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Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie
gminnym, na podstawie art. 28aa ust. 1 Wójt Gminy Wierzbica przedstawia
niniejszy „Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok”.
Zakres

opracowanego

dokumentu

obejmuje

przede

wszystkim

podsumowanie działalności, realizację polityk, programów, strategii, uchwał
Rady Gminy Wierzbica za rok 2021.
Raport został opracowany na podstawie danych. Nie stanowi oceny i brak
w nim komentarzy na temat poszczególnych działań. Pragniemy przedstawić
fakty w czytelny sposób. Raport o stanie gminy to swego rodzaju sprawozdanie
z pracy wierzbickiej administracji publicznej. Zadania samorządu są bardzo
szerokie: od edukacji, poprzez kulturę i sport, realizację inwestycji i zadań
budżetowych. Zatem część informacji zarówno zawarta jest w niniejszym
raporcie, jak również w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Wierzbica za 2021 rok.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom
Gminy Wierzbica do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat
przyszłości Gminy Wierzbica.
W przygotowanie raportu czynnie włączyli się kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy.
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1. Charakterystyka gminy
1.1

Położenie i powierzchnia gminy

Gmina Wierzbica pod względem administracyjnym jest gminą wiejską,
położna jest w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim i obejmuje
obszar 93,97 km2. Siedzibą gminy jest miejscowość Wierzbica. Przez Wierzbicę
przechodzą szlaki komunikacyjne łączące gminę z trzema miastami: Radomiem,
Starachowicami i Szydłowcem. Od północy sąsiaduje z gminą Kowala,
od północnego wschodu z gminą Skaryszew, od południowego wschodu z gminą
Iłża, od południa z gminą Mirzec, od południowego zachodu z gminą Mirów
Stary, od strony zachodniej z gminą Jastrząb a od północnego zachodu z gminą
Orońsko.
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W skład gminy wchodzą następujące sołectwa:
1. Sołectwo Błędów
2. Sołectwo Dąbrówka Warszawska
3. Sołectwo Łączany
4. Sołectwo Podgórki
5. Sołectwo Polany
6. Sołectwo Polany Kolonia
7. Sołectwo Pomorzany
8. Sołectwo Pomorzany Kolonia
9. Sołectwo Ruda Wielka
10. Sołectwo Rzeczków
11. Sołectwo Stanisławów
12. Sołectwo Suliszka
13. Sołectwo Wierzbica Kolonia
14. Sołectwo Wierzbica Osada
15. Sołectwo Wierzbica Osiedle
16. Sołectwo Zalesice
17. Sołectwo Zalesice Kolonia
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1.2

Charakterystyka ludności1
Na dzień 31.12.2021 r. Gminę Wierzbica zamieszkiwało 9 486 osób (pobyt

stały i czasowy), w tym 4821 mężczyzn i 4665 kobiety. Podział wiekowy
mieszkańców wg kategorii statystycznych przedstawia poniższy wykres.
Podział wiekowy mieszkańców wg kategorii
statystycznych
mężczyżni
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Z zestawionych danych wynika, że największą kategorię wiekową
stanowi ludność w wieku produkcyjnym – 5791 osób (tj. 61,05%) – 3230
mężczyzn

i

2561 kobiet, kolejna kategorią

jest

ludność w

wieku

przedprodukcyjnym – 1 905 osób (tj. 20,08%) – 993 mężczyzn i 912 kobiet oraz
ludność w wieku poprodukcyjnym – 1790 osób (tj. 18,86%) – 598 mężczyzn
i 1192 kobiety. Dane te świadczą o niekorzystnym zjawisku starzenia się
społeczności lokalnej, ze względu na ponad trzykrotne przewyższanie kategorii
przedprodukcyjnej przez kategorię produkcyjną. Ponadto w kategorii ludności

1

Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności.

7

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok
w wieku przedprodukcyjnym ważną grupę stanowią dzieci w wieku szkolnym (tj.
7 lat), która wynosiła 88 dzieci.
Potwierdzeniem faktu starzenia się społeczności lokalnej są dane zawarte
w poniższej piramidzie wieku mieszkańców Gminy Wierzbica.
Piramida wieku mieszkańców Gminy Wierzbica
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Z danych zestawionych w piramidzie wieku wynika, że najniższy odsetek
mieszkańców stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat – 22,04%. Na zbliżonym
poziomie jest kategoria osób w wieku do 19 lat – 22,12%, najwięcej jest zaś osób
w wieku od 20 do 59 lat – 55,84% (zbliżonym do wieku produkcyjnego), które
w najbliższym czasie będą wpływały na liczebność osób w grupie wieku
poprodukcyjnego.

Niekorzystnie

kształtuje

się

wskaźnik

obciążenia

demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku
poprodukcyjnym, wg którego w 2021 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypadało 29,3 osób w wieku poprodukcyjnym. również niekorzystnie kształtuje
się wskaźnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym
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ludnością w wieku nieprodukcyjnym (tj. osobami w wieku od 0 do 15 i osobami
w wieku poprodukcyjnym), wg którego w 2021 r. na 100 osób w wieku
produkcyjnym przypada 55,3 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Kolejnymi danymi opisującymi sytuacje demograficzną Gminy Wierzbica
są naturalne ruchy ludności. W 2021 r. odnotowano 99 urodzeń żywych
(56 mężczyzn i 43 kobiety) oraz 169 zgonów (88 mężczyzn i 81 kobiet).
Z powyższego wynika, że przyrost naturalny w gminie w 2021 r. wyniósł -70
osób, a co za tym idzie współczynnik przyrostu naturalnego na 1000
mieszkańców wyniósł -7,38.
Ruchy migracyjne ludności obrazują dane dotyczące zameldowań w ruchu
wewnętrznym i zagranicznym. W 2021 r. w ruchu wewnętrznym dokonano
198 zameldowań (98 mężczyzn i 100 kobiet), 113 osób (50 mężczyzn
i 63 kobiety) zameldowało się w Gminie Wierzbica z jej terenu, natomiast 85 osób
(48 mężczyzn i 37 kobiet) z terenu innej gminy, w tym 39 osób z miasta
(20 mężczyzn i 19 kobiet) i 46 osób ze wsi (28 mężczyzn i 18 kobiet). Dokonano
ogółem 277 wymeldowań (125 mężczyzn i 152 kobiety) z czego 115 osób
(55 mężczyzn i 60 kobiet) wymeldowało się z terenu Gminy Wierzbica
i zameldowało się na terenie Gminy Wierzbica oraz 128 osób (55 mężczyzn
i 73 kobiety) wymeldowało się z Gminy Wierzbica na teren innej gminy, w tym
57 osób wymeldowało się na wieś (27 mężczyzn i 30 kobiet) i 71 osób
wymeldowało się do miasta (28 mężczyzn i 43 kobiety). Ponadto odnotowano
wymeldowanie 34 osób (17 mężczyzn i 17 kobiet), po którym nie nastąpiło
zameldowanie – osoby te nie są nigdzie zameldowane.
Z powyższego wynika, że saldo migracji wewnętrznych w 2021 r. wyniosło
– 43 osoby, w związku z czym współczynnik migracji wewnętrznych na 1000
mieszkańców wyniósł -4,53.
Ponadto w 2021 r. odnotowano 4 zameldowania z zagranicy (2 mężczyzn
i 2 kobiety) oraz nie odnotowano wymeldowań za granicę, w związku z tym saldo
9

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok
migracji

zagranicznych

wyniosło

4

osoby,

a

współczynnik

migracji

zagranicznych na 1000 mieszkańców wyniósł 0,42.
Ogólne saldo migracji (wewnętrznych i zagranicznych) wyniosło -39 osób,
w związku z czym ogólny wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców wyniósł 4,11.

