,

•

pomoc w formie usług opiekuńczych oraz realizacja Programu „Opieka 75+”,

•

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
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mieszkańca gminy w DPS,
•

realizacja programu „Wspieraj Seniora” mający na celu pomoc osobom
starszym w czasie pandemii,

•

pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego,

•

realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”,

•

objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny,

•

sporządzanie sprawozdawczości,

•

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy w szczególności szeroko rozumiana praca
socjalna.
Realizując powyższe zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu

dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie
prawidłowego

rozwoju

i

funkcjonowania

rodzin

przeżywających

trudności,

budowanie właściwych relacji między jej członkami, wspieranie ich dążeń do
usamodzielnienia, bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci
i młodzieży, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10.

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

gospodarstwa

domowego,

zwłaszcza

w

rodzinach

niepełnych

lub

wielodzietnych;
11.

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej

Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
58

czasowy udzielone w związku okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt
1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12.

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13.

alkoholizmu lub narkomanii;

14.

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15.

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z ww. powodów. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U.
z 2018 r. poz. 1358 ) od dnia 1 października 2018 roku obowiązujące kryteria
dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby
samotnie gospodarującej kwota 701,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528,00
złotych. Za dochód z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 308,00 złotych. Do
dochodu osób i rodzin ubiegających się o udzielenie pomocy wlicza się sumę
wszystkich miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń wychowawczych 500+.
Podstawą przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest przeprowadzenie
wywiadu

środowiskowego

przez pracowników

socjalnych

GOPS

z

osobami

ubiegającymi się o daną pomoc, wsparcie czy też świadczenia. Podczas
przeprowadzania wywiadu środowiskowego pracownicy socjalni GOPS w Policznie
ustalają sytuację życiową, rodzinną, zawodową, zdrowotną oraz dochodową rodziny
lub osoby samotnie gospodarującej, analizowane są

możliwości przezwyciężania

problemów. Stosownie do zgłaszanych przez osoby lub rodziny potrzeb oraz
możliwości finansowych tut. Ośrodka przyznawana jest odpowiednia pomoc
potwierdzona wydaną decyzją administracyjną.
Najczęstszymi powodami przyznawania świadczeń z pomocy społecznej są:
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
potrzeba ochrony macierzyństwa oraz uzależnienie od alkoholu.
GOPS w Policznie realizując swoje zadania ściśle współpracuje m.in.: z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie, Komendą Powiatową
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Policji w Zwoleniu, Sądem Rejonowym w Zwoleniu, placówkami oświatowymi,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Gminnymi Ośrodkami Pomocy
Społecznej, parafiami, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Wilczowoli, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu oraz innymi instytucjami i osobami
działającymi w obszarze polityki społecznej.
W 2020 roku Ośrodek objął pomocą społeczną 197 rodzin, liczba osób w tych
rodzinach to 591 (rzeczywiste liczby). Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia „Dobry start” są
realizowane i wypłacane przez GOPS po złożeniu wniosku wraz obowiązującymi
dokumentami przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej udzielone w roku 2020 to:

•

zasiłki stałe wypłacone dla 52 osób na łączną kwotę 279 454,86 złotych;

•

zasiłki okresowe wypłacone na łączną kwotę 72 483,70 złotych, w tym:
otrzymana dotacja w kwocie 57 980,46 złotych, środki własne 14 503,24 złotych;

•

program „ Posiłek w szkole i w domu” którym objęto 241 osoby, w tym 103
uczniów na łączną kwotę 50 001,14 złotych, w tym: dotacja w kwocie 40 00,00
złotych oraz środki własne 10 001,14 złotych.

•

zasiłki celowe oraz pomoc rzeczowa przyznana dla 98 osób na łączną kwotę
27 142,34 złotych;

•

objęto usługami opiekuńczymi 11 osób, koszt usług wyniósł 94 919,73 złotych;

•

wypłacono świadczenia rodzinne dla 275 rodzin na łączną kwotę 2 373 060,14
złotych, w tym dla rodzin z funduszu alimentacyjnego na kwotę 137 400,00
złotych;

•

wypłacono świadczenia wychowawcze dla

792 dzieci. Łączna kwota

wydatkowana na świadczenie wychowawcze „500+” wyniosła 5 042 759,92
złotych;
•

wypłacono 562 świadczenia szkolne w ramach rządowego Programu „ Dobry
Start” na łączną kwotę 168 600,00 złotych;

•

opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 76 osób na łączną kwotę
63 492,00 złotych;

