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I. WSTĘP 
 

Raport przedstawia informacje o stanie Gminy Policzna w okresie od 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 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. 
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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 11.2350 ha, z czego 9.030 ha stanowią użytki rolne.  

Do gminy Policzna należy 33 miejscowości wchodzące w skład 27 sołectw, 

zamieszkałych przez 5514 osób. 

Miejscowości Policzna oraz Czarnolas są głównymi ośrodkami obsługi 

mieszkańców, skupiającymi 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 miejscu 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 
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• gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

• edukacji publicznej, 

• 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. 
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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, 

• reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, 

• 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, 

• Budżetową i spraw społecznych 

Rada Gminy Policzna– Kadencja 2018-2023: 

Imię i Nazwisko 
 

  
Paweł Jędra Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Orłowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Alina Barbara Banaś Stanowisko: Członek Rady 
Andrzej Chołuj Stanowisko: Członek Rady 
Tadeusz Marian Cieślik Stanowisko: Członek Rady 
Sławomir Drachal Stanowisko: Członek Rady 
Krystyna Marszałek Stanowisko: Członek Rady 
Waldemar Mazur Stanowisko: Członek Rady 
Aneta Wiesława Sztobryn Stanowisko: Członek Rady 
Edward Wiączek Stanowisko: Członek Rady 
Janusz Mieczysław Kosmala Stanowisko: Członek Rady 
Mariusz Kosmala Stanowisko: Członek Rady 
Wiesława Kuc Stanowisko: Członek Rady 
Przemysław Michalczyk Stanowisko: Członek Rady 
Jarosław Zawadzki Stanowisko: Członek Rady 

 

https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20586&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20597&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20625&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20631&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20592&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20598&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20593&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20634&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20636&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=20637&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=46882&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=46883&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=46884&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=46885&kadencja=476
https://policzna.e-bip.eu/index.php?id=osoba&p1=46886&kadencja=476
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1.2. Jednostki organizacyjne Gminy Policzna 

W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.  

W Gminie Policzna funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

1. SPZOZ w Policznie, 

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 

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. Nakonieczna Teresa                             Florianów – Kolonia Chechelska 

10. Sztobryn Aneta Gródek 

11. Wrochna Bogdan Jadwinów 

12. Stępień Hanna Jabłonów 

13. Piórkowska Ewelina Ługowa Wola 
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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; 

• Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna na lata 2020-2028; 
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• 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 2019-2021;  

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na 2021 r; 

• Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2021-2023;  

• 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. 
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3. DEMOGRAFIA GMINY POLICZNA 
 

Gmina Policzna liczy ogółem 5514 mieszkańców (stan na 31.12.2021r.). Na pobyt stały 

zameldowanych było 5494 osoby, a 20 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.  

Miejscowością o największej liczbie mieszkańców jest Policzna, zamieszkuje w niej 

25% mieszkańców gminy. 

Zgodnie z rejestrem mieszkańców stan ludności Gminy Policzna przedstawia się 

następująco. 

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców z podziałem na miejscowości. 

Strukturę ludności według płci charakteryzuje procentowy udział liczby mężczyzn  

i kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców. W 2021 roku liczba mężczyzn wynosiła tyle 

samo co liczba kobiet .  
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Wykres 2. Podział mieszkańców ze względu na płeć 

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.  

 

 
Wykres 3. Struktura wiekowa ludności Gminy Policzna w 2021 roku. 

 

Struktura wiekowa ludności gminy przedstawia się w następujący sposób: - wiek 0-17 

lat - 972 osoby, - wiek od 18 do 60/65 roku życia - 3433 osób -wiek powyżej 60/65 roku 

życia - 1109 osób. 
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W społeczeństwie dominują osoby w wieku produkcyjnym – 62 %, 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 2021 roku w Gminie Policzna urodziło się 49 dzieci, a zmarło 98 osób. Przyrost 

naturalny w 2021r. był ujemny i wyniósł – 49. 

 

Wykres 4. Liczba urodzeń i liczba zgonów w Gminie Policzna w 2021 roku. 

W porównaniu z latami wcześniejszymi i z rokiem 2021 obserwujemy stały spadek 
ludności związany z przewagą liczby zgonów nad urodzeniami. 

Na pobyt stały i czasowy zarejestrowano 130 meldunków. 

 

Wykres 5. Liczba ludności w 2019, 2020 i 2021 roku. 

Mieszkańcy Gminy Policzna zawarli w 2021 roku 30 małżeństw. 
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III. Informacje finansowe 
 
 Budżet Gminy Policzna na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 

grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/171/2020 określił: 

 

1) planowane dochody w kwocie 25.056.600,00 zł, w tym: 

− dochody bieżące w kwocie 24.887.993,00 zł, 

− dochody majątkowe w kwocie 168.607,00 zł, 

2) planowane wydatki w kwocie 25.825.233,00 zł, w tym: 

− wydatki bieżące w kwocie 24.235.000,00 zł, 

− wydatki majątkowe w kwocie 1.590.233,00 zł 

 

W 2021 roku dokonano 29 zmian w budżecie gminy: 16 na podstawie uchwał Rady 

Gminy oraz 13 na podstawie Zarządzeń Wójta. 

 

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 

- po stronie dochodów kwotę 30.000.461,20 zł, 

- po stronie wydatków kwotę 34.363.120,66 zł. 

 

 Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 4.869.259,46 zł z następujących 

tytułów: 

− obligacji w kwocie      3.650.000,00 zł, 

− nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie     513.492,86 zł, 

− wolnych środków w kwocie        705.766,60 zł. 

Rozchody budżetu w 2021 roku wyniosły 506.600,00 zł. Spłacono trzecią ratę 

pożyczki w kwocie 146.600,00 zł oraz drugą serię obligacji w kwocie 360.000,00 zł. 

 W wyniku realizacji budżetu za 2021 rok powstała nadwyżka budżetu w kwocie 

2.044.747,17 zł. 

 Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło 6.369.800,00 

zł, tj. z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 439.800,00 zł 

i wyemitowanych obligacji (PKO BP) w kwocie 5.930.000,00 zł. 
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1. Dochody budżetu: 
 

Planowane dochody w wysokości 30.000.461,20 zł zostały wykonane na kwotę 

30.309.182,41 zł, co stanowi 101,03 % planu, w tym: 

- dochody bieżące w kwocie 26.816.806,41 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 3.492.376,00 zł. 

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco: 

 

DOCHODY BIEŻĄCE: 

 plan 27.385.138,20 zł, wykonanie 26.816.806,41 zł - 97,92 % planu  

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan w kwocie 1.435.233,04 zł, wykonanie  

w kwocie 1.296.606,43 zł – 90,34 % planu. 

W tym dziale uzyskano dochody za: 

- opłatę za wodę i ścieki w kwocie 583.797,03 zł – 81,08 % planu, 

- pozostałe odsetki w kwocie 782,77 zł – 26,09 % planu, 

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 4.333,59 zł – 98,49 % planu, 

- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 707.693,04 zł – 100 

% planu. 

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan w kwocie 6.300,00 zł, wykonanie w kwocie 

3.700,00 zł – 58,73 % planu. 

Dochód pochodzi z opłat za świadczenie usług koparką. 

 

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w kwocie 110.008,00 zł, wykonanie 

w kwocie 95.098,63 zł – 86,45 % planu. 

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy, m. in.: 

- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.779,60 zł – 99,53 % planu, 

- czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 65.183,99 zł – 90,53 % planu, 

- odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia 

komunalnego w kwocie 22.063,72 zł – 73,55 % planu, 

- pozostałe dochody wykonano na kwotę 6.071,32 zł – 99,2 % planu. 

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w kwocie 252.516,00 zł, wykonanie  

w kwocie 246.142,68 zł – 97,48 % planu. 
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Dochody w tym dziale to: 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 

133.266,00 zł – 100 % planu, 

- dochody własne Urzędu Gminy w kwocie 112.803,83 zł – 90,07 % planu, 

- 5 % opłaty za udostępnienie danych kwota 72,85 zł. 

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan w kwocie 1.200,00 zł, wykonanie  

w kwocie 1.200,00 zł – 100,00 % planu. 

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego. 

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan  

w kwocie 119.972,00 zł, wykonanie w kwocie 119.972,00 zł – 100,00 % planu. 

W II półroczu 2021 roku Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa 

Mazowieckiego w formie dotacji celowej na: dofinasowanie zakupu wyposażenia dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej Policzna w kwocie 19.972,00 zł oraz na usuwanie zniszczeń 

wyrządzonych przez żywioł w kwocie 100.000,00 zł. 

 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 

ICH POBOREM – plan w kwocie 5.547.606,85 zł, wykonanie w kwocie 5.466.825,16 zł – 

98,54 % planu. 

 

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco: 

a) podatek od nieruchomości 

Plan 974.000,00 zł – wykonanie 897.682,93 zł – 92,16 % planu 

b) podatek rolny 

Plan 796.290,00 zł – wykonanie 762.992,48 zł – 95,82 % planu 

c) podatek leśny 

Plan 82.368,00 zł – wykonanie 58.552,58 zł – 71,09 % planu 

d) wpływy z karty podatkowej 

Plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.526,94 zł – 96,06 % planu 

e) podatek od środków transportowych 

Plan 219.400,00 zł – wykonanie 194.146,89 zł – 88,49 % planu 
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f) podatek od czynności cywilnoprawnych  

Plan 186.600,00 zł – wykonanie 180.531,68 zł – 96,75 % planu 

g) opłata skarbowa 

Plan 40.000,00 zł – wykonanie 29.935,82 zł – 74,84 % planu 

h) podatek od spadków i darowizn 

Plan 50.000,00 zł – wykonanie 34.431,87 zł – 68,86 % planu 

i) opłata za zajęcie pasa drogowego 

Plan 15.600,00 zł – wykonanie 11.755,22 zł – 75,35 % planu 

j) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

- podatek dochodowy od osób fizycznych 

Plan 3.054.023,00 zł – wykonanie 3.191.036,00 zł – 104,49 % planu 

- podatek dochodowy od osób prawnych 

Plan 24.900,00 zł – wykonanie 15.304,55 zł – 61,46 % planu 

k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Plan 67.521,85 zł – wykonanie 67.520,02 zł – 100,00 % planu 

 

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 11.408,18 zł na plan 24.904,00 zł. 

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan w kwocie 9.696.928,00 zł, wykonanie w kwocie 

9.693.465,69 zł – 99,96 % planu. 

Otrzymano subwencje ogólne - 100 % wykonania do planu z podziałem na: 

- część oświatową w kwocie 3.985.435,00 zł – 100,00 % planu, 

- część wyrównawcza w kwocie 5.109.061,00 zł – 100,00 % planu, 

- część równoważąca w kwocie 9.393,00 zł – 100,00 % planu, 

A także dodatkowe środki na: 

- uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 588.039,00 zł. 

Uzyskano także odsetki z rachunku bankowego w kwocie 1.537,69 zł na plan w kwocie 

5.000,00 zł– 30,75 % planu. 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan w kwocie 922.013,31 zł, wykonanie w 

kwocie 741.729,07 zł – 80,45 % planu. 

Dochody otrzymane w tym dziale to: 

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 

14.675,00 zł – 22,58 % planu, 



20 

 

- wpływy za pobyt dzieci spoza gminy, uczęszczające do naszych placówek 

przedszkolnych w kwocie 31.717,60 zł – 99,12% planu, 

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 105.860,00 zł – 

75,61 % planu, 

- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 87.804,00 zł – 

48,78 % planu, 

- dotacja celowa na wyposażenie stołówek w niezbędny sprzęt kuchenny w 

kwocie 160.000,00 zł – 100 % planu 

- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 

(wynagrodzenia, zakupy i pomoce) w kwocie 160.339,00 zł – 100,00 % planu, 

- dotacja na podręczniki dla uczniów w kwocie 46.575,66 zł – 99,66 % planu. 

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” – zakup środków dydaktycznych dla szkół 

w kwocie 130.000,00 zł – 100 % planu, 

Pozostałe dochody w kwocie 4.757,81 zł to wpływy z opłat i rozliczeń. 

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 35.668,00 zł, wykonanie w kwocie 

1.035.668,00 zł  

Dochód na kwotę 35.668,00 zł przeznaczony na zadanie pn. Transport osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2, w tym osób  niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu 

zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 .  

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan w kwocie 574.534,00 zł, wykonanie w kwocie 

574.226,64 zł – 99,95 % planu. 

Dochody otrzymane w tym dziale to: 

- dotacja na wykonanie zadań z pomocy społecznej w łącznej kwocie 

541.191,88 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 13.905,00 zł, na zadania własne 

kwotę 527.286,88 zł, 

- za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 23.659,12 – 107,54 % planu, 

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – program „Wspieraj 

Seniora” w kwocie 9.292,00 zł – 100 % planu, 

- odsetki w kwocie 83,64 zł na plan 300,00 zł. 
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DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 52.150,00 zł, 

wykonanie w kwocie 50.850,00 zł – 97,51 % planu. 