2. Sytuacja finansowa Gminy
2.1 Charakterystyka budżetu
Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy
Wierzbica nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku. Założenia
niniejszego budżetu przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Plan dochodów, w tym:

50 363 811,27

Dochody bieżące

49 501 867,27

Dochody majątkowe

861 944,00

Plan wydatków, w tym:

50 593 811,27

Wydatki bieżące

48 038 862,14

Wydatki majątkowe

2 554 949,13

3.

Planowany deficyt (do sfinansowania
kredytem długoterminowym)

230 000,00

4.

Planowane przychody (planowany do
zaciągnięcia kredyt)

1 085 000,00

5.

Planowane rozchody (z przeznaczeniem na
spłatę kredytów)

855 000,00

6.

Rezerwy, w tym:

200 000,00

Ogólna

55 000,00

Celowa - na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego

145 000,00

1.

2.

W ciągu roku budżetowego wprowadzono 56 zmian, które wpłynęły na
finalny kształt budżetu naszej Gminy. Piętnastu z nich dokonano zgodnie
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z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami, natomiast 41 dokonano zgodnie z
zarządzeniami Wójta Gminy.
Zestawienie planu budżetu wraz z jego wykonaniem na dzień
31.12.2021r. Przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 31.12.2021r.

Wykonanie na 31.12.2021r.

1.

Plan dochodów, w tym:

54 608 744,79

56 281 271,86

Dochody bieżące

52 893 672,87

52 772 451,33

Dochody majątkowe

1 715 071,92

3 508 820,53

Plan wydatków, w tym:

56 738 069,48

53 787 573,81

Wydatki bieżące

52 535 176,21

50 423 012,74

Wydatki majątkowe

4 202 893,27

3 364 561,07

3.

Planowany deficyt budżetu

2 129 324,69

0,00

4.

Nadwyżka budżetu

0,00

2 493 698,05

5.

Planowane rozchody z
przeznaczenie na spłatę kredytu

855 000,00

855 000,00

6.

Rezerwy, w tym:

200 000,00

45 000,00

Ogólna

55 000,00

45 000,00

Celowa – na realizację zadań
własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego

145 000,00

2.

Na

dzień

31.12.2021

r.

planowany

0,00

deficyt

budżetu

wynosił

2 129 324,69 zł, jednak w wyniku wpływu w grudniu 2021 r. 2 155 845,00 zł
uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie kanalizacji oraz 300 000,00 zł na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, powstała nadwyżka
w wysokości 2 493 698,05 zł.
Początkowo zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł
rozwiązano w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki za
energię elektryczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej oraz
w kwocie 20 000,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego do
gminnych kotłowni pozostała kwota 10 000,00 zł nie została rozdysponowana,
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Początkowo zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00 zł, która nie została
rozdysponowana.
2.2 Dochody budżetu
Dochody własne w roku 2021 zostały zaplanowane na kwotę
16 081 484,57 zł, a wykonane w kwocie 16 085 384,35 zł.
Tabela poniżej przedstawia wpływy składające się na dochody własne
Gminy.
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Plan na
31.12.2021r

Wykonanie na
31.12.2021r

Udziały w podatku dochodowym,
w tym :

6 373 345,00

6 980 505,21

Od osób fizycznych

6 203 345,00

6 714 702,00

Od osób prawnych

170 000,00

Wpływy z podatków i opłat, w tym:

7 993 067,95

8 052 339,61

Podatek od nieruchomości

2 804 185,00

2 849 957,81

Podatek rolny

439 975,00

422 357,48

Podatek leśny

13 455,00

12 564,00

Podatek od środków transportowych

606 196,00

650 891,93

Podatek od czynności
cywilnoprawnych

431 000,00

445 367,36

Podatek od spadków i darowizn

36 000,00

18 633,00

Podatek opłacany w formie karty
podatkowej

6 000,00

4 883,56

Opłata skarbowa

32 000,00

34 086,00

Opłata eksploatacyjna

1 000,00

0,00

145 000,00

151 361,97

Opłata za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych

265 803,21

Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

1 319 400,00

1 358 625,85

Pozostałe

2 158 856,95

2 103 174,65

Dochody majątkowe (własne)

1 715 071,62

1 052 975,53

16 081 484,57

16 085 384,35

3.
RAZEM:
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych w 2021 roku
przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 3 186 875,76 zł, na tą kwotę składają się:


skutki decyzji Rady Gminy – 3 148 680,08 zł, w tym:
o obniżenie górnych stawek podatków – 2 793 766,19 zł,
o zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały –
354 913,89 zł,



skutki decyzji Wójta – 38 195,68 zł, w tym:
o umorzenie zaległości podatkowych – 36 646,68 zł,
o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1 549,00 zł.
Gmina zaplanowała dochody z tytułu dotacji celowych na łączną kwotę

19 676 672,78 zł., natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło
19 246 669,73 zł.
Wpływy z podziałem na rodzaje dotacji zostały przedstawione w poniższej tabeli.
Lp.

Rodzaj dotacji

Plan na
31.12.2021r

1.

Na zadania zlecone

16 932 673,33

16 859 875,32

2.

Na zadania własne

1 305 956,00

1 253 688,76

3.

Majątkowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich

860 844,00

555 906,20

4.

Bieżące w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich

577 199,45

577 199,45

Razem:

19 676 672,78

Wykonanie na
31.12.2021r

19 246 669,73

Gmina zaplanowała wpływy z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie
17 354 379,00 zł i w takiej wysokości zostały wykonane. Zestawienie
z podziałem na części subwencji ogólnej zostało przedstawione w poniższej
tabeli.

13

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok

Lp.

Część subwencji

Plan na
dzień 31.12.2021r

Wykonanie na
dzień 31.12.2021r

1.

Oświatowa

10 378 076,00

10 378 076,00

2.

Wyrównawcza

5 410 276,00

5 410 276,00

3.