•

opłacono składki emerytalno – rentowe dla 38 osób na łączną kwotę 153 461,
00 złotych;
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•

za

pobyt

3

osób

przebywających

w

domach

pomocy

społecznej

wydatkowano kwotę 98 446,35 złotych.
Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej GOPS w Policznie zatrudniał w 2020 roku jednego asystenta rodziny, który
współpracował z 15 rodzinami, w których wychowuje się łącznie 32 dzieci. Głównym
celem pracy asystenta rodziny jest pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczowychowawczych i innych problemów socjalno - bytowych. Najczęstszymi powodami
przydzielania rodzinom asystenta rodziny było m.in.: nieprawidłowe wypełnianie
funkcji

opiekuńczo

–

wychowawczych

przez

rodziców

(opiekunów),

niepełnosprawność lub zaburzenia rozwojowe zarówno dzieci jak i ich opiekunów,
uzależnienie od alkoholu, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
zaniedbania dzieci ze strony rodziców zarówno pod względem wychowawczym, jak
i bytowym. Głównym zadaniem asystenta jest pomoc rodzinie w osiągnięciu
stabilizacji życiowej i nie dopuszczenie do umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
W 2020 roku nie umieszczono w rodzinach zastępczych oraz w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych żadnych dzieci z terenu gminy Policzna. Funkcja
asystenta rodziny, jego zaangażowanie w wykonywane obowiązki przyczyniają się do
zmniejszenia liczby dzieci, które umieszczane są w pieczy zastępczej.
Środki finansowe wydatkowane w 2020 r. na opiekę i wychowanie dzieci
z terenu gminy Policzna przebywające w pieczy zastępczej to łączna kwota 36 407, 89
złotych. 11 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, 2 dzieci przebywa
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych prowadzona jest praca socjalna, realizowana równolegle z innymi
formami wsparcia, w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie
pracą socjalną objął 90 rodzin, liczba osób w tych rodzinach to 224 (są to liczby
rzeczywiste). W rodzinach wymagających szczególnej uwagi i wsparcia prowadzony
jest stały monitoring, który ma na celu wyeliminowanie zagrożeń i nieprawidłowości
tam występujących.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) gmina podejmuje działania na rzecz
przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie.

Działania

te

koordynuje

Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który w 2020 roku odbył
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15 spotkań. W związku z prowadzonymi 11 procedurami „Niebieskich Kart” powołano
12 grup roboczych, które odbyły 26 spotkań.
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 2020 roku wydano 61 kart dla 21 rodzin z terenu
gminy Policzna. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z różnego rodzaju
zniżek i uprawnień na terenie całego kraju.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie 10 stycznia 2020r. podpisał
umowę z Bankiem Żywności w Radomiu na realizacje zadań z zakresu dystrybucji
artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu
Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

2014

–

2020

współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.
W związku z realizacją powyższego zadania GOPS w Policznie wydał 404 skierowania
dla 1 000 mieszkańców gminy Policzna, uprawniających te osoby do odbioru
artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych. W 2020 roku łącznie
wydano 51 ton żywności. Corocznie następuje wzrost liczby osób zainteresowanych
pozyskaniem paczek żywnościowych. Informacje o naborze skierowań do 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
z terenu gminy Policzna.
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie we współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu realizował Projekt pn.: „Wsparcie
w lepszym starcie” dofinansowany ze środków unijnych. Projekt skierowany był do
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dając szansę na lepsze
życie i znalezienie pracy. 14 uczestników biorących udział w projekcie to mieszkańcy
Gminy Policzna, którzy ukończyli następujące kursy:
•

asystent osoby niepełnosprawnej – przeszkolono 8 osób,

•

prawo jazdy kat. B – przeszkolono 5 osób,

•

piekarz -cukiernik – przeszkolono 1 osobę.

Po zakończonym kursie 2 osoby uzyskały zatrudnienie.
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Potrzeby w zakresie pomocy społecznej to m.in.:
1. zwiększenie środków finansowych na realizację zadań własnych i zleconych,
2. pozyskanie i zagospodarowanie lokali socjalnych przede wszystkim dla osób
i rodzin, w których wychowują się małoletnie dzieci niepełnosprawne lub chore
przewlekle, których sytuacja życiowa jest trudna i wymaga wsparcia w formie
przydzielania takiego lokalu;
3. utworzenie świetlicy lub klubu dziennego pobytu dla osób starszych,
4. zorganizowanie grup wsparcia sąsiedzkiego dla osób w podeszłym wieku,
chorych przewlekle, niepełnosprawnych,
5. 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,
6. utworzenie punktu przyjęć i konsultacji z psychologiem oraz radcą prawnym dla
osób wymagających tego typu wsparcia, w szczególności dla rodzin
zgłaszających się do GOPS w Policznie,
7. zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny w sytuacji zwiększania się liczby rodzin
z dziećmi, w których występują problemy zaburzające jej prawidłowe
funkcjonowanie a w szczególności zagrażające małoletnim dzieciom,
8. powołanie rodzin wspierających.