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów. 

 

DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 7.458.385,00 zł, wykonanie w kwocie 7.443.389,92 

zł – 99,80 % planu. 

W tym dziale dochodami są przede wszystkim dotacje na program 500+, zasiłki na 

świadczenia rodzinne: 

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 7.428.989,70 zł – 99,95 % planu, 

- zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.400,22 zł – 51,67 % 

planu, 

- środki z przeznaczeniem na program „Asystent Rodziny” w kwocie 2.000,00 zł. 

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan w kwocie 

972.629,00 zł, wykonanie w kwocie 894.107,31 zł – 91,93 % planu. 

Otrzymane dochody pochodzą z: 

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 771.703,11 zł – 

91,87 % planu, 

- tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 853,80 zł – 21,35 % planu, 

- dotacji celowej na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w kwocie 

35.547,00 zł – 100 % planu, 

- dotacji celowej na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 

50.000,00 zł, 

- dofinansowania na realizację zadania bieżącego – utylizacja wyrobów 

zawierających azbest w kwocie 26.084,90 zł. 

 Pozostałe dochody w tym dziale stanowią kwotę 9.918,50 zł – 59,48 % planu. 

 

 

DOCHODY MAJĄTKOWE:  
plan w kwocie 2.615.323,00 zł, wykonanie w kwocie 3.492.376,00 zł - 133,54 % planu. 

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie  

w kwocie 1.220,00 zł – 20,33 % planu. 
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Uzyskane dochody pochodzą z dobrowolnych wpłat mieszkańców na zadania 

inwestycyjne. 

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 90.000,00 zł, wykonanie w kwocie 90.000,00 

zł – 100,00 % planu. 

Dochody w tym dziale to dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Wólka Policka” wprowadzona została na początku roku 

w dziale 010 – § 6330 jednak zadanie to nie zostało zrealizowane w I półroczu 2021. 

Przed realizacją, która miała miejsce w II półroczu 2021 roku została zmieniona 

klasyfikacja dochodowa tego zadania na dział 600 – 60016 § 6300. 

 

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w kwocie 162.607,00 zł, wykonanie 

w kwocie 44.440,00 zł – 27,78 % planu. 

Dochód pochodzi ze sprzedaży działki gminnej za kwotę 44.440,00 zł. 

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan  

w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie w kwocie 25.000,00 zł – 100,00 % planu. 

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku 

użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek zwaną dalej OSP”. 

Kwota dotacji została przekazana gminie w II półroczu 2021 r po rozliczeniu zadania. 

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan w kwocie 2.331.716,00 zł, wykonanie w kwocie 

2.331.716,00 zł  

Gminie przyznano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów z subwencji ogólnej 

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę na kwotę 817.330,00 zł oraz  

- kanalizacji na kwotę 1.514.386,00 zł. 

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – brak planu, wykonanie 1.000.000,00 zł 

Pod koniec roku 2021 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

za udział i zdobycie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” na kwotę 1.000.000,00 

zł.  

Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości i nadpłat 

na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie. 
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Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości  

i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Lp. Wyszczególnienie Zaległości  

na  

31.12.2021 r. 

Struktura 

 w % na  

31.12.2021r. 

1. Opłaty za wodę i ścieki 33.243,60 4,06 

2. Odsetki od wpłat za wodę i ścieki 2.088,53 0,26 

3. Wpływy z karty podatkowej 8.688,12 1,06 

4. Podatek od nieruchomości od jednostek 

organizacyjnych 

8.523,79 1,04 

5. Podatek od środków transportowych od 

jednostek organizacyjnych 

2.644,57 0,32 

6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 17.592,72 2,15 

7. Podatek rolny od osób fizycznych 23.559,10 2,88 

8. Podatek leśny od osób fizycznych 3.106,27 0,38 

9. Podatek od środków transportowych od osób 

fizycznych 

1.414,00 0,17 

10. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.019,85 0,37 

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych 726,06 0,09 

12. Wypłacone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 

640.444,76 78,26 

13. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

73.290,86 8,96 

Ogółem: O 818.342,23 100,00 

 

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły kwotę 818.342,23 zł  

i zwiększyły się o kwotę 7.170,84 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, 

które wynosiły 811.171,39 zł. 

Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 78,26 % zaległości. Egzekucję 

należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze 
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względu na sytuację finansową dłużników, a także comiesięczne wypłaty świadczeń 

dla podopiecznych.  

Na koniec 2021 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stan zaległości wyniósł 73.290,86 zł, zaległości te stanowiły 

8,96 % zaległości pozostałych i zmniejszyły się o kwotę 11.875,42 zł w porównaniu do 

analogicznego okresu ubiegłego roku (85.166,28 zł). 

Następną znaczącą pozycję stanowią zaległości za wodę i ścieki, które 

wyniosły 33.243,60 zł i stanowiły 4,06 % zaległości ogółem, wzrost o 5.457,92 zł. 

(27.785,68 zł – 2020 r.) 

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią 2,88 % zaległości. Na 

koniec roku kwota zaległości wynosiła 23.559,10 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 

1.800,72 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (25.359,82 zł). 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi 2,15 % zaległości 

ogółem. Na koniec 2021 roku kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosiła 

17.592,72 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 1.467,56 zł w porównaniu do analogicznego 

okresu ub. roku (16.125,16 zł). 

W pozostałych zaległościach zauważa się ich wzrost porównując rok poprzedni 

i dotyczy to: podatku od nieruchomości i od środków transportowych od jednostek 

organizacyjnych, podatku leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych 

oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - tu zaległości stanowią kwotę 726,06 zł, 

rozliczenia w podatku prowadzą Urzędy Skarbowe.  

 

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło 

obniżenie dochodów za 2021 rok o kwotę 517.908,26 zł i stanowią 1,71 % dochodów 

wykonanych ogółem w tym: 

-  w podatku od nieruchomości o kwotę    363.269,24 zł;  

-  w podatku rolnym o kwotę        35.226,00 zł; 

-  w podatku od środków transportowych o kwotę  119.407,02 zł, 

- w podatku leśnym o kwotę      6,00 zł. 

 

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie 

ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 

61.752,19 zł i stanowią 0,2 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone 

zaległości podatkowe w następujących podatkach: 
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-  w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych w kwocie    5.201,00 zł;  

-  w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie   15.164,00 zł;  

-  w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie       6.829,03 zł; 

-  w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie  32.096,00 zł, 

- w podatku leśnym w kwocie        2.462,16 zł. 

Rozpatrzono 51 podań o umorzenie zaległości podatkowych. Wysłano 700 

upomnień. 

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów 

własnych. 

 
 

2. WYDATKI  
 
Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 roku przedstawia się następująco: 

 

Lp

. 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie Realizacja 

% planu 

 

% do 

wydatków 

ogółem 

 Wydatki ogółem 

w tym: 

34.363.120,66  28.264.435,24 82,25 100,00 

1. Wydatki bieżące  27.149.601,66 25.578.759,43 94,21 90,50 

2. Wydatki 

majątkowe 

 

7.213.519,00 2.685.675,81 37,23 9,50 

  

 

Wydatki bieżące wykonano w 94,21 % uchwalonego planu, kształtowały się na 

poziomie 90,50 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano  

w 37,23 % uchwalonego planu i stanowiły 9,50 % wydatków ogółem. 

 

 

 

 



26 

 

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Wyszczególnienie działu 

 

Plan 

 

Wykonanie Realizacj
a 

planu % 

Struktura 
wykonania 

w % 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.717.684,69 3.189.385,67 55,78 11,28 

600 - Transport i łączność 725.906,00 666.240,82 91,78 2,36 

700 - Gospodarka 

mieszkaniowa 

708.676,00 430.989,89 60,82 1,52 

710 - Działalność usługowa 34.250,00 33.975,00 99,20 0,12 

750 - Administracja publiczna 3.473.811,00 3.176.520,96 91,44 11,24 

751 - Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa i 

sądownictwa 

1.200,00 1.200,00 100,00 0,01 

754 - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa. 

701.298,00 650.208,51 92,72 2,30 

757 - Obsługa długu 

publicznego 

104.000,00 86.231,09 82,91 0,31 

758 - Różne rozliczenia 100.000,00 0,00  0,00  0,00 

801 - Oświata i wychowanie 8.975.987,31 8.601.214,76 95,82 30,43 

851 - Ochrona zdrowia 140.594,71 121.632,15 86,51 0,43 

852 - Pomoc społeczna 1.322.831,00 1.265.403,79 95,66 4,48 

854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza 

62.150,00 56.500,00 90,91 0,20 

855 - Rodzina 7.570.486,00 7.563.119,42 99,90 26,76 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 

1.471.614,60 1.182.057,19 80,32 4,18 

921 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

2.405.971,35 470.371,52 19,55 1,66 

926 - Kultura fizyczna 846.660,00 769.384,47 90,87 2,72 

Razem  34.363.120,66 28.264.435,24 82,25 100,00 
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3.Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2021 
roku. 

 

Znaczny udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki poniesione 

w następujących działach:  

- w Dziale 801 - Oświata i wychowanie, wydatkowano kwotę 8.601.214,76 zł, co 

stanowi 30,43 % wydatków budżetu; 

- w Dziale 855 - Rodzina, wydatkowano kwotę 7.563.119,42 zł, co stanowi 26,76 % 

wydatków budżetu; 

-w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatkowano kwotę 3.189.385,67 zł, co stanowi 

11,28 % wydatków budżetu; 

- w Dziale 750 - Administracja publiczna, wydatkowano kwotę 3.176.520,96 zł, co 

stanowi 11,24 % wydatków budżetu; 

 

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się 

następująco:  

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan w kwocie 5.717.684,69 zł, wykonanie  

w kwocie 3.189.385,67 zł – 55,78 % planu. 

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 

Na bieżące utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni 

ścieków i obsługi na plan 936.539,65 zł, wydatkowano kwotę 788.840,77 zł: 

- na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów kwotę 283.526,24 zł; 

- prowizję za inkaso należności za wodę i ścieki w kwotę 9.736,35 zł; 

- energię elektryczną kwotę 325.601,81 zł; 

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, opłaty 

za badanie za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody i osadów ściekowych 

kwotę 169.976,37 zł. 

Zadania inwestycyjne: na plan w kwocie 4.056.716,00 zł, wykonanie w kwocie 

1.677.516,72 zł – 41,35% planu. Wykonano 3 zadania, w tym: Przebudowa stacji 

uzdatniania wody w Czarnolesie na kwotę 1.489.548,92 zł, projekt do Budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas 
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na kwotę 120.000,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Policzna na 

kwotę 67.967,80 zł. 

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze. 

Na plan 16.736,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów 

z podatku rolnego i przekazano kwotę 15.335,14 zł jako składkę na Izby Rolnicze. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych na plan 707.693,04 zł, 

wydatkowano kwotę 693.816,70 zł dla producentów oraz koszty obsługi w kwocie 

13.876,34 zł. 

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan w kwocie 725.906,00 zł, wykonanie  

w kwocie 666.240,82 zł – 91,78 % planu. 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. 

Dofinansowanie do przewozu pasażerów w transporcie zbiorowym na trasie 

Policzna - Puławy planowaną kwotą 21.000,00 zł – wykonanie na kwotę 19.900,00 zł – 

94,76 % planu. 

Rozdział 60011 – Drogi publiczna krajowe. 

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, na plan 

4.577,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 4.577,00 zł – 100 % planu. 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. 

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, na plan 

13.000,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 11.968,30 zł. 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. 

Na utrzymanie dróg gminnych, na plan 554.778,00 zł, wydatkowano kwotę 

517.963,62 zł, w tym:  

- wydatki bieżące, na plan 257.778,00 zł, wydatkowano kwotę 222.835,75 zł na zakup 

kruszywa, masy asfaltowej, transport i bieżący remont nawierzchni dróg gminnych;  

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka” 

na plan 297.000,00 zł, wykonanie na kwotę 295.127,87 zł, w tym dofinansowanie na 

kwotę 90.000,00 zł. 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność. 

Koparka i utrzymanie operatora na plan 132.551,00 zł, wydatkowano kwotę 

111.831,90 zł z przeznaczeniem na: 
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- koszty utrzymania operatora koparki – 73.046,41 zł; 

- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki – 

38.785,49 zł. 

 

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w kwocie 708.676,00 zł, wykonanie 

w kwocie 430.989,89 zł – 60,82 % planu. 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Na bieżące utrzymanie budynków i nieruchomości będących na stanie mienia 

komunalnego gminy, na plan 195.873,00 zł, wydatkowano kwotę 172.852,12 zł.  

Na zadania inwestycyjne, na plan 512.803,00 zł, wykonanie w kwocie 

258.137,77. – zrealizowano 3 zadania: Modernizacja schodów przy SPZOZ Policzna  

i Modernizacja parkingu przy SPZOZ Policzna na kwotę 236.866,87 zł oraz zakupiono 

działkę rolną w miejscowości Policzna o powierzchni 0,2600 ha z przeznaczeniem na 

inwestycje (Budowa Centrum Integracji Społecznej) za kwotę 21.270,90 zł. 