Równoważąca

349 884,00

349 884,00

4.

Uzupełnienie subwencji
ogólnej jst

1 216 143,00

1 216 143,00

Razem:

17 354379,00

17 354 379,00

2.3 Wydatki budżetowe
Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku plan wydatków na 2021 r. wynosił 50 593 811,27 zł.
Plan

wydatków

po

zmianach

na

dzień

31.12.2021r

wynosił

56 738 069,48 zł.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53 787 573,81 zł. Plan wydatków
bieżących wynosił 52 535 176,21 zł, wykonanie 50 423 012,74 zł. Plan
wydatków majątkowych wynosił 4 202 893,27 zł, zaś wykonanie 3 364 561,07 zł.
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja wynosi 97,50% %
 poniesiono wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na
terenie gminy,
 zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy
zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
 przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izy Rolniczej, kwota
należnego udziału tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego;
W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
realizacja wynosi 92,86%
 są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci centralnego ogrzewania na
terenie Wierzbicy Osiedle, wysokie wykonanie wynika z faktu dłuższego

14

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok
sezonu grzewczego 2020-2021 ze względu na panujące warunki
atmosferyczne oraz z powodu znacznego wzrostu cen oleju opałowego;
W dziale 600 – Transport i łączność – realizacja wynosi 94,89 %
 wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami,
 koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 82 700,00 zł,
 wykonano remont ul. Dolnej w Wierzbicy koszt 29 828,00 zł,
 wykonano remont peronu przystankowego przy ul. Radomskiej koszt
3 500,00 zł,
 na organizację transportu publicznego wydatkowano kwotę 44 624,00 zł,
 wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 810 069,89 zł. Na wydatki te
otrzymano dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda
Wielka” w kwocie 116 112,00 zł oraz w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE
2021”na zadanie „Rozbudowa miniparku przy Placu Jana Pawła II
w Wierzbicy w wysokości 9 454,00 zł;
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja wynosi 87,26%
 wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia
o sprzedaży nieruchomości,
 wydatki związane z podziałem i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi
gminne, regulacja ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg
wieczystych, wypisy z rejestru gruntów itp.),
 uregulowano roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów do
Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 19 140,84 zł,
 wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę wojewódzką
nr 727 działka ewidencyjna nr 650/2 położona w Wierzbicy oraz za
nieruchomość zajętą pod drogę gminną działka ewidencyjna nr 7/4
położona w Wierzbicy,
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 zadanie inwestycyjne „Montaż grzejników w blokach od 1 do 8 i nr 12”
wykonano w 86,04 %, wykonano przyłączania do sieci c.o.

lokale

mieszkalne w blokach nr 5 i 8, zadanie realizowane było w latach 20192021,
 zadanie inwestycyjne Budowa altany na działce gminnej Nr 584/9
w miejscowości Zalesice Kolonia zadanie otrzymało dofinansowanie
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w wysokości
10 000,00 zł, zrealizowane w 100,00 %,
 zakupiono działki nr 241/17 i 241/22 w m. Rzeczków;
W dziale 710 – Działalność usługowa – realizacja wynosi 85,18%
 są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach
zabudowy realizowane w miarę składanych wniosków przez mieszkańców,
 zadanie inwestycyjne opracowanie planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od
istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany
Kolonia i Polany) zostało wykonane;
W dziale 750 – Administracja publiczna – realizacja wynosi 91,02 %
 są to wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
 realizacja wydatków związanych z Narodowym Spisem Powszechnym
2021,
 wypłaty diet dla radnych Rady Gminy (realizacja 97,08%) oraz sołtysów
za udział w sesjach Rady Gminy (realizacja 10,37%) ponieważ ze względu
na panującą pandemię COVID-19 nieliczni sołtysi brali udziału w sesjach
Rady Gminy,
 wypłaty prowizji sołtysów realizacja 99,67%,
 składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt
w kwocie 10 059,00 zł (1 zł od mieszkańca wg stanu na 31.12 2013 r. tj.
10 059 mieszkańców),
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 wydatki

na

funkcjonowanie

Urzędu

Gminy

za

zakup

sprzętu

komputerowego, materiałów biurowych, licencje, oprogramowania, usługi
serwisowe

oprogramowania,

koszty

energii

elektrycznej,

usług

pocztowych, telekomunikacyjnych, monitoring budynku, ubezpieczenie
budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, ubezpieczenie
majątku Gminy,
 wydatki

na

zakup

oleju

opałowego

do

ogrzewania

Wspólnot

Mieszkaniowych 1 – 8, Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty
Polskiej;
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – realizacja wynosi 100% - są to wydatki na
aktualizację rejestru wyborców;
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
realizacja 91,75%
 wydatki na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie gminy, remont i utrzymanie
samochodów strażackich, kosztów funkcjonowania remiz OSP, wypłata
ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania i szkolenia
strażaków,
 zadanie inwestycyjne Zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do
utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy w Wierzbicy Kolonia
zrealizowano w 98,02% wykonano zjazd na drogę powiatową zadanie
realizowane w latach 2019 – 2021, zostało zrealizowane w całości
ze środków gminy,
 zadanie inwestycyjne Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Łączany
sfinansowano z dotacji Województwa Mazowieckiego w wysokości
11 000,00 zł oraz środków gminy w kwocie 11 000,00 zł,
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 zadanie remont bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzeczkowie sfinansowano w wysokości 14 000,00 zł z dotacji
Województwa Mazowieckiego oraz środków gminy w wysokości 1 750,00
zł,
 z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” sfinansowano
zadanię „Remont łazienki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zalesicach” w wysokości 10 000,00 zł oraz środków gminy w wysokości
12 887,64 zł,
 z Województwa Mazowieckiego sfinansowano remont samochodu
z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wierzbicy w wysokości 157 320,00 zł oraz środków gminy
w wysokości 62 000,00 zł,
 z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego sfinansowano remont
bramy garażowej, posadzki w garażu oraz instalacji elektrycznej w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach w wysokości 25 000,00 zł,
 z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego sfinansowano zakup
wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach tj. 7 szt.
kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 7 szt hełmów
strażackich z latarką, 7 par butów strażackich, 7 szt ubrań specjalnych,
7 par rękawic specjalnych), pompy szlamowej oraz pompy pływającej
w wysokości 19 660,93 zł,
 z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach sfinansowano zakup 2 szt.
przewodów hydraulicznych w wysokości 2 000,00 zł oraz środków gminy
w kwocie 2 000,00 zł,
 wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie pandemii
COVID-19 – poniesiono w wysokości 8 576,09 zł, zakupiono chłodziarkę
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dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
służąca do przechowywania szczepionek przeciw COVID-19 oraz
dofinansowano zakup komputera służącego do rejestracji osób chętnych na
w/w szczepienia;
W dziale 757 – obsługa długu publicznego – realizacja wynosi 72,05% - są to
wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;
W dziale 758 – Różne rozliczenia – realizacja wynosi 0,00 %
 początkowo zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł
rozwiązano w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone
wydatki za energię elektryczną w Publicznej Szkole Podstawowej
w Rudzie Wielkiej oraz w kwocie 20 000,00 zł na zwiększenie wydatków
na zakup oleju opałowego do gminnych kotłowni pozostała kwota
10 000,00 zł nie została rozdysponowana,
 początkowo zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00 zł, która nie
została rozdysponowana;
W dziale 801 – Oświata i wychowanie – realizacja 95,43 %
Wydatki w tym dziale wynoszą 37,36% ogółu wykonanych wydatków – są to
wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów
do szkół
 w 2021 wykonano remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie
Wielkiej, na który otrzymano dofinansowanie z „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości
10 000,00 zł,
 zadanie inwestycyjne FS Polany Poprawa infrastruktury edukacyjnej
poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach zrealizowano w 100,00%,
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 zadanie inwestycyjne FS Pomorzany Kolonia Poprawa infrastruktury
edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu
zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach realizowano
w 100,00%,
 zadanie inwestycyjne Remont i modernizacja sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej – realizowano z 50%
udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej – Edycja 2020 na zasadzie refundacji kosztów, koszt remontu
sal wyniósł 776 721,60 zł,
 zadanie inwestycyjne „Wymiana ogrodzenia i montaż monitoringu
zewnętrznego