2. Ochrona zdrowia
W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie
działają dwa ośrodki zdrowia: Gminny Ośrodek Zdrowia w Policznie oraz Wiejski
Ośrodek Zdrowia w Czarnolesie.
Z usług medycznych w obu ośrodkach korzysta około 5000 osób. Sytuacją
zdrowotną mieszkańców gminy Policzna zajmują się następujący specjaliści: interniści,
pediatra, stomatolog, pielęgniarki oraz położna. Budynek ośrodka zdrowia w Policznie
jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku
inwalidzkim. W Policznie przy ośrodku zdrowia znajduje się prywatna apteka.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Policznie co roku organizuje
badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Policzna, m.in. badania wzroku oraz
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mammografia. Mając na celu poprawę zdrowia mieszkańców Gminy Policzna,
w szczególności osób starszych Gmina Policzna przystąpiła do Programu Zdrowotnego
Gminy Policzna pn. "Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób po 65 roku życia"
na lata 2020-2023. Program ma za zadanie ograniczenie zachorowalności na grypę
oraz wspomaganie organizmu w łagodniejszym znoszeniu choroby. Program w całości
realizowany jest ze środków własnych Gminy Policzna.
Na terenie miejscowości Policzna znajduje się Podstawowy Zespół Ratownictwa
Medycznego, który wchodzi w skład Pogotowia Ratunkowego w Zwoleniu.
W Policznie w dniu 1 grudnia 2017r. zostało otworzone Centrum Rehabilitacji
i Opieki Społecznej w Policznie, które ma na celu pomoc mieszkańcom
w przezwyciężaniu różnego rodzaju barier i pokonywaniu trudności fizycznych
i życiowych.
We wsi Gródek znajdują się dwa domy pomocy społecznej: Prywatny Dom
Opieki Słoneczny Dom oraz państwowy Dom Pomocy Społecznej. Dom Pomocy
Społecznej został powołany przez Zarządzenie Wojewody Radomskiego Nr 15/79
z dnia 01 czerwca 1979r. w sprawie utworzenia Domu dla osób przewlekle chorych
psychicznie (kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat). Placówkę zlokalizowano w budynku
po szkole wybudowanym w latach 60-tych. Po gruntownej modernizacji, która miała
miejsce w latach 90-tych, budynki spełniają najwyższe standardy bytowe oraz
posiadają konieczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich. DPS zapewnia całodobową opiekę,
pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Czas wolny
wypełniają liczne imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie, wyjścia oraz
wyjazdy bliższe lub dalsze, odwiedziny w zaprzyjaźnionych placówkach itp. Prywatny
Dom Opieki Słoneczny Dom (działający na podstawie zezwolenia Wojewody
Mazowieckiego - wpis do rejestru Urzędu Wojewódzkiego - pozycja nr 52) to placówka
dla seniorów i osób z problemami narządu ruchu. Dom przeznaczony jest maksymalnie
dla 15 osób.
Od 2013 roku na terenie gminy Policzna we wsi Wilczowola funkcjonują
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Warsztat realizuje zadania powiatowe z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej u osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku
życia, uznanych za niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.
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Warsztat prowadzi terapię poprzez działania wielokierunkowe oparte o czynności
zajęć

umysłowych

niepełnosprawnej

lub

fizycznych,

potencjał

które

wykorzystują

rozwojowy,

niezależnie

tkwiący
od

w

osobie

stopnia

jej

niepełnosprawności. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczy ok. 50 osób. Osoby
te traktują WTZ jak swój drugi „dom". W ramach terapii wykonane prace,
eksponowane są do sprzedaży na stoisku kiermaszowym.
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Policzna na lata 20182022
Cele programu: - zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej,
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości,; - kształtowanie
właściwych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie, które ma na celu
ochronę

praw

osób

chorych

psychicznie

lub

upośledzonych

umysłowo,

korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki
psychiatrycznej, rozwijanie i kształtowanie w społeczeństwie uczuć empatii,
zrozumienia

akceptacji

i

tolerancji

wobec

osób

dotkniętych

tego

rodzaju

zaburzeniami, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji; - upowszechnienie wiedzy
na

temat

zdrowia

w

sytuacjach

psychicznego;

zagrażających

-

rozwijanie

zdrowiu

umiejętności

psychicznemu.