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan w kwocie 34.250,00 zł, wykonanie  

w kwocie 33.975,00 zł – 99,20 % planu. 

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. 

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania 

przestrzennego. 

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w kwocie 3.473.811,00 zł, wykonanie  

w kwocie 3.176.520,96 zł – 91,44 % planu. 

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie. 

W ramach dotacji przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki, wydatkowano 100,00 % przekazanej kwoty 115.901,00 zł oraz dokonano 

zwrotu za lata ubiegłe na kwotę 115,09 zł. 

Rozdział 75022 - Rady gmin. 

Na działalność Rady i Komisji, na plan 168.600,00 zł, wydatkowano kwotę 

150.946,49 zł z przeznaczeniem na: diety dla radnych kwotę 121.969,49 zł i pozostałe 

wydatki kwotę 28.977,00 zł. 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. 
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Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura i administracji UG, na plan 

2.898.921,00 zł, wydatkowano kwotę 2.632.224,37 zł, w tym : 

- na wynagrodzenia i pochodne składki – 1.811.286,55 zł,  

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków wydatkowano kwotę 59.029,00 zł, 

- ZFŚS – 41.857,11 zł; 

- pozostałe wydatki, na kwotę 720.051,71 zł. 

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne. 

Na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego, na plan 17.365,00 

zł wydatkowano kwotę 16.800,00 zł – dodatki i nagrody za nadzór nad rachmistrzami 

spisowymi i na zakup materiałów biurowych kwotę 565,00 zł. 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Na promocję gminy na plan 90.488,00 zł, wydatkowano kwotę 85.513,52 zł na: 

- wynagrodzenia za doradztwo w zakresie cyfryzacji, innowacyjności i wzmocnienia 

potencjału turystycznego Gminy Policzna - 25.400,00 zł; 

- ogłoszenia prasowe i zakup publikacji promujących gminę, materiały promocyjne – 

60.113,52 zł 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność. 

Diety dla sołtysów, na plan 8.000,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 7.470,00 zł.  

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zwoleniu, na 

zorganizowanie prac publicznych, zaplanowano kwotę 174.420,00 zł, a wydatkowano 

kwotę 166.985,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki 

pracowników oraz na szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników i zakup sprzętu 

do zorganizowania prac. 

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan w kwocie 1.200,00 zł, wykonanie  

w kwocie 1.200,00 zł – 100,00 % planu. 

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa. 

Wydatki poniesione na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców  - 100,00 

% planu – 1.200,00 zł.  

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan  

w kwocie 701.298,00 zł, wykonanie w kwocie 650.208,51 zł – 92,72 % planu. 
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Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł 

na konto ,,Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego dla potrzeb 

Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. 

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację w kwocie 22.000,00 zł 

na konto ,,Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” dla Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowego 

lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KP PSP w Zwoleniu.  

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, na plan 666.298,00 zł, wydatkowano 

kwotę 617.105,51 zł z przeznaczeniem na: 

 Bieżące utrzymanie OSP, na plan 496.298,00 zł, wydatkowano kwotę 452.996,06 

zł w tym: na utrzymanie kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta 

Gminnego oraz pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie strażaków, samochodów, 

wyposażenia i budynków remiz, wyposażenia, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, 

przeglądy i bieżące remonty samochodów strażackich i remonty budynków remiz,  

a także wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach 

pożarniczych i zawodach strażackich. 

Na zadania inwestycyjne, na plan 170.000,00 zł, wykonanie 164.109,45 zł. 

Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek zwaną dalej OSP” na kwotę 154.457,51 zł, a także 

udzielono dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP 

Czarnolas i Policzna na kwotę 9.651,94 zł. 

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. 

 W związku z przypadkami zachorowań na koronowirusa i wprowadzonym 

stanem zagrożenia epidemiologicznego zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zakup 

maseczek ochronnych i środków dezynfekujących – wydatkowano kwotę 1.103,00 zł. 

 

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan w kwocie 104.000,00 zł, wykonanie 

w kwocie 86.231,09 zł – 82,91 % planu. 

 



32 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 

kredyty i pożyczki. 

Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczki pobranej na 

wykonanie zadania inwestycyjnego w latach poprzednich w kwocie 7.983,59 zł  

i odsetki od obligacji w kwocie 41.160,00 zł. Zapłacono również koszty emisji 

samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje od pobranych  

w 2021 roku obligacji w kwocie 37.087,50 zł. 

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan w kwocie 100.000,00 zł – BRAK WYKONANIA 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. 

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 28.000,00 zł  

i rezerwę celową w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego. W 2021 roku rezerw nie rozdysponowano. 

  

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan w kwocie 8.975.987,31 zł, wykonanie  

w kwocie 8.601.214,76 zł – 95,82 % planu. 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe. 

Na plan w kwocie 6.039.066,00 zł, wydatkowano kwotę 5.875.096,98 zł 

z przeznaczeniem na:  

- płace i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi - kwota 4.647.473,17 

zł; 

- ZFŚŚ kwotę 172.390,13 zł;  

- dodatki wiejskie dla nauczycieli kwotę 231.366,32 zł;  

- zapłatę faktur za energię elektryczną i cieplną kwotę 188.306,17 zł; 

- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupione 

pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących kwotę 

635.561,19 zł. 

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych . 

Na plan 303.667,00 zł, wydatkowano kwotę 297.929,85 zł, w tym: na 

wynagrodzenia i pochodne składki 266.833,38 zł, na dodatki wiejskie – 13.154,36 zł, 

ZFŚS – 9.082,11 zł i zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia 8.860,00 

zł.  
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Rozdział 80104 – Przedszkola. 

Na plan wydatków 1.196.054,00 zł, wydatkowano kwotę 1.116.575,85 zł, w tym: 

- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych  

z zakresu 

wychowania przedszkolnego, na plan 160.339,00 zł, wydatkowano kwotę 160.339,00 

zł; 

- w ramach zadań własnych budżetu na plan 1.035,715,00 zł, wydatkowano kwotę 

956.236,85 zł.  

W 2021 roku na funkcjonowanie dwóch przedszkoli poniesiono wydatki  

z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli i obsługi, 

dodatki wiejskie, zakup żywności, ZFŚS, przekazano kwotę 105.686,83 zł, jako częściową 

refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy, zakup 

pomocy naukowych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.  

Na plan 309.600,00 zł, wydatkowano kwotę 270.919,21 zł na przewozy dzieci  

i na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

Wydatkowano kwotę 3.740,44 zł na szkolenia nauczycieli i delegacje służbowe.  

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 

Na plan 732.775,00 zł, wydatkowano kwotę 674.861,99 zł z przeznaczeniem: na 

wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników kuchni, ZFŚS, na zakup żywności, 

ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP, zakup wyposażenia do kuchni i stołówek 

szkolnych. 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.  

Na plan 238.474,00 zł, wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i zakup 

pomocy naukowych i wyposażenia. 

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań 

własnych na plan 46.733,31 zł, zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 46.575,66 zł – 

99,66 % planu. 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność. 

Naliczono odpis na świadczenie socjalne dla emerytów nauczycieli i obsługi. 

Przekazano na konto ZFŚS kwotę 77.040,78 zł, na plan 78.130,00 zł.  

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 140.594,71 zł, wykonanie w kwocie 

121.632,15 zł – 86,51 % planu. 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne. 

Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu 

przekazano kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie na zakup sprzętu z zakresu okulistyki 

dla SPZOZ w Zwoleniu.  

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. 

Na działania przeciwko narkomanii, na plan 4.000,00 zł, wykonanie planu 

w 100,00 %.  

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w  gminie na plan 77.014,71 zł, 

wydatkowano kwotę 77.014,71 zł z przeznaczeniem na : 

- diety dla członków komisji w kwocie 18.180,00 zł; 

- na materiały szkoleniowe i badania osób kierowanych na leczenie, wydatkowano 

kwotę 58.334,71 zł; 

- opłacono wniosek złożony do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 500,00 zł. 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność. 

Na wynagrodzenia i pochodne składki oraz zakup materiałów na zadanie pn. 

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób  niepełnosprawnych oraz organizacja 

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  - kwota wykonania 35.617,44 zł, na plan 54.580,00 zł 

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan w kwocie 1.322.831,00 zł, wykonanie w kwocie 

1.265,403,79 zł – 95,66 % planu. 

 

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. 

Za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Gródku  

i Kozienicach zapłacono kwotę 78.571,41 zł, na plan 80.000,00 zł. 
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Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uuczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej. 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach otrzymanej dotacji na zadania 

własne na plan 23.112,00 zł, zapłacono składki dla podopiecznych w kwocie 

22.917,78 zł. 

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Świadczenia dla podopiecznych na plan 107.500,00 zł, wypłacono kwotę 

92.423,24 zł 

w tym: 

 - w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 

53.860,00 zł, wydatkowano kwotę 53.845,99 zł - na wypłatę zasiłków dla 

podopiecznych;  

- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 53.640,00 zł, przyznano pomoc 

w formie zasiłków celowych i okresowych - wydatkowano kwotę 38.577,25 zł. 

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe. 

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 261.909,00 zł, 

wydatkowano kwotę 260.367,11 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych. 

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. 

Na utrzymanie GOPS, na plan 627.119,00 zł, wydatkowano kwotę 606.505,04 zł,  

w tym: 

- z dotacji na zadania zlecone - na plan 13.905,00 zł, wydatkowano kwotę 13.905,00 

zł; 

- z dotacji na zadania własne - na plan 117.158,00 zł, wydatkowano kwotę 117.158,00 

zł; 

- z własnych środków budżetu - na plan 496.056,00 zł, wydatkowano kwotę 475.442,04 

zł. Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne pracowników kwotę 

506.837,52 zł, ZFŚS kwotę 10.077,22 zł, delegacje, świadczenia pracownicze zakup 

materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami 
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komputerowymi, szkolenia pracowników, opłatę pocztową od wysłanych zasiłków  

i inne koszty kwotę 89.590,30 zł. 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Usługi opiekuńcze na plan 149.829,00 zł, wydatkowano kwotę 143.028,21 zł,  

w tym: 

- z dotacji na zadania własne na plan 33.928,00 zł, wydatkowano kwotę 33.928,00 zł; 

- ze środków własnych gminy na plan 115.901,00 zł, wydatkowano kwotę 109.100,21 

zł. 

Przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek kwotę 139.266,99 zł, 

ZFŚS kwotę 3.100,52 zł, badania lekarskie i świadczenia rzeczowe BHP kwotę 660,70 zł. 

Opieką objęto 10 osób. 

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. 

Na plan 64.070,00 zł, wydatkowano kwotę 52.299,00 zł, w tym: 

- z dotacji na zadania własne na plan 39.070,00 zł, wydatkowano kwotę 39.070,00 zł; 

- ze środków własnych gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.229,00 zł. 

Dożywianiem objęto dzieci. 

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność. 

Na plan w kwocie 9.292,00 zł, wydatkowano kwotę 9.292,00 zł na program 

„Wspieraj Seniora”, w tym na wynagrodzenia i pochodne składek oraz zakupy. 

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 62.150,00 zł, 

wykonanie w kwocie 56.500,00 zł – 90,91 % planu. 

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, na plan 60.950,00 

zł, wypłacono świadczenia dla uczniów w kwocie 55.300,00 zł, w tym:  

- z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów, na plan 50.850,00 zł, wydatkowano 

kwotę 50.850,00 zł; 

- z budżetu gminy na pomoc dla uczniów na plan 11.300,00 zł wydatkowano kwotę 

5.650,00 zł. 

 

DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 7.570.486,00 zł, wykonanie w kwocie 7.563.119,42 

zł – 99,90 % planu. 

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze. 
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Z dotacji celowej na zadania zlecone, na plan 5.071.383,00 zł, wydatkowano 

kwotę 5.071.077,47 zł. 

Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 5.027.971,47 zł, wynagrodzenie  

i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia wychowawcze na 

kwotę 38.552,00 zł, ZFŚS kwotę 1.550,00 zł, na zakup materiałów biurowych  

i wyposażenia oraz usług pozostałych kwotę 3.004,00zł. 

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

Z dotacji celowej  na zadania zlecone : 

- świadczenia rodzinne, na plan 2.316.527,00 zł, wypłacono kwotę 2.313.642,07 zł,  

w tym: zasiłki rodzinne w kwocie 2.060.423,18 zł, opłacano składki ubezpieczenia 

społecznego w kwocie 188.104,89 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne składki 

za pracownika realizującego świadczenia rodzinne kwotę 56.999,47 zł, ZFŚS kwotę 

1.550,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia i rozmowy telefoniczne oraz 

usługi pozostałe kwotę 6.564,53 zł. 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. 

Na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych na plan, 

174,00 zł, wydatkowano kwotę 166,83 zł.  