w

Zespole

Szkolno-Przedszkolnym

w

Polanach”,

zrealizowano w 100%,
 zadanie

inwestycyjne

Termomodernizacja

budynku

użyteczności

publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy jest realizowane w 2022
roku,
 w 2021 roku jednostki oświatowe realizowały ze środków Funduszu
Przeciwdziałania

COVID-19

Program

„Laboratoria

przyszłości”

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej,
sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów
i pomocy

służących

rozwijaniu

umiejętności

podstawowych

i przekrojowych dzieci i młodzieży, niewykorzystane środki z tego
programu w kwocie 68 990,95 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie
deficytu roku 2021;
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – realizacja wynosi 80,82 %
 są

to

wydatki

na

realizację

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
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Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego udzielana jest dotacja
celowa dla świetlicy socjoterapeutycznej.
 wydatki na realizację zadania transportu osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARSCOV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego
punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach
przeciw

wirusowi

SARS-COV-2

refundowane

z

Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19,
 są to wydatki na realizację działań promocyjnych mających na celu
zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw
COVID-19, środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19;
W dziale 852 – Pomoc Społeczna – realizacja wynosi 98,48 %
 opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 618 048,32 zł
za 21 osób, całość wydatkowanej kwoty to środki własne,
 opłacenie składek zdrowotnych za 43 osób pobierających zasiłek stały
w kwocie 24 077,58 zł całość sfinansowana ze środków budżetu
wojewody,
 wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2 962,24 zł w całości
finansowane ze środków budżetu wojewody,
 wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 131 071,12 zł finansowane
ze środków własnych,
 pomoc w formie zasiłków okresowych dla 100 rodzin w kwocie
173 273,79 zł,
 wypłatę zasiłków celowych w kwocie 18 597,00 zł, z pomocy skorzystało
137 rodziny,
 opłacono za pobyt 4 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych
w kwocie 28 612,90 zł
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 pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 290 047,39 zł w całości
finansowana z budżetu wojewody, pomocą objęto 50 osób,
 realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 262 841,02 zł –
wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla 18 klientów na
opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 opiekunek,
zakup środków ochrony osobistej, dojazdy do klienta itp. w wysokości
242 141,02 zł sfinansowane ze środków własnych gminy,
 na realizację programu „Opieka 75+” wydatkowano 20 700,00 zł, w tym
dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego 10 350,00 zł,
z programu skorzystało 4 osoby,
 na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”. Opieką
objęto 10 osób. Koszt całkowity programu to kwota 51 426,63 zł w całości
sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 (program realizowany w formie
pozabudżetowej),
 na realizację programu „Wspieraj seniora” w 2021 r. wydatkowano
21 022,00 zł w całości finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, programu skorzystało 18 osób,
 na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” wydatkowano kwotę
165 990,40 zł,

środki z budżetu wojewody na ten cel to kwota

125 440,00 zł, natomiast środki własne stanowiły kwotę 40 550,40 zł,
dożywianiem objęto 282 osoby,
 bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup
materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego,
opłacenie

usług

pocztowych,

telekomunikacyjnych,

ubezpieczenia

majątku, wynagrodzenia i pochodne dla 21 pracowników itp.),
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 w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy
kontynuował realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
wydatkowana w 2021 roku kwota to 69 054,87 zł, są to środki pochodzące
od partnera. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2022 na łączną
kwotę 88 150,00 zł;
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja
wynosi 100%, są to wypłacone dodatki dla asystentów rodziny z pozyskanych
środków z Funduszu Pracy;
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja na poziomie
87,52% - są to wydatki poniesione w związku z wypłatą stypendiów socjalnych
i zasiłków szkolnych dla dzieci i młodzież (161 760,00 zł);
W dziale 855 – Rodzina – realizacja wynosi 97,22 %
 wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10 939 267,66 zł,
 wypłatę

świadczeń

rodzinnych

wraz

z

dodatkami,

zasiłków

pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów
świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4 578 867,97 zł dla 754 rodzin,
 opłacenie składek społecznych za 65 osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek na opiekuna na kwotę
273 805,33 zł,
 wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 205 755,74 zł dla
30 rodzin,
 realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 33 rodzin,
 wydatki związane z realizacją tych świadczeń,
 działania w zakresie wspierania rodziny, pomocą objęto 18 rodzin,
wydatkowano kwotę 116 540,86 zł, zatrudnionych jest 2 asystentów,
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 na realizację programu Dobry Start w 2021 r.

wydatkowano kwotę

1 073,79 zł,
 opłaty z tytułu pobytu 21 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczych na kwotę 205 929,10 zł są to środki własne,
 ubezpieczenia zdrowotne dla 53 osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę
68 492,41 zł,
 funkcjonowanie