radzenia

Zadania

sobie

programu:

- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocja zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców gminny Policzna; - zwiększenie dostępności do różnych form
środowiskowej opieki i wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w zakresie pomocy bytowej, samopomocy środowiskowej, wspierania zatrudnienia
itp.; - określenie najistotniejszych elementów polityki zdrowotnej i wyznaczenie
kierunków w zakresie poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców gminny Policzna;
- zaspokajanie potrzeb psychicznych i uzyskanie przez osoby z zaburzeniami
psychicznymi i ich bliskich coraz większego zrozumienia ze strony społeczności lokalnej,
co pozwoli tym osobom żyć we własnym środowisku, w sposób zapewniający im jak
najwyższą jakość życia, a społeczności lokalnej pozwoli zmniejszyć lub pozbyć się
istniejących

barier

mentalnych,

co

do

postrzegania

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi; - zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
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opieki adekwatnej do ich potrzeb; - prowadzenie działań na rzecz zapobiegania
stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi .
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2019-2022
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Cele programu: - zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród
wszystkich mieszkańców gminy Policzna; - dążenie do złagodzenia problemu
przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności interdyscyplinarnego systemu
wsparcia

dla

osób

uwikłanych

w

przemoc;

-

zwiększenie

skuteczności

podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym
przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach
udzielających

pomocy

w

sytuacjach

doświadczania

przemocy

w

rodzinie,

współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania
przemocy w rodzinie.
Zadania programu: - kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do
zjawiska przemocy; - monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do
zjawiska przemocy, w szczególności monitorowanie współpracy służb pomocowych;
- udzielanie wsparcia merytorycznego grupom roboczym oraz bezpośredni udział
w ich pracach w sytuacjach tego wymagających; - przerwanie zjawiska przemocy
w rodzinie i ochrona ofiar przed dalszym krzywdzeniem - współpraca z Gminy Ośrodek
Pomocy Społecznej w Policznie, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Zespół Placówek Oświatowych w Policznie na rzecz
osób dorosłych i dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie; - Opracowanie i wdrażanie
alternatywnych form wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc, w tym: rozwój grup
wsparcia dla współuzależnionych, świetlic środowiskowych dla dzieci, usług asystenta
rodziny.
Program wspierania rodziny na lata 2019-2021
Cele programu: - zapewnienie wsparcia rzeczowego i finansowego rodzinom ubogim
z dziećmi oraz rodzinom bezradnym, w których występują trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych; - stworzenie optymalnych warunków do
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poprawy jakości życia i funkcjonowania rodzin z dziećmi; - zapewnienie niezbędnych
zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych w budowaniu i utrzymaniu systemu
wspierania rodziny; - stworzenie spójnego i skoncentrowanego systemu wsparcia
rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych,

rodzin

dysfunkcyjnych

oraz

wieloproblemowych,

w

celu

przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie roli i funkcji
rodziny
Zdania programu: - udzielanie pomocy materialnej w postaci zasiłków stałych,
okresowych, celowych rodzinom żyjących w trudnych warunkach materialnobytowych; - zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich gorących posiłków
w szkole oraz w przedszkolu; - udzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów
rodziny; - pomoc w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w artykuły szkolne i podręczniki; organizacja innych form wypoczynku kobietom w sytuacji niepowodzeń położniczych
oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w formie wycieczek,
spotkań integracyjnych, edukacyjnych dla dzieci i rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym; - udzielanie wsparcia kobietom w ciąży powikłanej; - systematyczna
praca socjalna z rodzinami z problemem opiekuńczo-wychowawczym polegająca
m.in. na diagnozie problemów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności
opiekuńczo-wychowawczych, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji
dziecka w rodzinie, w środowisku szkolnym i rówieśniczym; - zwiększanie zakresu
poradnictwa rodzinnego, prawnego, prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od
alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.

3. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz realizuje zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy
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Policzna na rok 2020 uchwalonym przez Radę Gminy Policzna w dniu 27 listopada
2019 r.
Podstawowym zadaniem i głównym celem

Komisji jest podejmowanie

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spożywania oraz zapobieganie

powstawaniu nowych problemów

alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami
alkoholowymi.
Komisja

poprzez

swoja

działalność,

zajmuje

się

wspieraniem

osób

uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
Do ważnych działań komisji należy podejmowanie czynności prawnych
zmierzających

do

orzeczenia

przez

sąd

obowiązku

poddania

się

leczeniu

odwykowemu przeciwalkoholowemu osób, które w wyniku nadużywania alkoholu
powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy
oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2020 R.
W ramach działalności Komisji w 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń.
Do komisji wpłynęło 38 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej
alkohol.
Wnioski złożyli: Rodziny osób nadużywających alkohol, GOPS oraz Policja.
Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków oraz
osoby wobec których prowadzono postępowanie w przedmiocie

uzależnienia

od alkoholu w roku poprzednim. Łącznie w roku ubiegłym Komisja przeprowadziła 19
rozmów motywujących.
Wobec osób zgłoszonych do postępowania podjęto działania:
•

Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące
oraz pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych
z nadmiernym spożywaniem alkoholu

•

10 osób skierowano do biegłych lekarzy celem badania i wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia, lekarze biegli wydali 10 opinii.

•

W 8 przypadkach skierowano wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu
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Komisja równolegle rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych
oraz zajmowała się opiniowaniem lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Zaopiniowano 5 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.
Ze środków otrzymanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych :
• zorganizowano widowisko artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej;
•

zakupiono materiały profilaktyczne dla najmłodszych uczniów;

•

zakupiono materiały
młodzieży szkolnej;

•

zakupiono bilety do kina dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji
„spędzanie wolnego czasu bez alkoholu”

•

zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania prac komisji.

•

zakupiono sprzęt biurowy niezbędny do wykonywania prac komisji.

•

przeprowadzono badania psychologiczne oraz psychiatryczne 10 osób
w aspekcie uzależnienia od alkoholu

•

złożono wnioski o skierowanie na leczenie zamknięte od alkoholu 8 osób.

•

dofinansowano osobom uzależnionym pobyt na zajęciach terapeutycznych.

profilaktyczne

„zapobieganie

uzależnieniom”

dla

Ze środków wydzielonych na przeciwdziałanie narkomanii:
•

materiały profilaktyczne „wszystko o narkotykach”

•

materiały biurowe dla GKRPA

Część środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym
ds. przemocy w rodzinie, GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Zwoleniu, Prokuraturą,
placówkami oświatowymi na terenie gminy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie wykonywała
swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków inicjując w tym zakresie
cele i zadania Gminnego Programu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani
dla dobra społeczności gminy.
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X. BEZPIECZEŃSTWO
1. Ochrona przeciwpożarowa
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w gminie należy do jednostek OSP, dlatego
ważne jest, aby były one wyposażone w profesjonalny sprzęt ratowniczy i posiadały
odpowiednią bazę lokalową. Na terenie Gmina Policzna funkcjonuje 5 jednostek OSP

w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W 2020 roku otrzymano środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla :
•

OSP Policzna - 5400,00zł
zakupiono : kombinezon ochronny "SZERSZEŃ", szelko bezpieczeństwa – 4 szt.,
obuwie strażackie skórzane – 5 par, rękawice specjalne -4 pary, rękawice
skórzane – 3 pary, kominiarka niepalna - 1szt.

•

OSP Czarnolas - 5400,00zł
zakupiono : hełmy strażackie VULCAN - 3szt, ubranie specjalne XENON – 1 szt.

Jednostka OSP Władysławów otrzymała środki z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zwoleniu w kwocie 8400,00zł
Wykonano

prace związane z remontem łazienki (położenie płytek ,wykonanie

szamba, wykonanie natrysku za kwotę 5500,00zł oraz za pozostałą kwotę zakupiono
radiotelefon).
ŚRODKI Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
•

Otrzymano kwotę 36 000,00zł w ramach zadania "Termomodernizacja budynku
remizy OSP w Zawadzie Starej". Ogółem koszt zadania wyniósł 69 000,00zł;
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•

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zobowiązał się przekazać
dla jednostek OSP Policzna i OSP Czarnolas 2 pilarki spalinowe i 2 prądownice.