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. 

Na plan 71.250,00 zł, wydatkowano kwotę 71.044,06 zł z przeznaczeniem na: 

- zatrudnienie asystenta rodziny, na jego wynagrodzenia i pochodne kwota 65.781,46 

zł, 

- wydatkowano otrzymane środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł na asystenta 

rodziny, 

- pozostałe wydatki w kwocie 2.763,60 zł, 

- wydatkowano przyznaną dotację w kwocie 499,00 zł na aktualizację programu 

„Dobry Start”. 

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze  

Na plan w kwocie 57.350,00 zł, wydatkowano kwotę 56.063,20 zł  

z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych. 
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Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 

Na plan w kwocie 43.802,00 zł, wydatkowano kwotę 43.604,33 zł  

z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające 

świadczenia rodzinne. 

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.  

Na plan w kwocie 10.000,00 zł przekazano dofinansowanie w kwocie 7.521,46 

zł, jako częściowa refundacja kosztów pobytu  dzieci w żłobku na terenie innej gminy. 

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan w kwocie 

1.471.614,00 zł, wykonanie w kwocie 1.182.057,19 zł – 80,32 % planu. 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 

Przekazano opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie w kwocie 29.029,50 

zł, na plan 40.000,00 zł. 

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi. 

W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 

854.195,00 zł, wydatkowano kwotę 697.400,24 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenie 

i pochodne składki pracownika realizującego zadania z zakresie naliczenia 

i ewidencjonowania opłat, ZFŚS, wpłaty na PFRON, na zapłatę faktur za transport 

odpadów komunalnych kwotę 577.681,13 zł, wypłacono prowizję dla inkasentów za 

inkaso opłat w kwocie 54.600,00 zł. 

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.  

Na plan w kwocie 4.000,00 zł - brak wykonania. W miesiącu wrześniu 2021 roku 

planowana była akcja sprzątanie gminy z przeprowadzeniem zbiórki i transportu 

śmieci z ,,dzikich wysypisk” z terenu gminy. Niestety w związku z kolejną falą wirusa 

COVID i zdalnym nauczaniem w szkołach nie doszło do realizacji. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 

Z otrzymanej dotacji celowej, na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła 

w kwocie 35.547,00 zł wydatkowano 35.547,00 zł. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg. 

Na plan 420.936,60 zł, wydatkowano kwotę 321.408,95 zł z przeznaczeniem na: 
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- oświetlenie dróg i konserwację lamp oświetlenia ulicznego, w tym: na zapłatę faktur 

za energię elektryczną 154.408,95 zł, oraz na modernizację i konserwację lamp 

oświetlenia ulicznego 167.000,00 zł.  

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. 

W ramach działań z zakresu ochrony środowiska na plan 8.000,00 zł, wykonanie 

w kwocie 1.912,68 zł – zapłacono fakturę za odbiór selektywnej zbiórki śmieci. 

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. 

 Na plan 43.480,00 zł, wykonanie w kwocie 43.474,84 zł. Zadanie związane 

z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane  

w II półroczu 2021 r. 

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 

Na plan w kwocie 65.456,00 zł, wydatkowano kwotę 53.283,98 zł na realizację 

zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz zgodnie z uchwalonym 

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi za świadczone usługi weterynaryjne 

i na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy. 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan w kwocie 

2.405.971,35 zł, wykonanie w kwocie 470.371,52 zł – 19,55 % planu. 

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 

Świetlica gminna – plan wydatków bieżących stanowi kwota 221.971,35 zł, 

wydatkowano kwotę 174.695,45 zł: z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne 

składek, ZFŚS, za pracę instruktora muzycznego zespołu folklorystycznego ,,Sobótka”, 

za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie  imprez 

okolicznościowych, serwisowanie sieci komputerowej, prenumeratę prasy, czasopism 

wydatkowano. 

Rozdział 92116 - Biblioteki. 

Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury na plan 220.000,00 zł, przekazano kwotę 

218.790,57 zł. 

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony 

pamięci walk i męczeństwa. 

Na plan w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.101,50 zł. Zakupiono 

wiązanki kwiatów i złożono w miejscach upamiętniających pomordowania 

mieszkańców gminy. 



40 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.960.000,00 zł na 

realizację zadania pn. ,,Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie” – 

wykonano projekt budowy obiektu na kwotę 74.784,00 zł. 

 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan w kwocie 846.660,00 zł, wykonanie w kwocie 

769.384,47 zł – 90,87 % planu. 

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe. 

 Za utrzymanie obiektów sportowych i nadzór na stadionie sportowym i siłowni 

sportowej zapłacono kwotę 473.119,92 zł, na plan w kwocie 550.370,00 zł, w tym na 

zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez 

zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek” 

zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł, realizacja na kwotę 179.000,00 – zadanie 

zakończono. 

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej. 

Na bieżącą działalność Gminnego Klubu Sportowego GKS „GRYF” Policzna na 

plan 190.000,00 zł, zgodnie z transzami określonymi w umowie, przekazano dotację  

w kwocie 190.000,00 zł. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. 

 Wydatkowano 106.264,55 zł na plan 106.290,00 zł i przeznaczono na 

wynagrodzenia dla trenera Gminnego Klubu Sportowego „GRYF” Policzna w kwocie 

45.578,95 zł oraz stypendia dla piłkarzy trenujących w klubie w kwocie 60.685,60 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-28s wykazano zobowiązania 

krótkoterminowe budżetu w kwocie 800.422,91 zł i dotyczyły wydatków bieżących  

z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 

składkami tzw. ,,trzynastka” za 2021 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym 

z terminem płatności w 2022 roku. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia 

sporządzenia sprawozdania.  

Na koniec roku budżetowego gmina zobowiązań wymagalnych nie posiadała. 

W 2021 roku nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. 
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Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2021 roku. 

 

 W budżecie gminy w 2021 roku planowane były zadania inwestycyjne 

jednoroczne. Pokrycie kosztów finansowane było ze środków własnych, dotacji oraz 

zaciągniętych obligacji. Nie wszystkie zadania udało się zrealizować, dlatego też 

podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na następny rok lub o całkowitej rezygnacji 

z inwestycji. 

W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych zaplanowano kwotę 

7.213.519,00  zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 2.685.675,81 zł – 37,23 % planu. 

 
 

Dotacje  

 

Do budżetu gminy przekazano dotacje celowe na zadania zlecone i własne  

w kwocie 9.230.105,28 zł, na plan 9.236.708,35 zł, wydatkowano kwotę 9.230.105,28 zł 

tj. 100,00 % planu budżetowego, w tym: 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 

8.335.182,35 zł, przekazano kwotę 8.331.629,40 zł, wydatkowano kwotę 8.331.629,40 zł 

tj. 100,00 % planu budżetowego; 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin na plan 901.526,00 zł, przekazano kwotę 898.475,88 zł, wydatkowano 

kwotę 898.475,88 zł, tj. 100,00 % planu budżetowego. 

 

 Z budżetu gminy w 2021 roku zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 

455.442,51 zł, tj. 99,66 % planu (457.000,00 zł), z tego dla: 

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 255.790,57 zł, 

2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 

199.651,94 zł. 

Szczegółowy wykaz jednostek, którym udzielono wsparcia/pomocy przedstawiony 

został w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania. 
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4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej za 2021 rok. 

 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna została uchwalona przez Radę 

Gminy Uchwałą Nr XXVIII/170/2021 w dniu 29 grudnia 2020 roku na lata 2021 – 2028. 

 W 2021 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

spowodowane zmianami kwot dochodów i wydatków oraz emisją kolejnych obligacji. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło 6.369.800,00 

zł, co stanowi 21,02 % wykonanych dochodów, w tym z tytułu wyemitowanych 

obligacji: w 2017 roku w kwocie 1.080.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1.200.000,00 zł 

oraz w 2021 roku w kwocie 3.650.000,00, a także pozostałej do spłaty pożyczki 

pobranej z WFOŚiGW w kwocie 439.800,00 zł.  

Obligacje zostaną wykupione: w roku 2022 - 360.000,00 zł, w latach 2023-2024 po 

560.000,00 zł, w latach 2025-2026 po 700.000,00 zł, w latach 2027-2028 po 750.000,00 zł 

i w latach 2029-2030 po 775.000,00 zł w każdym roku. Pożyczka spłacana jest od 2019-

2024 roku po 146.600 zł rocznie. 

W 2021 roku spłacono zgodnie z umową 3 ratę pożyczki do WFOŚiGW  

w Warszawie w kwocie 146.600,00 zł oraz 2 serię obligacji wyemitowanych przez bank 

PKO BP w kwocie 360.000,00 zł. 

Spłaty zobowiązań w br. i w latach następnych zaplanowano z nadwyżek 

budżetowych w poszczególnych latach. 

W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki w kwocie 7.983,59 

zł oraz odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w kwocie 41.160,00 zł, a także 

pokryto koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje 

z tym związane w kwocie 37.087,50 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie dochodów 

został wykonany w kwocie 30.309.182,41 zł, a po stronie wydatków w kwocie 

28.264.435,24 zł. Wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 

2.044.747,17 zł.  
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Szczegółowy opis realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków 

przedstawiono w części opisowej sprawozdania.  

 

 Przedsięwzięcia. 

W budżecie gminy na 2021 rok nie zaplanowano wydatków na zadania wieloletnie. 
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 
 

Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 

grudnia 2021 roku wynosi 64.289.912,27 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń.  

 

Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela  

 

Opis majątku trwałego 

wg grup KRŚT 

 

Stan na 

dzień 

01.01.2021 

Przychód 

 

Rozchód Stan na 

dzień 

31.12.2021 

,,0” Grunty 1.820.404,99 841.276,06 19.000,00 2.642.681,05 

,,1” Budynki i lokale 9.193.210,75 713.313,74 0,00 9.906.524,49 

,,2” Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

 

40.218.428,92 

 

873.822,84 

 

0,00 

 

41.092.251,76 

,,3,4,5,6” Kotły, 

maszyny i urządzenia  

 

6.528.020,51 

 

889.192,64 

 

0,00 

 

7.417.213,15 

,,7” Środki transportu 2.907.731,03 0,00 0,00 2.907.731,03 

,,8” Narzędzia i 

wyposażenia 

 

323.510,79 

 

0,00 

 

0,00 

 

323.510,79 

 

Ogółem 

 

60.991.306,99 

 

3.317.605,28 

 

19.000,00 

 

64.289.912,27 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wartość środków trwałych uległa 

zmianie, w tym:  

− zwiększeniu o kwotę 3.317.605,28 zł; 

− zmniejszeniu o kwotę      19.000,00 zł  

dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.: 

 

 

Grupa 0 – Grunty, zwiększono wartość o kwotę 822.276,06 zł (w tym na „+” 841.276,06 

zł oraz na „-” 19.000,00 zł) 

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego przejęto nieodpłatnie na stan 

gminy 7 działek rolnych i leśnych położonych w miejscowościach: Antoniówka, 
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Chechły, Jabłonów, Stanisławów, Świetlikowa Wola oraz Zawada Stara o łącznej 

powierzchni 3,0600 ha i wartości 177.000,00 zł.  

2. Na mocy Postanowienia Sądu Gmina Policzna stała się właścicielem 32 działek 

rolnych i leśnych położonych w miejscowościach: Wilczowola i Świetlikowa Wola 

o łącznej powierzchni 14,2200 ha i wartości 639.800,00 zł. 

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na własność gminy 

działkę pod drogę gminną położoną w miejscowości Czarnolas nr 248/4  

o powierzchni 0,0800 ha, wartość 3.205,16 zł. 

4. Zakupiono grunty na cel publiczny (Budowę CIS) w miejscowości Policzna: 

działka nr 228/2 o powierzchni 0,2600 ha, wartość 21.270,90 zł.  

5. Sprzedano działkę rolną położoną w miejscowości Jabłonów nr 224/1  

o powierzchni 0,4700 ha, wartość 19.000,00 zł. 

 

Grupa 1 - Budynki i lokale, zwiększono wartość o kwotę 713.313,74 zł:  

1. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użytkowanego 

przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek zwaną dalej OSP” - wartość 

zadania 154.457,51 zł.  

2. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody 

w Czarnolesie gmina Policzna” wykonano prace remontowo – budowlane 

budynku stacji uzdatniania wody – wartość prac 558.856,23 zł. 

 

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, zwiększono wartość o kwotę 873.822,84 

zł: 

1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Wólka Policka”. Wartość zadania: 295.127,87 zł. 

2. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Policzna, ul. Daleka” na odcinku 180 mb, wykonana z rur PE 160 

mm wraz z wpięciem do istniejącej już sieci wodociągowej oraz wykonano 

przyłącze wodociągowe zakończone studnią wodomierzową i zaworem 

czerpanym. Wartość zadania 67.967,80 zł. 

3. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody 

w Czarnolesie gmina Policzna” wykonano:  

− wiatę agregatu prądotwórczego na konstrukcji stalowej z pokryciem blacha 

trapezową, 
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− zamontowano 1 komplet rurociągów ze stali nierdzewnej z konstrukcją nośną 

i obejmami poza zestawami technologicznymi. 

Wartość zadania 94.860,30 zł. 

4. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parkingu przy SPZOZ 

Policzna” ułożono kostkę betonową wraz z obrzeżami. Koszt zadania 148.540,50 zł. 

5. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez 

zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek” – 

wykonano: 

− bramę wjazdową i furtkę, zamontowano słupy oświetleniowe z panelami 

solarnymi, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw, 

− altanę drewnianą o wym. 5x7 m i powierzchni 35 m2, 

− ogrodzenie z siatki, 

− utwardzenie podjazdu i placu kostką brukową. 

Wartość wykonanych prac wyniosła 179.000,00 zł. 

6. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja schodów przy budynku 

SPZOZ Policzna” wykonano nowe schody z kostki betonowej. Wartość zadania 

88.326,37 zł. 

 

Grupa 3,4,5,6 - Kotły, maszyny i urządzenia, zwiększono wartość \o kwotę 889.192,64 

zł: 

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody 

w Czarnolesie gmina Policzna” zamontowano urządzenia o wartości 867.332,39 zł, 

w tym: 

− agregat prądotwórczy zewnętrzny z rozruchem ręcznym i automatycznym,  

− dmuchawę do napowietrzania wody, 

− zestaw agregatów sprężających powietrze i gaz,  

− żelbetowy odstojnik wód popłucznych, 

− zbiornik retencyjny, 

− zestaw hydroforowy, 

− urządzenia filtracyjne. 

2. W ramach projektu Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego 

„Mazowszanie”, przez Agencję Rozwoju Mazowsza, Gmina Policzna otrzymała  

w drodze darowizny drukarkę 3D z materiałami eksploracyjnymi, wartość 

przedmiotu 21.860,25 zł. 
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Grupa 7 - Środki transportu, wartość bez zmian. 

 

Grupa 8 - Narzędzia i wyposażenie, wartość bez zmian. 

 

I. Informację o gruntach (grupa „0”) będących na stanie mienia komunalnego 

gminy Policzna  

 

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia 

w ha 

Wartość w zł 

 
Grunty ogółem w tym: 142,9134 2.642.681,05 

1. Przekazanych w użytkowanie wieczyste z 

tego: 

           
 

 Bar w Czarnolesie działka nr 298/1 0,17 2.700,00 

 Wygoda działka nr 243/1  0,12 1.320,00 

 2. Przekazanych w użytkowanie:     
 

 SP ZOZ  w Policznie udział 49897/75411 0,2446 4.287,12 

 SP ZOZ  w Czarnolesie udział 22827/28236 0,1779 2.340,19 

3. Grunty przekazane w trwały zarząd do szkół : 
  

 ZPO w Policznie  4,28 37.515,54 

 ZSzP w Czarnolesie 1,33 15.300,00 

4.  Grunty oddano w użyczenie dla 

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i 

Poszkodowanym w Wypadkach 

Komunikacyjnych w Wilczowoli   

0,4973 3.034,00 

5. 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 

6. Grunty pod oczyszczalnią ścieków : 
  

 Oczyszczalnią ścieków w Policznie  0,40 1.261,63 
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 Oczyszczalnią ścieków w Czarnolesie 0,48 2.300,00 

7.  Grunty pod budynkami remiz strażackich 

oddane w użyczenie OSP tj.: 

  

 OSP w Policznie udział w ½ części 0,105 3.150,00 

 OSP w Czarnolesie udział w ½ części    0,10 2.950,00 

 OSP 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 

0,13 41.553,00 

10. Grunty niezabudowane położone w Policznie 

obok budynku administracyjnego UG 

1,27 131.312,30 

11. Grunty położone w Zawadzie Starej – pod 

budynkiem, w którym znajduje się biblioteka, 

świetlica wiejska i pomieszczenia OSP 

0,10 15.000,00 

12. Grunty pod drogami i pozostałe grunty 132,7086 2.371.067,27 

 

 

II. Informacje o budynkach (grupa „1”) będących na stanie mienia komunalnego 

gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 3. 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość w szt. Wartość w zł 

 Budynki ogółem w tym: 28 9.906.524,49 

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  2 950.434,70 

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 
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III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa „2”) o wartości 41.092.251,76 zł, w tym: 

budowle i infrastruktura towarzyszącą tj.:  

− sieć wodociągową o długości 149,774 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 22 przepompownie ścieków, 

− drogi gminne, parkingi, chodniki i kładki dla pieszych, 

− stadion sportowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne, 

− 945 lampy oświetlenia ulicznego. 

 

IV. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupy: „3”, „4”, „5”, „6”) o wartości 

7.417.213,15 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, 

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 4,5 573.317,31 

13. Budynki świetlic wiejskich 6,5 753.525,03 
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• 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, 

− nowoczesny sprzęt zamontowany w związku z przebudową na stacji 

uzdatniania wody w Czarnolesie na kwotę 867.332,39 zł, 

− drukarka 3D, wartość 21.860,25 zł. 

 

V. Środki transportu (grupa „7”) o wartości 2.907.731,03 zł przedstawia Tabela Nr 4.  

 

Lp. Wyszczególnienie  Ilość w szt. Wartość w zł. 

 Środki transportu 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 Volkswagen 

1 203.700,00 

8. Samochód osobowo-dostawczy Opel-

Vivaro 

1 27.200,00 

 

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa „8”) o wartości 

323.510,79 zł. 

 

Gmina Policzna posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział 

w Policznie w kwocie 3.500,00 zł. 
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V. INWESTYCJE I ZADANIA REMONTOWE 
 

1. Inwestycje DROGOWE 

W roku 2021 na terenie gminy Policzna wykonano następujące inwestycje 
drogowe: 

• 29 września 2021 r. odbył się odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej  

w Wólce Polickiej - koszt całkowity inwestycji to 243 934,40 zł, w tym otrzymane 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 000,00 zł; 

 

 
Zdjęcia. 4 Droga w miejscowości Wólka Policka(archiwum urzędu) 
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Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na dł. 600 mb., o szerokości 4 m. 

Zakres robót obejmował: 

podbudowę kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym, wyrównanie 

podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową, wykonano nawierzchnię z mieszanek 

mineralno - asfaltowych grysowych oraz pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 

0,50 m. 

 
• Gmina przygotowała i złożyła wniosek do Rządowego Programu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych na terenie 

Gminy Policzna. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 2.500.000,00 zł. 

Środki mają być przeznaczone na budowę i przebudowę dróg gminnych  

w miejscowościach: 

o Policzna, ul. Wschodnia 

o Teodorów 

o Biały Ług 

o Andrzejówka 

o Zawada Stara 

o Policzna - Franków 

o Gródek 

o Policzna, ul. Starowiejska 

 

• 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 

• W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” 

zrealizowano zadania: 
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„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Aleksandrówka” 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Andrzejówka” 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Antoniówka, Franków” 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Teodorów, Helenów” 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wojciechówka, Annów” 

 

Zdjęcia. 5 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Teodorów, Helenów 
(archiwum urzędu) 

 

Całkowity koszt zadań to 100.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosło 50.000,00 zł. 

• W 2021 r. wydanych zostało łącznie 81 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.     
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2. REGULACJA 

W 2021 roku zostały przeprowadzone następujące regulacje nieruchomości: 

• Zgromadzono niezbędną dokumentację do nabycia przez Gminę Policzna 

następujących nieruchomości: 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 222/1 o pow. 0,6200 ha, położonej  

w miejscowości Antoniówka, 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 27/1 o pow. 0,5600 ha, położonej  
w miejscowości Zawada Stara, 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 171/1 o pow. 0,3700 ha, położonej  
w miejscowości Jabłonów, 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22/1 o pow. 0,6300 ha, położonej  
w miejscowości Stanisławów, 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 243/5 o pow. 0,3500 ha, położonej  
w miejscowości Chechły, 

- działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 313/2 o pow. 0,3000 ha, położonej  
w miejscowości Jabłonów, 

Na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Gmina Policzna stała się właścicielem 

w/w działek. 

• Przygotowano niezbędną dokumentację do nieodpłatnego przejęcia przez 

Gminę Policzna od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości 

zajętej pod drogę gminną. Działka o numerze ewidencyjnym 248/4  

o powierzchni 0,0800 ha w miejscowości Czarnolas, na podstawie aktu 

notarialnego stała się własnością Gminy.  

• Przygotowano niezbędną dokumentację do przejęcia przez Gminę 

nieruchomości położonych w miejscowości Wilczowola i Świetlikowa Wola. Na 

mocy Postanowienia Sądu Gmina Policzna stała się właścicielem 32 działek  

o łącznej powierzchni 14,30 ha. 

• Ogłoszono i przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości Jabłonów o pow. 0,4700 

ha. Zawarto akt notarialny na sprzedaż w/w nieruchomości na kwotę 44 440,00 

zł. 
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• Przygotowano niezbędną dokumentację do przejęcia przez Gminę 

nieruchomości niezabudowanej znajdujących się w miejscowości Policzna. 

Działki o numerze ewidencyjnych 228/2 o powierzchni 0,26 ha, na podstawie 

aktu notarialnego stały się własnością Gminy. 

 

3. INWESTYCJE 
 

• Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnolesie. 

 

 
Zdj.6. Hydrofornia Czarnolas (archiwum urzędu) 

 

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano następujące urządzenia: 

− agregat prądotwórczy zewnętrzny z rozruchem ręcznym  

i automatycznym, 

− dmuchawę do napowietrzania wody, zestaw agregatów sprężających 

powietrze i gaz, 

− żelbetowy odstojnik wód popłucznych, 

− zbiornik retencyjny, 

− zestaw hydroforowy,  

− urządzenia filtracyjne. 

Na wykonanie prac wydatkowano kwotę 1 489.548,92 zł. 
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Zdj.7. Hydrofornia Czarnolas (archiwum urzędu) 

 

 

• Zrealizowano inwestycję pn. „Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez 

zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek” za 

łączną kwotę 179 000,00 zł.  

W ramach zadania wykonano: 

− bramę wjazdową i furtkę, zamontowano słupy oświetleniowe z panelami 

solarnymi, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw, 

− altanę drewnianą o powierzchni 35m2 , 

− ogrodzenie  z siatki, 

− utwardzenie podjazdu i placu kostką brukową. 

 

• Wykonano „Modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę 

Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek” za kwotę 154 457,51 zł.  
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Zdj.8. Gródek (archiwum urzędu). 

 

 
Zdj.9. Gródek (archiwum urzędu). 

 

• Wykonano "Remont boiska sportowego w Policznie". Ogółem koszt zadania 

wyniósł 205 099,84 zł.  
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Zdj.10. Boisko sportowe Policzna (archiwum urzędu). 

 

W dniu 2021-08-04 Wójt Tomasz Adamiec wraz z Sekretarzem Robertem 

Strzeleckim podpisali umowę na dofinansowanie remontu infrastruktury sportowej  

w Policznie. Samorząd Województwa reprezentował Pan Wicemarszałek Rafał 

Rajkowski oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka. 

Kwota dotacji dla naszej Gminy to 199 995,00 zł. 

 
Zdj.11. Podpisanie umowy na dofinansowanie „Remontu boiska sportowego  

w Policznie”(archiwum urzędu) 
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Zdj.12.Boisko Policzna (archiwum urzędu). 

 

 

 

• Zrealizowano zadanie: „Modernizacja parkingu przy SPZOZ Policzna”. 

Całkowity koszt zadania to 148 540,50 zł. W ramach zadania ułożono kostkę 

betonową wraz z obrzeżami.  
 

 
Zdj.13. Remont Parkingu przy SP ZOZ Policzna(archiwum urzędu) 
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• Wykonano projekt inwestycji pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej  

w Policznie” za kwotę 74 784,00 zł; 

 

• Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świetlikowa Wola, 

Ługowa Wola i Czarnolas na kwotę 120 000,00 zł; 

 
• Gmina przygotowała i złożyła wniosek do Rządowego Programu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas. Kwota 

otrzymanego dofinansowania wynosi 6.000.000,00 zł. 

 
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Policzna na kwotę 67 967,80 zł 

 

• Inne zadania z referatu Inwestycji: 
 

− Wydano 108 decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

− Wydano 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

− Wydano 33 zawiadomień i zaświadczeń o numeracji porządkowej dla 

nieruchomości, 

− Wydano 28 warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej, 

− Wydano 284 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

− Wydano 16 decyzji zatwierdzających podział działek, 

− Wydano 20 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.  

W 2021 roku opłata miesięczna od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość 

pozostaje bez zmian i wynosi 17 zł, natomiast zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 

XXV/158/2020 Rady Gminy Policzna wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym.  

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,00 zł od jednego mieszkańca 

na miesiąc. 

Jeżeli zadeklarowano, że odpady biodegradowalne są kompostowane opłata 

miesięczna od 1 osoby wynosi 16 zł. 