Gminnego

Żłobka

w

Wierzbicy

w

wysokości

685 474,03 zł, z czego:
o wydatki w ramach projektu „Ułatwienie powrotu do aktywności
zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
w Gminie Wierzbica” w kwocie 561 767,32 zł z czego
dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości
426 524,27 zł oraz wkład własny Gminy 135 243,05 zł składający się
z opłat stałych rodziców w kwocie 118 769,42 zł i środki własne
gminy w kwocie 16 473,63 zł,
o wyżywienie dzieci środki pochodzą z opłat za wyżywienie
41 747,10 zł
o na bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka ze środków własnych
w kwocie 81 959,61 zł;
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska – realizacja wynosi
96,36%
 są to wydatki związane z usuwaniem i gospodarowaniem odpadów
komunalnych w kwocie 1 545 161,36 zł,
 wydatki inwestycyjne w kwocie 1 184 980,25 zł na zadanie Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy
Wierzbica dofinansowane w wysokości 555 906,20 zł z Gminy Kowala,
która jest Liderem realizowanego projektu,
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 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób
sprzątających teren Osiedla, utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 wydatki związane z konserwacją oraz zakupem energii elektrycznej
oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
 wydatki inwestycyjne na realizację budowy oświetlenia dróg gminnych,
 wydatki w wysokości 71 700,00 zł poniesiono na dopłaty do sprzedaży
wody stawka 0,30 zł od 1 m3,
 wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w 2021 r.
w kwocie 9 622,85 zł. dochody to kwota 8 155,64 zł;
W dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – realizacja 87,25%
 dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy
w kwocie 290 000,00 zł,
 wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych świetlic,
 wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynków gminnych
świetlic, doposażeniem placów zabaw,
 dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie
170 000,00 zł;
W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zrealizowano w wysokości
53,31%
 wydatki na utrzymanie boisk sportowych, koszt energii elektrycznej, wody
oraz bieżących prac,
 dotacje na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury gminnych
obiektów oraz budynków sportowo – rekreacyjnych.
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3. Realizacja inwestycji
W 2021 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 4 202 893,27 zł,
wykonanie tych wydatków zrealizowano na kwotę 3 364 561,07 zł, na którą
składały się następujące zadania:
Transport i łączność:
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
830 172,33 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 810 069,89 zł:
 Przebudowa

ciągu

pieszo

jezdnego

łączącego

ul.

Głowackiego

i ul. Partyzantów w miejscowości Wierzbica – wydatek związany z realizacją
zadania – 143 982,22 zł.
 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda
Wielka, ul. Kalinowa – wydatek związany z realizacją zadania – 235 389,53
zł, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 116 112,00 zł.
 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi wraz
z chodnikiem,

położonej

w

miejscowości

Dąbrówka

Warszawska,

prowadzącej przez Sobków – wydatek związany z realizacją zadania –
15 000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego.
 Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem – koszt
realizacji zadania – 36 900,00 zł – wykonano projekt.
 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej działka nr 45/5 i 47/5 na odcinku
Rzeczków Kolonia – Wola Lipieniecka – wydatek związany z realizacją
zadania – 106 642,00 zł.
 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Pomorzany – Wólka Pomorzańska –
wydatek związany z realizacją zadania – 84 132,00 zł.
 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia –
wydatek związany z realizacją zadania – 80 319,00 zł.
 wydatek związany z realizacją zadania – 12 000,00 zł – wykonano projekt.
26

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok
 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pomorzanach Kolonii – wydatek
związany z realizacją zadania – 9 989,99 zł – środki z funduszu sołeckiego.
 Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy – wydatki
związane z realizacja zadania – 45 882,15 zł – w tym: 26 428,80 środki
funduszu sołeckiego, 9 999,35 zł budżet gminy i 9 454,00 zł środki
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021.
 Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polany – wydatek związany
z realizacją zadania – 6 500,00 zł – wykonano projekt.
 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla
obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy
– wydatki związane z realizacją zadania – 33 333,00 zł – sporządzono
dokumentacje projektową.
Gospodarka mieszkaniowa:
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
85 062,10 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 83 329,43 zł:
 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na
działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia (kontynuacja) –
wydatki związane z realizacją zadania – 37 061,11 zł – w tym: 27 161,11
środki z funduszu sołeckiego i 9 900,00 zł Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.
 Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12 – wydatki związane
z realizacją zadania – 8 603,82 zł.
 Zakup działek nr 241/17 i 241/22 położonych w miejscowości Rzeczków –
wydatki związane z realizacją zadania – 37 664,50 zł.
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Działalność usługowa
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
13 600,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 13 514,99 zł:
 Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla
terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni
wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany) – wydatki
związane z realizacją zdania – 13 514,99 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
26 600,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 26 508,80 zł:
 Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej
i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej świetlicy Wiejskiej
w Wierzbicy Kolonii – wydatki związane z realizacją zadania – 4 508,80 zł –
środki z funduszu sołeckiego.
 Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Łączany – wydatki związane z realizacją
zadania – 22 000,00 zł – w tym: 11 000,00 zł budżet gminy i 11 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Oświata i wychowanie
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
1 335 124,71 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 832 885,60 zł:
 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż
monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach –
wydatki związane z realizacją zadania – 32 764,00 zł – środki z funduszu
sołeckiego.
 Remont i modernizacja sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie
Wielkiej – wydatki związane z realizacją zadania – 776 721,60 zł – w tym:
388 360,80 zł budżet gminy i 388 360,80 Skarb Państwa – Minister Kultury,
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Dziedzictwa Narodowego i Sportu (300 000,00 zł w 2021 r. i 88 360,80 zł
w 2022 r.).
 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączanach (budynek Przedszkola) –
wydatki związane z realizacją zadania – 15 000,00 zł – środki z funduszu
sołeckiego.
 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły
w Wierzbicy na przedszkole – wydatki związane z realizacją zadania –
8 400,00 zł