Przekazano w formie darowizny środki ochrony osobistej dla jednostek włączonych
do KSRG w ramach zwalczania pandemii COVID-19.
W ramach przeprowadzonego szkolenia dowódców OSP przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przeszkolono ogółem 5 osób.
Ze środków Urzędu Gminy zakupiono dla jednostek OSP:
- mundury galowe
- ubrania koszarowe
- koszule z krótkim rękawem
oraz inny niezbędny sprzęt dla potrzeb funkcjonowania jednostek OSP.
W roku bieżącym przekazano samochód STAR 266 z jednostki OSP Czarnolas do
jednostki OSP Władysławów.
Urząd Gminy zorganizował XXI eliminacje gminne turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom".
Uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy.
Przekazano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej na zakup nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP
PSP w Zwoleniu.
Zgodnie

z

zawartym

porozumieniem

samochód

zakupiono

i

przekazano

do użytkowania.
Policja
Przekazano dotację w kwocie 6.000,00 zł na konto ,,Funduszu Wsparcia Policji
Województwa

Mazowieckiego”

na

zakup

nieoznakowanego

samochodu

osobowego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
Zgodnie z zawartym porozumieniem samochód zakupiono i przekazano do
użytkowania.
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Zarządzanie kryzysowe
Przekazano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł dla SP ZZOZ w Zwoleniu
na realizację zadania pn. ,,Zakup respiratora i dwóch defibrylatorów dla potrzeb
SP ZZOZ w Zwoleniu.
Urządzenia zakupiono i przekazano do użytkowania w SP ZOZ w Zwoleniu.
W zakresie Obrony Cywilnej wykonano następujące zadania:
1.Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej.
2.Przeprowadzono głośną próbę syren w ramach treningów systemu wczesnego
ostrzegania.
3.Opracowano i przesłano "Zestawienie świadczeń osobistych i rzeczowych .
4.Opracowano i uzgodniono z Urzędem Wojewódzkim w Warszawie „Plan szkolenia
obronnego gminy Policzna na rok 2020".
5.Wykonano

"Plan

zasadniczych

przedsięwzięć

w

zakresie

pozamilitarnych

przygotowań obronnych w gminie Policzna w 2020 roku"
6.Opracowano "Ankietę Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań
Obronnych za 2019r.
7.Uruchomiono ćwiczebnie syreny alarmowe w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia
RENEGADE/SAREX 20 oraz w dniu 1 sierpnia dla uczczenia pamięci bohaterskich
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
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XI. Realizacja Uchwał Rady Gminy
Ilość sesji Rady Gminy/ilość posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Policzna
ROK 2020
Sesja Rada Gminy

11

Komisja Rewizyjna

1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1

Komisje Stałe Rady Gminy
(wspólne posiedzenie)

4

Uchwały podejmowane były w następujących sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy;
2. Przekazanie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII
Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu na uchwałę nr
III/13/2018 Rady Gminy Policzna z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie
gminy;
4. ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których
zarządcą jest Wójt Gminy Policzna;
5. Przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami w 2020 roku”;
6. Przyjęcia planu dofinansowania form doszkalania zawodowego nauczycieli oraz
ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania;
7. Wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz
Gminy Zwoleń;
8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna;
9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna;
10. Udzielenia Wójtowi Gminy Policzna wotum zaufania;
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11. Odwołanie Skarbnik Gminy Policzna;
12. Przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna;
13. Powołania Skarbnika;
14. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy
Policzna za 2019 rok i sprawozdania finansowego Gminy Policzna;
15. Udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu
gminy;
16. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2019 rok;
17. Wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego;
18. Obniżenia ceny żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w gminie Policzna;
19. Inkasa podatków rolnego leśnego i od nieruchomości, wysokość wynagrodzenia
za inkasa;
20. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości za inkaso;
21. Wyrażenia zgody
bezprzetargowej;

na

sprzedaż

nieruchomości

gruntowej

w

drodze

22. Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego;
23. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obrębu geodezyjnego Zawada Stara;
24. Zmiana Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
25. Ustalenie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
26. Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Policzna na rok 2020/2021;
27. Przyjęcie programu zdrowotnego Gminy Policzna pn. ”Szczepienia ochronne
przeciw grypie dla osób po 65 roku życia” na lata 2020-2023;
28. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego;
29. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021;
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30. Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
31. Nieodpłatnego przekazania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki
nr 248/4 w miejscowości Czarnolas;
32. Nieodpłatnego przekazania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki
nr 84 w miejscowości Patków;
33. Nieodpłatnego przekazania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki
nr 47 w miejscowości Zawada Nowa.
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