62 

 

Skalkulowano planowane dochody według  złożonych 1.670 deklaracji 

dotyczących ok. 4.415 osób.  

W ciągu roku budżetowego z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów 

uzyskano dochody w kwocie 769.217,18 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego 

stanowiły kwotę 31.046,70 zł. 

W stosunku do zalegających płatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. 

Wysłano 288 upomnień, wystawiono 24 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie 

uzupełnienia deklaracji z tytułu opłat.  

 

Wystawiono 141 szt. wezwań do zapłaty dla osób, które nie uregulowały opłat za 

pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

Wprowadzono 889 deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 702 deklaracje dotyczyły ulgi na kompostownik. 

Sporządzono Analizę Stanu Gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Policzna za rok 2020, oraz Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok. 

Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na ,,Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Policzna oraz PSZOK w Policznie w 2021 roku” za łączną kwotę: 668 149,56 zł brutto. 

Jednym z głównych celów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest 

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  
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i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną  

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 2021 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 2021 roku na rzecz ochrony 

środowiska:  

Akcje edukacyjne przeprowadzone na terenie Gminy Policzna 

Przeprowadzono akcję informacyjną dla mieszkańców Gminy Policzna związaną  

z segregacją odpadów. 

 
Rysunek 2. Segregacja odpadów 
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Azbest 

Z terenu gminy odebrano 125,00 ton odpadów zawierających azbest (eternit). 

Mieszkańcy złożyli 51 wniosków o odbiór azbestu, a całkowity koszt zadania wyniósł 

44 010,00 zł brutto.  

Do WFOŚiGW złożono wniosek o dotację na usunięcie azbestu, Gmina otrzymała 

bezzwrotną dotację w kwocie: 26 406,00 zł. 

Planuje się kontynuację zadania w latach następnych. 

 

 
Rysunek 3. Dofinansowanie z WFOŚIGW w Warszawie 

 

 

Instalacje Fotowoltaiczne  

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono 

wniosek o dotację na zadanie: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

OSP Policzna” oraz „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP 

Czarnolas”. Całkowity koszt zadań: 49 431,94 zł, w tym dofinasowanie: 39 780,00 zł. 

 

Gmina przygotowała i złożyła wniosek do Rządowego Programu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych na odnawialne źródła energii na terenie Gminy 

Policzna. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 2.000.000,00 zł. Wniosek 
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obejmował dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności 

publicznej:  

• Budynek Urzędu Gminy w Policznie; 

• Szkoła w Policznie; 

• Szkoła w Czarnolesie; 

• Oczyszczalnia ścieków w Czarnolesie; 

• Hydrofornia w Policznie; 

• Hydrofornia w Czarnolesie. 

Decyzje Środowiskowe  

Wszczęto i prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji   

na realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

 

Budowa budynku 
inwentarskiego dla chowu 
bydła opasowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

3.03.2021 W miejscowości Czarnolas 

Budowa kanalizacji sanitarnej. 22.04.2021 w miejscowościach: Świetlikowa Wola, 
Ługowa Wola, Czarnolas. 

Instalacja fotowoltaiczna 15.04.2021 
 

nr ewid.46,  47, 48, 49, 80 obręb Czarnolas 

Instalacja fotowoltaiczna 2.06.2021 
 

nr ewid.302/7, 302/8, 302/9 obręb Policzna 

Instalacja fotowoltaiczna 30.06.2021 nr ewid.379/2, obręb Policzna 

Instalacja fotowoltaiczna 13.07.2021 nr ewid.36,  37, 80 obręb Czarnolas 

Instalacja fotowoltaiczna 11.10.2021 nr ewid.195, obręb CZARNOLAS 

 

Drzewa, decyzje o usunięciu 

Rozpatrzono 104 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.  

 

Plan Opieki nad zwierzętami 

Opracowano „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna w 2021 roku”. 

  



66 

 

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 - 15 oddziałów,   kl. 0 - 1 oddział) 

 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 - 340 uczniów (Policzna - 212 uczniów, Czarnolas - 

128 uczniów) 

 kl. 0     - 51 uczniów ( Policzna - 26 uczniów, Czarnolas - 25 

uczniów) 

 do przedszkola  - 119 dzieci ( Policzna - 69 dzieci, Czarnolas - 50 

dzieci) 

II. Zatrudnienie  

W roku szkolnym 2021/2022 w samorządowych przedszkolach i szkołach 
podstawowych zatrudnionych było 62 nauczycieli oraz 28 pracowników obsługi. 
 
W placówkach oświatowych gminy Policzna zatrudnionych jest 62 nauczycieli w tym: 
 47 nauczycieli dyplomowanych 

 5 nauczycieli mianowanych 

 8 nauczyciel kontraktowych 

 2 nauczycieli stażystów 

 oraz 28 pracowników obsługi szkół.  Razem  w placówkach oświatowych 

zatrudnionych jest 90 osób. 
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III. Dowóz uczniów 

W lipcu 2021 r. przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy 

Policzna na rok szk. 2021/2022. Wybrano ofertę przewoźnika: AMP Sp. z o. o., ul. 

Zwycięzców 28 lok. 48 03-938 Warszawa 

 
Miesięczny koszt dowożenia 1 ucznia wynosi 68,98 zł z podatkiem VAT.  
 
Od miesiąca września 2021 roku  do szkół dowożonych jest 262 uczniów : 

 ZPO Policzna  - 128 uczniów 

 ZSzP Czarnolas  - 134 uczniów 

IV. Niepełnosprawnym uczniom i dzieciom zapewniono bezpłatny transport i opiekę 

w czasie przewozu do szkół.  

• Trzech uczniów dowożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Opactwie. 

• Dwóch uczniów dowożonych było do Szkoły Podstawowej Specjalnej  

w Pionkach. 

• Jedno dziecko dowożone było do Przedszkola Specjalnego w Pionkach 

(samochód wynajęty przez Gminę Policzna). 

• Dla sześciorga 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.  
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Zdjęcie 14. Zajęcia z angielskiego(archiwum urzędu).  
 

W roku szkolnym 2020/2021 w zajęciach uczestniczyło 53 uczniów, natomiast w roku 

2021/2022 na zajęcia uczęszcza 67 uczniów. 

 

Zdjęcie 15. Zajęcia z angielskiego(archiwum urzędu).  
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VII.  Podręczniki szkolne 

Uzyskano dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup kompletów 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych, które nieodpłatnie przekazano uczniom. 

W roku 2021/2022 komplety darmowych podręczników otrzymały: klasa II (52 uczniów) 

i klasa V  (46 uczniów) oraz klasa VIII (57 uczniów). 

 

VIII. Dożywianie 

Uczniowie szkół w roku szkolnym 2020/2021 korzystali z dożywienia w stołówkach 

szkolnych  

w systemie żywienia naprzemiennym ( 1 dzień - zupa, 1 dzień - II danie). Dzienna stawka 

żywieniowa w szkole wynosiła 4,00 zł. W przedszkolach dzieci korzystały z dwóch 

posiłków dziennie: śniadania i pełnego obiadu. Stawka żywieniowa w przedszkolu 

wynosiła 5,00 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 280  dzieci : 

- w Policznie      190   (128 szkoła + 62 przedszkole) 

- w Czarnolesie   90   (15 szkoła  + 75 przedszkole) 

w tym z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w  Policznie  39 dzieci (20 w Czarnolasie , 19 w  Policznie). 

W roku szkolnym 2021/2022 stawka żywieniowa pozostaje bez zmian i wynosi w szkole 

– 4 zł, a w przedszkolu – 5 zł. 

 

X. Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą wniosku od pracodawcy w sprawie 

zwrotu kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkującego na terenie 

gminy Policzna. Wniosek zostały rozpatrzone pozytywnie. Za wyszkolenie i  naukę 

zawodu młodocianego, pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości  

8081,00 zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z Funduszu Pracy, przekazane  na ten 

cel przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
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IX. Stypendia szkolne 

Wydano 54 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  

52 wniosków, pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu 

przekroczenia wyżej wymienionego kryterium dochodowego.  

X. Dofinansowania 

Gmina Policzna przystąpiła do programu rządowego „Posiłek w szkole 

 i w domu – moduł 3” w ramach którego mogła doposażyć i poprawić standard 

stołówek funkcjonujących w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana 

Kochanowskiego w Policznie oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana 

Kochanowskiego w Czarnolesie. Łączny koszt realizacji ww. przedsięwzięcia to 

200 000,00zł, z czego 160 000,00 zł to środki pochodzące z dofinansowania. 
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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 Starej oraz świetlice.  

Corocznie organizowane są Sobótki Czarnoleskie, Festyn Rodzinny, 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 w 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  Biblioteka w 2021 działała  

w reżimie sanitarnym z pewnymi ograniczeniami ( nie działały czytelnie czasopism).   

  Z usług biblioteki w 2021 roku korzystało 510 czytelników, wypożyczyli oni 8799  

książek, oraz 164 czasopism.  

 W roku 2021 do bibliotek zakupiono 642 książek za kwotę 14 000 zł (w tym kwota       

7 000 zł to dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

 We wszystkich placówkach w bieżącym roku przeprowadzono scontra 

księgozbioru, a przy okazji dokonano selekcji księgozbioru (usunięto książki nieaktualne, 

zniszczone oraz zdekompletowane). 

 Nasza biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Cyfrowe GOK-i  

w podregionie radomskim" realizowanym przez Fundację VCC w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 

Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji cyfrowych, w tym e-usług publicznych 

u pracowników oraz dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Biblioteka otrzymała 

pięć nieodpłatnych laptopów z oprogramowaniem o wartości 19110,23 zł oraz 



72 

 

materiały szkoleniowe. Dzięki wsparciu Fundacji,  pracownik biblioteki wziął udział  

w dwóch kursach: podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci. 

   W czasie wakacji w Filii Bibliotecznej w Czarnolesie i Zawadzie Starej  

zorganizowano konkurs „Bezpieczne Wakacje na Wsi„, udział w konkursie  

rysunkowym, wzięło 10 małych czytelników, każde dziecko otrzymało upominek.  

 Biblioteka bierze udział w Ogólnokrajowej akcji „Mała Książka- Wielki człowiek” 

w ramach której wydano 64 wyprawek  czytelniczych dla dzieci urodzonych w latach 

2015-2018.  

  W bibliotece nastąpiły zmiany kadrowe. W bibliotece głównej powołano 

nowego p.o. dyrektora  Panią mgr Iwonę Hentel, a do filii bibliotecznych zatrudniono 

Panią Kamilę Drab - Stasiewicz. Osoby te zatrudnione są na pełnych etatach, oraz 

księgowa  na 1/5 etatu.  

 

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA    
 

Dzień Kobiet w Gminie Policzna  
 
Niestety w związku z epidemią związaną z Covid-19, nie udało się zorganizować 

corocznej uroczystości związanej z obchodami „Dnia Kobiet”.  

Wszystkie Panie od 18 roku życia otrzymały od Wójta Gminy Policzna Tomasza 

Adamca i Przewodniczącego Rady Gminy Policzna Pawła Jędry kartki z życzeniami 

okolicznościowymi. 
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Zdj. 16. Życzenia na Dzień Kobiet 

 
III Czarnoleski Festiwal Sztuk „Sztuka Wolności” 
 

Przez dwa tygodnie: od 18 lipca do 1 sierpnia 2021 r. mieliśmy możliwość 

bliższego zaznajomienia się ze sztuką, w głównej mierze na terenie Muzeum Jana 

Kochanowskiego w Czarnolesie, a także w sąsiednich miejscowościach. 

Czarnoleski Festiwal Sztuk organizowany jest przez Fundację Rzeka EN,  

a współorganizatorem tego wydarzenia jest Gmina Policzna. 

Na program festiwalu składały się: koncerty kameralne, w tym koncerty muzyki 

dawnej, koncert ludowy, wieczory poezji, spotkania autorskie w ramach kawiarenki 

literackiej, koncerty jazzowe, wystawa fotografii. Ideą festiwalu jest synteza sztuk 

dlatego równolegle z koncertami festiwalowymi odbywały się warsztaty pianistyczne 

dla uczniów szkół i akademii muzycznych. Program został tak ułożony, aby łączyć 

młode pokolenie artystów z dojrzalszymi i bardziej doświadczonymi mistrzami sztuk, 

tradycję z nowymi prądami artystycznymi. 
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Zdj. 17. Koncert finałowy w Kościele w Gródku(archiwum Urzędu). 

Inauguracja festiwalu miała miejsce  18 lipca 2021 r. W Kordegardzie Muzeum 

Jana Kochanowskiego dokonano otwarcia wystawy prac fotograficznych artystki 

Barbary Polakowskiej,  następnie odbył się premierowy występ Czarnoleskiej Orkiestry 

Festiwalowej w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. 

Rozbudowując formułę festiwalu, od tegorocznej edycji uruchomiono Kawiarenki 

literackie,  których relację można było śledzić również w mediach społecznościowych. 