–

aktualizacja

kosztorysów

i

opracowanie

projektu

wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
1 548 756,82 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 1 469 858,10 zł:
 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na
terenie Gminy Wierzbica – wydatki związane z realizacją zadania –
1 184 980,25 zł – w tym: 821 590,82 zł Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i 363 389,43 zł budżet gminy.
 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacjowa w miejscowości
Ruda Wielka – wydatki związane z realizacją zadania – 102 900,00 zł.
 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa
Wierzbica Osiedle – wartość zadania w kwocie 57 000,00 zł jest wydatkiem
niewygasającym i będzie realizowany w 2022 r. (w sprawozdaniach jest
wykazywany jako wykonany).
 Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi
gminnej w Polanach Kolonii od nr 47 do nr 50a – wydatki związane
z realizacją zadania – 4 920,00 zł – środki z funduszu sołeckiego –
opracowano dokumentację projektową.
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 Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia
ulicznego drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Ruda Wielka –
wydatki związane z realizacją zadania – 3 690,00 zł – środki z funduszu
sołeckiego.
 Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy
drogach gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osiedle – wydatki związane
z realizacją zadania – 21 390,00 zł – środki z funduszu sołeckiego –
opracowanie dokumentacji technicznej.
 Budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica –
wydatki związane z realizacją zadania – 22 755,00 zł.
 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszka – wydatki związane
z realizacją zadania – 37 659,85 zł – w tym: 31 659,85 zł budżet gminy
i 6 000,00 fundusz sołecki.
 Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki
w Wierzbicy – wydatki związane z realizacja zadania – 23 370,00 zł.
 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów – wymiana
lamp – wydatki związane z realizacja zadania – 11 193,00 zł – środki
z funduszu sołeckiego.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
117 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 66 845,83 zł:
 Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie szamba przy świetlicy
wiejskiej w Polanach Kolonii – wydatki związane z realizacja zadania –
4 000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego.
 Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup materiałów do wykonania
ocieplenia i budowy toalety w świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii –
wydatki związane z realizacją zadania – 7 845,83 zł – środki z funduszu
sołeckiego.
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 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy
gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach – zadanie zrealizowane w kwocie
1 000,00 zł w pozostałej części będzie realizowane w 2022 r. jako wydatek
niewygasający (w sprawozdaniach jest wykazywany jako wykonany).
 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły
w Suliszce na świetlicę środowiskową – wydatki związane z realizacją
zadania – 37 000,00 zł – wykonano projekt.
Kultura fizyczna
W tym dziale zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne, na łączną kwotę
246 577,31 zł, natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 61 548,43 zł:
 Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki (budynek na
stadionie) – wydatki związane z realizacją zadania – 15 000,00 zł – wykonano
projekt (zadanie realizowane w 2022 r.).
 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na
działce gminnej nr 708 w Łączanach – wydatki związane z realizacja zadania
– 20 000,00 zł – środki z funduszu sołeckiego.
 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce
gminnej – wydatki związane z realizacją zadania – 26 548,43 zł – w tym:
16 560,83 zł fundusz sołecki i 9 987,60 zł Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.

4. Realizacja funduszu sołeckiego
W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości
499 350,10 zł, wykonanie wyniosło 481 735,60 zł, co stanowi 96,47%
założonego planu.
Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 223 383,36 zł, wykonanie
wyniosło 222 892,04 zł, co stanowi 99,78% planu.
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Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 275 966,74 zł, wykonano na
kwotę 258 843,56 zł, co stanowi 93,80% planu.
Poniższa tabela przedstawia plan oraz wykonanie w ramach Fundusz
Sołeckiego w 2021 roku.
Lp.

Sołectwo

Plan wydatków

Realizacja wydatków

1.

Błędów

18 749,83

18 749,00

2.

Dąbrówka Warszawska

39 624,96

39 623,07

3.

Łączany

41 561,34

41 561,33

4.

Podgórki

16 577,31

16 560,83

5.

Polany

31 643,30

31 642,59

6.

Polany Kolonia

22 008,62

21 711,44

7.

Pomorzany

25 881,38

24 808,21

8.

Pomorzany Kolonia

14 121,41

14 111,40

9.

Ruda Wielka

47 228,80

47 122,59

10.

Rzeczków

33 532,45

33 511,58

11.

Suliszka

20 355,61

20 341,33

12.

Stanisławów

15 443,82

15 140,40

13.

Wierzbica Kolonia

20 213,93

20 184,32

14.

Wierzbica Osada

47 228,80

47 228,55

15.

Wierzbica Osiedle

47 228,80

31 507,51

16.

Zalesice

30 887,64

30 870,34

17.

Zalesice Kolonia

27 062,10

27 061,11

499 350,10

481 735,60

Razem:

Zadania w ramach Fundusz Sołeckiego realizowane są na podstawie uchwały
nr XLIII/291/2014 Rady Gminy Wierzbica z 14 marca 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
Fundusz Sołecki. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo jest
uzależniona od liczby jego mieszkańców.
W 2021 roku zaplanowano 66 zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.
Zestawienie zadań w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na
poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:
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Sołectwo

Nazwa zadania

Błędów

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wyrównanie poboczy przy drodze gminnej w
Błędowie
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w
Błędowie
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
remont posadzki w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rudzie Wielkiej

Dąbrówka Warszawska

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wycięcie zarośli przy drodze gminnej tzw.
„Nowiny” i jej wytyczenie
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wykonanie projektu drogi wraz z chodnikiem,
położonej w miejscowości Dąbrówka
Warszawska, prowadzącej przez Sobków
Propagowanie kultury ludowej i promowanie
gminy poprzez zakup strojów ludowych dla
Koła Gospodyń Wiejskich
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
wykonanie chodnika przy PSP w Dąbrówce
Warszawskiej oraz wykonanie monitoringu na
terenie szkoły i boiska

Łączany

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
wykonanie malowania oraz modernizacji
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
magazynowo-socjalnych OSP Łączany
Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż
monitoringu i dodatkowego oświetlenia na
budynku OSP i szatni przy boisku sportowym w
Łączanach
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
wymianę ogrodzenia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Łączanach – budynek
przedszkola
Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach
gminnych w Łączanach poprzez zakup paliwa i
materiałów eksploatacyjnych do kosy
spalinowej
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa
poprzez budowę altany na działce gminnej nr
708 w Łączanach
33

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok

Podgórki

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez
budowę placu zabaw na działce gminnej

Polany

Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
wymianę ogrodzenia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Polanach

Polany Kolonia

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wywiezienie kruszywem gminnych dróg
dojazdowych do pól
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w
Polanach Kolonii od nr 47 do nr 50a
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i
placu zabaw
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup
materiałów do wykonania ocieplenia i budowy
toalety w świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w
Polanach Kolonii

Pomorzany

Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez
zakup materiałów do remontu ogrodzenia
świetlicy wiejskiej w Pomorzanach
Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup
wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do
gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez
doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy
w Pomorzanach

Pomorzany Kolonia

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i
montaż tablicy ogłoszeniowej oraz kosza na
śmieci na działce gminnej nr 206 w
Pomorzanach Kolonii
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
wycięcie zarośli wzdłuż drogi gminnej nr
351147W w Pomorzanach Kolonii
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i
montaż wiaty przystankowej w Pomorzanach
Kolonii
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
wymianę ogrodzenia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Polanach

Ruda Wielka

Utwardzenie kruszywem dróg gminnych ul.
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Graniczna i części ul. Kolejowej w Rudzie
Wielkiej
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wyrównanie drogi gminnej ul. Jodłowa w
Rudzie Wielkiej
Promowanie gminy i sołectwa poprzez zakup
sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez
okolicznościowych dla mieszkańców Rudy
Wielkiej
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
wykonanie remontu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rudzie Wielkiej
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
budowę oświetlenia ulicznego grogi gminnej ul.
Akacjowa w miejscowości Ruda Wielka
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
budowę oświetlenia ulicznego grogi gminnej ul.
Wrzosowa w miejscowości Ruda Wielka
Rzeczków

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wywiezienie kruszywem gminnych dróg
dojazdowych do pół
Propagowanie kultury ludowej i promowanie
gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej
przez Koło Gospodyń Wiejskich
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup
wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Rzeczkowie
Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP
Rzeczków poprzez zakup sprzętu i
umundurowania

Stanisławów

Propagowanie kultury ludowej i promowanie
gminy poprzez zakup materiałów do wykonania
wieńca dożynkowego
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
remont posadzki w Publicznej Szkole
Podstawowej w Rudzie Wielkiej
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego w
miejscowości Stanisławów (wymiana lamp)

Suliszka

Poprawa estetyki placu gminnego w sołectwie
Suliszka poprzez zakup i wysypanie kruszywa
na wjeździe
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
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wykonanie rowu i przepustu na drodze gminnej
w Suliszce
Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup
wyposażenia – traktorek ogrodowy i narzędzia
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i
montaż słupów oświetlenia ulicznego przy
drodze gminnej w miejscowości Suliszka
Wierzbica Kolonia

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wywiezienie kruszywem gminnych dróg
dojazdowych do pól
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup
ziemi do niwelacji placu przy gminnej świetlicy
wiejskiej w Wierzbicy Kolonii
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup
wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Wierzbica Kolonia
Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację
monitoringu wizyjnego na gminnej świetlicy
wiejskiej w Wierzbicy Kolonii
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
budowę altany przy gminnej świetlicy Wiejskiej
w Wierzbicy Kolonii
Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup
kosy spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej
w Wierzbicy Kolonii

Wierzbica Osada

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wyrównanie i wywiezienie kruszywem
gminnych dróg na terenie sołectwa
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa
Wierzbica Osada poprzez rozbudowę mini parku
przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy
Propagowanie kultury ludowej i promowanie
gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego
lokalu, w którym siedzibę posiada Koło
Gospodyń Wiejskich
Promowanie gminy poprzez organizacje
imprezy kulturalnej
Przeciwdziałanie patologiom społecznym
poprzez remont siłowni w świetlicy
środowiskowej w Wierzbicy
Promowanie zdrowego stylu życia i promowanie
gminy poprzez zakup sprzętu sportowego
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Wierzbica Osiedle

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
budowę oświetlenia ulicznego przy drogach
gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle
Propagowanie kultury ludowej i promowanie
gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego
lokalu, w którym siedzibę posiada Koło
Gospodyń Wiejskich
Poprawa funkcjonalności jednostki pomocniczej
sołectwa Wierzbica Osiedle poprzez zakup
materiałów i wyposażenia
Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP
Wierzbica poprzez zakup sprzętu
i umundurowania
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
wykonanie chodnika na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy
Przeciwdziałanie patologiom społecznym
poprzez zakup sprzętu do świetlicy
środowiskowej w Wierzbicy

Zalesice

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez
wywiezienie kruszywem placu gminnego
i gminnych dróg dojazdowych do pól
Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont
łazienek w gminnym budynku strażnicy OSP
w Zalesicach i wykonanie zbiornika
bezodpływowego na nieczystości płynne
Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez
zakup materiałów do wykonania remontu
łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej
Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia
poprzez zakup wyposażenia sportowego

Zalesice Kolonia

Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez
budowę altany na działce gminnej nr 548/9
w miejscowości Zalesice Kolonia (kontynuacja)

5. Wykonanie uchwał
W 2021 roku pod obrady Rady Gminy Wierzbica poddano 141 projektów uchwał,
z czego 106 zostało podjęte. Wnioskodawcami przejętych projektów byli:
– Wójt Gminy Wierzbica – 93 projektów;
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– Rada Gminy – 13 projektów.
Rada Gminy Wierzbica powierzyła wykonanie uchwał:
– Wójtowi Gminy Wierzbica – 90 uchwał;
– Przewodniczącemu Rady Gminy Wierzbica – 13 uchwał;
– Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy – 2 uchwały;
– w przypadku 1 uchwały nie wskazano komu powierza się jej wykonanie,
uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku utworzonym
przez Gminę Wierzbica i wysokości opłaty za wyżywienie.
Spośród 90 uchwał, których wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Wierzbica:
– 82 zostało wykonanych;
– 4 jest w trakcie wykonania;
– 3 będą wykonywane od 2022 r.;
– 1 została uchylona;
– 1 nie została wykonana (nie zaciągnięto kredytu).
Wykonanie 2 uchwał zostało powierzone Kierownikowi Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy – 1 została wykonana i 1 podlega
wykonaniu od 01.01.2022 r.
Lp.

Numer uchwały Data podjęcia

Tytuł

Wykonanie
Odpowiedzialny

Stan

1

XXXIV/201/20 7.01.2021
21

w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wierzbica
w 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

2

XXXIV/202/20 7.01.2021
21

w sprawie zamiaru likwidacji
Oddziału Zamiejscowego Gminnego
Przedszkola
Publicznego
w Zalesicach z siedzibą w Dąbrówce
Warszawskiej

Wójt Gminy

wykonana

3

XXXIV/203/20 7.01.2021
21

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Wierzbica
w roku szkolnym 2020/2021

Wójt Gminy

wykonana

4

XXXIV/204/20 7.01.2021
21

w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości oznaczonej
numerami ewidencyjnymi 241/17
i 241/22 położonej w Rzeczkowie

Wójt Gminy

Akt notarialny z
02.09.2021
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5

XXXIV/205/20 7.01.2021
21

w sprawie rozpatrzenia petycji
w sprawie równego traktowania
obywateli przez władze publiczne

Przewodniczący
Rady

6

XXXIV/206/20 7.01.2021
21

w sprawie rozpatrzenia petycji
„W obronie
prawdy,
godności
i wolności człowieka”

Przewodniczący
Rady

7

XXXV/207/202 26.01.2021
1

Uchwała
Budżetowa
Wierzbica na rok 2021

Gminy

Wójt Gminy

wykonana

8

XXXV/208/202 26.01.2021
1

w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

9

XXXV/209/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej

Wójt Gminy

Akt notarialny z
17.03.2021

10

XXXV/210/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy z
25.03.2022

11

XXXV/211/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy z
25.03.2022

12

XXXV/212/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy z
25.03.2022

13

XXXV/213/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022

14

XXXV/214/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 15.04.2021

15

XXXV/215/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022

16

XXXV/216/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022

17

XXXV/217/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022
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Wierzbica w trybie
nieograniczonego

przetargu

18

XXXV/218/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022

19

XXXV/219/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022

20

XXXV/220/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 25.03.2022

21

XXXV/221/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy
z 02.03.2022

22

XXXV/222/202 4.02.2021
1

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 10 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 08.02.2021

23

XXXV/223/202 4.02.2021
1

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady
Gminy i komisji stałych Rady 2021
rok

Przewodniczący
Rady

24

XXXVI/224/20 22.02.2021
21

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

25

XXXVI/225/20 22.02.2021
21

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

26

XXXVII/226/20 8.03.2021
21

w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wierzbica w 2021
roku

Wójt Gminy

wykonana

27

XXXVII/227/20 8.03.2021
21

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie jednostce organizacyjnej
zabudowaną nieruchomość w trwały
zarząd na czas nieoznaczony oraz
udzielenie bonifikaty od opłaty
rocznej