Bogata oferta festiwalu przyciągała rzeszę odbiorców oraz zapewniła wiernych 

fanów, którzy pojawiali się na każdym koncercie. 

Recital gitarowy Tomasza Radziszewskiego, Wieczór poezji i muzyki japońskiej 

przedstawiony przez Jakuba Karpoluk (recital poezji), Katarzynę Karpowicz(koto) oraz 

Kayo Nishimizu (fortepian), Koncert Muzyki Dawnej Marii Wilgos (lutnia) oraz Klaudyny 

Żołnierek(lutnia), koncert kameralny Barbary Żołnierczyk (skrzypce) i Natalii Wolanin 

(fortepian), Recital fortepianowy Edwarda Wolanina czy wieczór jazowy 

Pawlik&Pawlik  to jedne z wielu atrakcji jakie dostarczył Czarnoleski Festiwal Sztuk. 

Na szczególne uznanie zasługuje Koncert Polskiej Opery Królewskiej w Kościele 

pw. Św. Stefana w Policznie, który przyciągnął największą liczbę widzów – świątynia 

mimo swych imponujących rozmiarów, była wypełniona po brzegi.  Podczas 

wykonania Requiem KV 626 W.A. Mozarta zauważalna była również dbałością  
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o najwyższy poziom wykonawczy Polskiej Opery Królewskiej, która zatrudnia stały 

zespół wysokiej klasy artystów. 

Jeden dzień festiwalu poświęcony był muzyce ludowej, a przygotowaniem 

tego dnia zajmowała się Pani Joanna Tęcza. Na scenie mogliśmy zobaczyć lokalne 

zespoły m.in.: Zespół Sobótka z Czarnolasu, Zespół ludowy z Mierziączki, Zespół 

Folklorystyczny „Piątkowy Stok” ze Zwolenia, Koło Gospodyń Wiejskich Rudki.   

Finałowe koncerty uczestników Warsztatów Pianistycznych odbywały się 

w Kościele pw. Świętej Trójcy w Gródku. 

 
Zdj.18. Koncert finałowy w kościele w Gródku (archiwum Urzędu). 

 

XIV SPOTKANIE Z PIOSENKĄ LUDOWĄ 

W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych Policzna odbyło 

się XIV Spotkanie z Piosenką Ludową. Przybyłych na spotkanie gości i zespoły przywitał 

Wójt gminy – Tomasz Adamiec wraz z Dyrektor ZPO w Policznie Jolantą Kalinowską. 
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Zdj.19. Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec z Dyrektor ZPO Policzna Jolantą Kalinowską  
i zespołem „Sobótka” (archiwum Urzędu). 

 

XXX Czarnoleskie Spotkanie Sobótkowe 

26 czerwca 2021 roku obyły się Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe, które są 

wydarzeniem o charakterze poetycko-obrzędowym i odbywają się corocznie już od 

trzydziestu lat na terenie zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego 

w Czarnolesie. 

Gości powitał Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec oraz Dyrektor Muzeum 

Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Maria Jaskot. 
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Zdj.20. Obrzędy sobótkowe(archiwum Urzędu). 

W uroczystości udział wzięli poeci z różnych zakątków kraju, którzy przyjeżdżają 

na uroczyste wręczanie nagród w konkursie literackim ”O dzban czarnoleskiego 

miodu”. Laureaci prezentowali swoje wiersze, powstałe z inspiracji poezją czarnoleską. 

Inną równie istotną częścią wydarzenia jest plenerowa wystawa fotograficzna, 

prezentująca twórczość fotograficzną młodzieży szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych „Foto Poetica” – fotografia inspirowana twórczością 

Kochanowskiego, którego ideą jest twórcza, fotograficzna interpretacja wybranego 

cytatu z poezji Jana z Czarnolasu. 

W tym roku zaprezentowany został niezwykły koncert pn. „Młynarski/Nahorny  

w 80. rocznicę artystów”. Utwory z płyt „Pogadaj Ze Mną”, „Tutaj mieszkam”, a także 

utwory pochodzące z innych okresów ich współpracy zaśpiewali Agnieszka Wilczyńska 

i Janusz Szrom. 

Dalsza część miała charakter obrzędowo-ludowy. Obrzędowość ludową oraz 

tradycję „Nocy Świętojańskiej” inscenizował lokalny Zespół Sobótka. 
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Zdj.21. Obrzędy Sobótkowe(archiwum Urzędu). 

 

RAJD ROWEROWY 
 

11 lipca 2021 r. odbył się rajd rowerowy z Radomia do Czarnolasu. Trasa 

wynosiła 47 kilometrów, a jej pomysłodawcą był Rafał Tatarek, prezes Stowarzyszenia 

Co Za Jazda!  

 
Zdj.22. Meta Rajdu Rowerowego(archiwum Urzędu). 
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O godzinie 10 grupa ponad 200 rowerzystów wyruszyła z radomskiego rynku. 

Trasa została podzielona na dwa etapy: pierwszy trudniejszy – przez las, aż do Stawu 

Górnego w Pionkach oraz kolejny etap już asfaltem przez Puszczę Kozienicką  

i kolejne miejscowości gminy Policzna. 

Celem rajdu było Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. To tu na 

rowerzystów czekał grill oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Policznie. 

 

 
Zdj.23. Koło Gospodyń Wiejskich(archiwum Urzędu). 

Na miejscu w Czarnolesie gościło także Mobilne Studio Radia Rekord, które 

uświetniło całe wydarzenie. Podczas wydarzenia Rekordowa Ekipa przeprowadziła 

konkursy z nagrodami, które ufundowała między innymi Gmina Policzna, 

– Czarnolas jest przepiękną miejscowością, jest nam bardzo miło, że właśnie tutaj 

mieściła się meta wyprawy Co Za Jazda! Przygotowaliśmy gadżety dla wszystkich 

uczestników, koncert zespołu „Sobótka”, poczęstunek przygotowany przez Koła 

Gospodyń Wiejskich, a w menu znalazł się między innymi bigos czy świeże kompoty – 

Tomasz Adamiec, wójt gminy Policzna.  
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Zdj.24. Meta Rajdu Rowerowego(archiwum Urzędu). 

 
 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W POLICZNIE „ŁĄCZYMY 

POKOLENIA” 
Koło Gospodyń Wiejskich w Policznie „Łączymy Pokolenia” powstało 8 lipca 2021r. 

mimo krótkiego okresu istnienia bardzo aktywnie włączało się w działalność na rzecz 

lokalnego społeczeństwa.  

Koło Gospodyń Wiejskich, na czele ze swoją przewodniczącą – Katarzyną Wargacką, 

współorganizowało wiele wydarzeń z innymi podmiotami m.in.  (Czarnoleski Festiwal 

Sztuk, Spotkanie z Piosenką Ludową, Festiwal Ziemniaka). 
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Zdj. 25. Koła Gospodyń Wiejskich w Policznie podczas Konkursu „Potrawa regionalna z 

ziemniaków” (archiwum Urzędu). 

 

 
Zdj. 26. Z Karolem Okrasą podczas wręczenia dyplomu za udział w konkursie „Potrawa 

regionalna z ziemniaków” (archiwum Urzędu). 

 

 

 



82 

 

3. Sport i rekreacja  
 

Gmina Policzna o zróżnicowanym charakterze krajobrazowym i bezcennych walorach 

przyrodniczych może stać się rejonem 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 środowiskai 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, 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 związku z panującą epidemią Covid-19 nie odbyły się coroczne zawody  

w rozgrywkach szachowych, grze w warcaby oraz rozgrywki w tenisa stołowego. 
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IX. POLITYKA SPOŁECZNA 
 

1. POMOC SPOŁECZNA 
 

 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie 

są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. 

 Pomoc społeczna daje wsparcie osobom i rodzinom w formie finansowej, 

rzeczowej oraz    w formie świadczonych usług, kierowana jest do osób i rodzin o niskich 

dochodach lub pozbawionych dochodu. 

 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwia życie w godnych warunkach. 

Zapobiega trudnym sytuacjom życiowym, wspierając osoby w podejmowanych 

działaniach oraz pomaga w integracji ze środowiskiem. 

 Dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych działań w zakresie 

pomocy społecznej jest „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2021 – 2027” oraz  m.in.: gminny program  przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, gminny program wspierania rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

 
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+, 
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• 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 

mieszkańca gminy w DPS, 

• realizacja programu „Wspieraj Seniora” mający na celu pomoc osobom 

starszym w czasie trwania 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 
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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 

czasowy udzielone w związku z 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. Od 

dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązujące kryteria dochodowe to: dla osoby samotnie 
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gospodarującej kwota 776,00 zł, dla osoby w rodzinie 600,00 złotych. Dochód z 1 ha 

przeliczeniowego wynosi 345,00 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.   

GOPS w Policznie realizując swoje zadania ściśle współpracuje m.in.: z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie, Komendą Powiatową 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, Komendą Powiatową Policji 

w Zwoleniu, Prokuraturą Rejonową w Zwoleniu oraz innymi instytucjami i osobami 

działającymi w obszarze polityki społecznej. 

 W 2021 roku Ośrodek objął pomocą społeczną 205 rodzin, liczba osób w tych 

rodzinach to 423 (rzeczywiste liczby). 

 

 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej udzielone w roku 2021 to: 
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1. zasiłki stałe wypłacone dla 45 osób na łączną kwotę 260 367,11 złotych; 

2. zasiłki okresowe wypłacone dla 39 osób na łączną kwotę 67 369,40 złotych,  

w tym: otrzymana dotacja w kwocie 53 845,99 złotych, środki własne gminy 13 

523,41 złotych 

3. program „ Posiłek w szkole i w domu” którym objęto 146 osób, w tym 58 uczniów 

na łączną kwotę 52 299,00 złotych, w tym: otrzymana dotacja w kwocie 39 

070,00 złotych oraz środki własne 13 229,00 złotych. 

4. zasiłki celowe oraz pomoc rzeczowa przyznana dla 89 osób na łączną kwotę25 

053,84 złotych; 

5. objęto usługami opiekuńczymi 10 osób, całkowity koszt usług w 2021 r. wyniósł 

119 369,09 złotych; 

6. wypłacono świadczenia rodzinne dla 248 rodzin na łączną kwotę 1 943 986,79 

złotych,                  

7. wypłacono świadczenie z  funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin na kwotę 

122 791,71 złotych; 

8. wypłacono świadczenia wychowawcze dla  785 dzieci. Łączna kwota 

wydatkowana na świadczenie wychowawcze „500+” wyniosła  5 027 971,47 

złotych; 

9. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 69 osób na łączną kwotę66 

522,78 złotych; 

10. opłacono składki emerytalno – rentowe dla 37 osób na łączną kwotę  

188 104, 00 złotych; 

11. za pobyt 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej 

wydatkowano kwotę78 571,00 złotych. 

12. Przyznano i wypłacono świadczenia pieniężne tj. wynagrodzenia 

należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 2 

osób, które sprawują opiekę nad 5 podopiecznymi w kwocie 13 905,00 złotych. 

 

 Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej GOPS w Policznie zatrudniał w 2021 roku jednego asystenta rodziny, który  

współpracował z 10 rodzinami, w których wychowuje się łącznie 23 dzieci. Głównym 

celem pracy asystenta rodziny jest pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-

wychowawczych i innych problemów socjalno - bytowych. Najczęstszymi powodami 
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przydzielania rodzinom asystenta rodziny było m.in.: nieprawidłowe wypełnianie 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców ( opiekunów ) względem dzieci, 

niepełnosprawność lub zaburzenia rozwojowe zarówno dzieci jak i ich opiekunów, 

uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających, 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 2021 roku umieszczono w placówce opiekuńczo – wychowawczej jedno 

dziecko 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 2021 r. na opiekę i wychowanie dzieci  

z terenu gminy Policzna przebywające w pieczy zastępczej to łączna kwota 56 063,20 

złotych. Obecnie 12 dzieci z terenu gminy Policzna przebywa w rodzinach 

zastępczych, 2 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 Z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych prowadzona jest praca socjalna, realizowana równolegle z innymi 

formami wsparcia. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie 

pracą socjalną objął 76 rodzin, liczba osób w tych rodzinach to 187 (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 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249.) gmina Policzna podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te koordynuje Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który w 2021 roku odbył 

16 spotkań. W związku z prowadzonymi 18 procedurami „Niebieskich Kart” powołano 

12 grup roboczych, które odbyły 37 spotkań. 

 GOPS w Policznie realizuje ustawę o Karcie Dużej Rodziny w ramach rządowego 

programu wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin posiadających 
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co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia jeżeli 

dziecko kontynuuje naukę szkolną. W 2021 roku wydano 44 karty dla 15 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 25 stycznia 2021r.. 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 

1 050 mieszkańców gminy Policzna, uprawniających te osoby do odbioru artykułów 

spożywczych w formie paczek żywnościowych. W 2021 roku łącznie wydano 48 ton 

żywności. 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 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Policznie przystąpił do realizacji 

Projektu pn.: „Wspieraj Seniora”. W/w Program w całości finansowany był ze środków 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatkowana kwota w 2021r. w ramach 

realizacji Programu „Wspieraj Seniora” wyniosła 9 292,00zł. Pomocą i Wsparciem 

zostały objęte osoby starsze, samotne, chore przewlekle lub niepełnosprawne, które 

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu, nie mając 

tym samym możliwości zabezpieczenia sobie we własnym zakresie artykułów pierwszej 

potrzeby. Liczba osób objętych wsparciem w ramach realizacji Programu „Wspieraj 

Seniora” to 58, w tym: seniorzy w wieku 70 lat i więcej - 33 osoby oraz  w wieku poniżej 

70 lat to 25 osób. 

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej to m.in.: 

• zwiększenie środków finansowych na realizację zadań własnych i zleconych, 

• pozyskanie i zagospodarowanie lokali socjalnych przede wszystkim dla osób  

i rodzin, w których wychowują się małoletnie dzieci niepełnosprawne lub chore 

przewlekle, których sytuacja życiowa jest trudna i wymaga wsparcia w formie 

przydzielania takiego lokalu; 
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• utworzenie świetlicy lub klubu dziennego pobytu dla osób starszych, 

• pozyskanie wolontariuszy lub zorganizowanie grup wsparcia sąsiedzkiego dla 

osób w podeszłym wieku, chorych przewlekle, niepełnosprawnych, 

• zwiększenie zakresu świadczenia usług opiekuńczych szczególnie dla osób 

samotnych, chorych przewlekle czy też niepełnosprawnych, co będzie 

skutkowało zmniejszeniem liczby osób umieszczanych w domach pomocy 

społecznej, 

• utworzenie punktu przyjęć i konsultacji z psychologiem oraz radcą prawnym dla 

osób wymagających tego typu wsparcia, w szczególności dla rodzin 

zgłaszających się do GOPS w Policznie, 

• zatrudnienie asystenta rodziny w sytuacji zwiększania się liczby rodzin z dziećmi,  

w których występują problemy zaburzające jej prawidłowe funkcjonowanie  

a w szczególności zagrażające małoletnim dzieciom, 

• 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 

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.  



91 

 

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 Zarządzeniem 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. Warsztaty realizują zadania powiatowe z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej u osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku 

życia, uznanych za niezdolnych do podjęcia zatrudnienia.  

 Warsztat prowadzi terapię poprzez działania wielokierunkowe oparte o czynności 

zajęć umysłowych lub fizycznych, które wykorzystują tkwiący w osobie 

niepełnosprawnej potencjał rozwojowy, niezależnie od 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. 
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Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Policzna na lata 2018- 

2022  

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 psychicznego;  

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

psychicznemu.  

 

Zadania 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;  
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- zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 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 2019-2021  

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.  
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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 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 opiekuńczo-wychowawczych, 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 materialno-bytowych;  

- 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;  
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- 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 w Policznie jest 

organem samorządu gminnego powołanym do realizacji zadań własnych gminy            

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Zadania 

te w szczególności obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz 

uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych  

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Tworzenie bazy materialnej dla realizacji zadań z zakresu problematyki alkoholowej. 

 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w formie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii, które są przyjmowane przez Radę Gminy w formie uchwały. Do zadań 

GKRPA wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności.  

1. Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego 
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Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

2. Wydawanie opinii o zgodność lokalizacji punktu sprzedaży napojów  

alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży 

oraz zasad ich usytuowania.  

3. Podejmowanie czynności zamierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, 

zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana 

zarządzeniem Wójta Gminy. Organizację, tryb oraz zakres jej działania określa 

Regulamin GKRPA.  

Członkowie w/w komisji w 2021 roku obradowali na stacjonarnych 

posiedzeniach ogólnych. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół oraz lista 

obecności. Posiedzenia odbywały się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż 

raz w miesiącu.  

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Uchwalonym przez Radę 

Gminy. Wszyscy członkowie GKRPA są przeszkoleni w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na bieżąco podnoszą swoje 

kwalifikacje w tym zakresie. 

W roku 2021 odbyło się 18 posiedzeń komisji.  

Członkowie komisji przeprowadzali rozmowy motywujące z wezwanymi na 

posiedzenie komisji osobami nadużywającymi alkoholu. W sumie przeprowadzono 32 

rozmowy, 18 osób nie stawiło się na wezwanie.  

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu 5 osób na badania do biegłych celem 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, następnie wystąpiono                 

z wnioskiem do sądu o zastosowanie leczenia zamkniętego dla tych osób.  
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Komisja zajmowała się opiniowaniem lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży. Zaopiniowano 5 wniosków przedsiębiorców, którzy 

w swoich 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 : 

• zakupiono nagrody na konkurs pn. „Wolni od nałogów” zorganizowanym dla 

dzieci i młodzieży szkolnej z ZPO Policzna, 

• zakupiono materiały szkoleniowe dla szkół z terenu Gminy Policzna, 

• zorganizowano widowisko-artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

• zakupiono materiały profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, 

• zorganizowano wykład edukacyjny z dietetykiem, 

• zorganizowano warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach 

akcji „spędzanie wolnego czasu bez alkoholu”, 

• zorganizowano wyjazd oraz zakupiono bilety do Muzeum Sił Powietrznych w 

Dęblinie, 

• zakupiono książki do świetlicy gminnej, 

• zakupiono materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy 

• zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania prac komisji. 

• przeprowadzono badania psychologiczno-psychiatryczne 5 osób w aspekcie 

uzależnienia od alkoholu 

• złożono wnioski do sądu o skierowanie na leczenie zamknięte od alkoholu dla 

5 osób. 

• dofinansowano osobom uzależnionym pobyt na zajęciach terapeutycznych . 

Część środków przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Ze środków wydzielonych na przeciwdziałanie narkomanii sfinansowano: 

• materiały profilaktyczne „wszystko o narkotykach” 
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• zorganizowano spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Policznie w 2021 roku 

podjęła szereg konkretnych działań w celu jak najlepszego świadczenia wsparcia 

osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, a także prowadzenia szerokiej działalności 

profilaktycznej, jako podstawy w zapobieganiu problemom społecznym. 

W celu realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podejmowano 

współpracę z wieloma podmiotami m.in.: pracownikami socjalnymi wraz z asystentami 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie, kuratorami Sądu Rejonowego  

w Zwoleniu, Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu oraz organizacjami działającymi 

na polu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. Członkowie GKRPA 

brali również udział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, w którym 

zostały zawarte kolejne zadania dla zwiększenia wiedzy, świadomości  

i odpowiedzialności mieszkańców gminy Policzna w tematyce uzależnień oraz w celu 

pomocy mieszkańcom, którzy już się z nimi borykają. 
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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 Gminy Policzna funkcjonuje  

5 jednostek OSP w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

 

 

W 2021 roku otrzymano środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla : 

• OSP Policzna -   4 400,00zł 

zakupiono : drabinę, rękawice, latarkę.  

• OSP Czarnolas – 4 400,01zł 

zakupiono : radiotelefon nasobny – 1 komplet.  

 

ŚRODKI  Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

• Otrzymano kwotę 25 000,00zł w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-

2021" na modernizację remizy OSP w Gródku. Ogółem koszt zadania wyniósł 

154 457,51 zł; 

• Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Policzna w kwocie 19 972,00 zł. 

Ogółem koszt zadania wyniósł 39 947,00zł;  

Zakupiono: 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 2 latarki 

wulkan, kurtynę wodną, rozdzielacz kulowy, kombinezon na pszczoły, węże 

tłoczne. 
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OSP Gródek otrzymał środki finansowe z KP PSP w Zwoleniu w kwocie 8 000,00 zł na 

remont budynku OSP. 

Zakupiono sprzęt środków ochrony osobistej (buty strażackie, rękawice specjalne, 

ubranie specjalne, kominiarki strażackie) dla jednostek OSP w ramach zwalczania 

pandemii COVID-19 za kwotę 17 800,00 zł.  

W ramach przeprowadzonego szkolenia dowódców OSP przez Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu  przeszkolono ogółem 7 osób. 

Ze środków Urzędu Gminy zakupiono dla jednostek OSP: 

- mundury galowe  

- ubrania koszarowe 

- koszule z krótkim rękawem  

- kurtki wodoodporne STRAŻ 

oraz inny niezbędny sprzęt dla potrzeb funkcjonowania jednostek OSP. 

 

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2021R. W ZAWADZIE STAREJ ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 

90-LECIA POWSTANIA JEDNOSTKI OSP. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy w Gródku. 

Następnie uroczystości odbyły się na placu OSP w Zawadzie Starej. 

Prezes OSP dh Czesław Gajda powitał zaproszonych gości i przedstawił historię 

powstania jednostki. 

Na uroczyste obchody przybyli: 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej -Stanisław Gogacz, V-ce Marszałek Województwa 

Mazowieckiego – Rafał Rajkowski, st. bryg Paweł Potucha - Komendant Powiatowy 

PSP w Zwoleniu, kadra kierownicza PSP w Zwoleniu, dh Jerzy Kowalski – Prezes Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Zwoleniu, Przewodniczący Rady Gminy w Policznie - Paweł 

Jędra, Wójt Gminy Policzna – Tomasz Adamiec, Sekretarz Gminy – Robert Strzelecki, 
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Skarbnik Gminy - Anna Pawelec, druhowie Prezesi z jednostek na terenie gminy  

z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy Zawady Starej. 

Na wstępie uroczystości odczytano uchwały i odznaczono zasłużonych druhów. 

 

Zdj. 27.Wręczenie dyplomów(archiwum Urzędu). 

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił medalem Pamiątkowym  

„Pro Masovia” : jednostkę OSP w Zawadzie Starej, Wójta Gminy Policzna - Tomasza 

Adamca, dh Zenona Wolszczaka, dh Henryka Pawlonkę, dh Czesława Gajdę. 
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Zdj. 28. Od lewej: V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Wójt Gminy 

Policzna Tomasz Adamiec, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Gogacz(archiwum 

Urzędu). 

Wójt Gminy Policzna wyróżnił Dyplomem Uznania z okazji 90-lecia powstania 

Ochotniczą Straż Pożarną w Zawadzie Starej. 

Zaproszeni goście zabrali głos w uroczystości życząc strażakom wytrwałości  

w wykonywanej służbie, dalszych jubileuszy. 

Na zakończenie odbyło się przekazanie sprzętu dofinansowanego przez Urząd 

Marszałkowski dla jednostki OSP w Policznie. 
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Policja 

Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł na konto ,,Funduszu Wsparcia Policji 

Województwa Mazowieckiego” na zakup samochodu osobowego w  segmencie C 

w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem samochód zakupiono i przekazano  

do użytkowania.  

 

 

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 2021".  

5.Wykonano "Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych 

przygotowań obronnych w gminie Policzna w 2021 roku" 

6.Opracowano "Ankietę Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych za 2020r. 

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 2021 
Sesja Rada Gminy 13 

 

Komisja Rewizyjna 3 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2 
 

Komisja Budżetowa i Spraw Społecznych 
 

2 

Komisje Stałe Rady Gminy 
(wspólne posiedzenie) 

3 
 

 

Uchwały podejmowane były w następujących sprawach: 

1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Policzna na rok 2021. 

2. Uchwalenie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Policzna na rok 2021. 

3. Przyjęcie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Policzna. 

4. Zmian w budżecie gminy;  

5. Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego  

w budżecie gminy;  

6. Określenie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaju i wysokości stypendiów sportowych. 

7. Odwołania Skarbnik Gminy Policzna. 

8. Powołania Skarbnik Gminy Policzna. 

9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Policzna; 
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10. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Policzna;  

11. Nabycia nieruchomości znajdującej się w miejscowości Policzna. 

12. Przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

13. Udzielenia Wójtowi Gminy Policzna wotum zaufania; 

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 2020 rok; 

17. Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Policzna na rok 2020/2021;  

18. Przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania; 

19. Wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego; 

20. Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy 

Policzna na lata 2021-2023. 

21. Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

22. Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 

działań w ramach PROW na lata 2014-2020; 

23. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Policzna w drodze 

przetargu nieograniczonego; 

24. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Policzna. 

25. Określenie wzoru wniosku o przyznawanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

26. Ustalania wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych; 

27. Inkasa podatków rolnego leśnego i od nieruchomości, wysokość 

wynagrodzenia za inkasa; 

28. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

29. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego w gminie Policzna;  

30. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Policzna; 
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31. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości za inkaso; 

32. Przyjęcie „Wieloletniego programu współpracy gminy Policzna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w latach 2022-2027; 

33. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 2022-2024; 

34. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Policzna na lata 2022-2024; 

35. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021; 
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XII. ZAKOŃCZENIE 
 

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Policzna za 
rok 2021. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjemny sposób przekazał 
najważniejsze informacje związane z funkcjonowanie Naszej Gminy. 

 

 

Wójt Gminy Policzna 

/-/ Tomasz Adamiec 
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