Wójt Gminy

Decyzja z
08.06.2021

28

XXXVII/228/20 8.03.2021
21

w sprawie: wyrażenia zgody na
zawarcie
umowy
najmu

Wójt Gminy

w trakcie
realizacji
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pomieszczenia położonego na parterze
budynku Urzędu Gminy przy
ul. Kościuszki 73 w Wierzbica oraz
odstąpienie
od
obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu pomieszczenia położonego na
parterze, na czas oznaczony powyżej 3
lat
29

XXXVIII/229/2 29.03.2021
021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

30

XXXVIII/230/2 29.03.2021
021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

31

XXXIX/231/20 27.04.2021
21

w sprawie połączenia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Rudzie
Wielkiej i Gminnego Przedszkola
Publicznego w Rudzie Wielkiej
w Zespół Szkolno Przedszkolny
w Rudzie Wielkiej

Wójt Gminy

wykonana

32

XXXIX/232/20 27.04.2021
21

w sprawie likwidacji Oddziału
Zamiejscowego
Gminnego
Przedszkola
Publicznego
w Zalesicach z siedzibą w Dąbrówce
Warszawskiej

Wójt Gminy

wykonana

33

XXXIX/233/20 27.04.2021
21

w sprawie połączenia Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zalesicach
i Gminnego Przedszkola Publicznego
w Zalesicach w Zespół Szkolno
Przedszkolny w Zalesicach

Wójt Gminy

wykonana

34

XXXIX/234/20 27.04.2021
21

w sprawie przyjęcia przez Gminę
Wierzbica do realizacji w 2021 roku
zadania z zakresu administracji
rządowej polegającej na utrzymaniu
grobów i cmentarzy wojennych na
terenie Gminy Wierzbica

Wójt Gminy

wykonana

35

XXXIX/235/20 27.04.2021
21

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

36

XXXIX/236/20 27.04.2021
21

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

37

XL/237/2021

15.06.2021

w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego
kredytu
konsolidacyjnego w 2021 roku

Wójt Gminy

Nie zaciągnięto
kredytu

38

XL/238/2021

15.06.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

39

XL/239/2021

15.06.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy

Wójt Gminy

wykonana
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Wierzbica na lata 2021 - 2026
40

XL/240/2021

15.06.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy

Przewodniczący
Rady

41

XL/241/2021

15.06.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy

Przewodniczący
Rady

42

XL/242/2021

15.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej

Wójt Gminy

Akt notarialny z
05.01.2022

43

XL/243/2021

15.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie jednostce organizacyjnej
zabudowaną nieruchomość w trwały
zarząd na czas nieoznaczony

Wójt Gminy

Decyzja z
29.06.2022

44

XLI/244/2021

19.07.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku
o
przyznanie
dodatku
mieszkaniowego
oraz
wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

Wójt Gminy

wykonana

45

XLI/245/2021

19.07.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy

Przewodniczący
Rady

46

XLI/246/2021

19.07.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy

Przewodniczący
Rady

47

XLI/247/2021

19.07.2021

w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w Wierzbicy

Wójt Gminy

wykonana

48

XLI/248/2021

20.07.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

uchylona
uchwałą nr
XLII/250/2021
z dnia
20.07.2021

49

XLI/249/2021

20.07.2021

w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za pobyt w żłobku utworzonym przez
Gminę Wierzbica i wysokości opłaty
za wyżywienie

nie wskazano

wykonana

50

XLII/250/2021

28.07.2021

w sprawie: uchylenia uchwały
Nr XLI/248/2021
Rady
Gminy
Wierzbica z dnia 20 lipca 2021 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Wierzbica na rok 2021 Nr
XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia
2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

51

XLII/251/2021

28.07.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

52

XLII/252/2021

28.07.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

53

XLII/253/2021

28.07.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia

Wójt Gminy

wykonana
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26 stycznia 2021 roku
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XLII/254/2021

28.07.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

55

XLII/255/2021

28.07.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

56

XLIII/256/2021 9.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągniecie
w
2021
roku
długoterminowego
kredytu
bankowego

Wójt Gminy

Umowa z
28.09.2021

57

XLIV/257/2021 31.08.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika GOPS

Przewodniczący
Rady

58

XLIV/258/2021 31.08.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

59

XLIV/259/2021 31.08.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana

60

XLIV/260/2021 31.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż
prawa
użytkowania
wieczystego działki o numerze
ewidencyjnym 241/58 położonej
w obrębie geodezyjnym Rzeczków

Wójt Gminy

w realizacji,
16.03.2022
ogłoszono
przetarg

61

XLIV/261/2021 31.08.2021

w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych
przez
Gminę
Wierzbica oraz określenia granic
obwodów
publicznych
szkół
podstawowych od dnia 1 września
2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

62

XLIV/262/2021 31.08.2021

w sprawie ustalenia planu sieci
gminnych przedszkoli publicznych
prowadzonych
przez
Gminę
Wierzbica od dnia 1 września 2021
roku

Wójt Gminy

wykonana

63

XLIV/263/2021 31.08.2021

w sprawie uchwalenia „Regulaminu
określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz wysokość
i warunki
wypłacania
innych
składników
wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy
sposób
obliczania
wynagrodzenia
za
godziny
ponadwymiarowe
i
godziny
doraźnych zastępstw”

Wójt Gminy

wykonana

64

XLIV/264/2021 31.08.2021

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Wierzbica

Wójt Gminy

wykonana
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w roku szkolnym 2021/2022
65

XLIV/265/2021 31.08.2021

w sprawie przyjęcia rezygnacji
z członkostwa
w
Komisji
ds
Społeczno-Gospodarczych
Rady
Gminy Wierzbica

Przewodniczący
Rady

66

XLV/266/2021

11.10.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy

Przewodniczący
Rady

67

XLV/267/2021

11.10.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana

68

XLV/268/2021

11.10.2021

w sprawie uchwalenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obrębu
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany

Wójt Gminy

wykonana

69

XLV/269/2021

11.10.2021

w sprawie określenia, w odniesieniu
do jednostek organizacyjnych Gminy
Wierzbica zaliczanych do sektora
finansów publicznych, jednostki
obsługującej
i
jednostek
obsługiwanych
oraz
zakresu
obowiązków powierzonych jednostce
obsługującej w ramach wspólnej
obsługi

Wójt Gminy

wykonana

70

XLV/270/2021

11.10.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 27 przy ul. I. Krasickiego
w Wierzbicy, na czas oznaczony
powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 12.10.2021

71

XLV/271/2021

11.10.2021

w sprawie ustalenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w
zakresie
odbierania
i zagospodarowania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości,
na
których
zamieszkują mieszkańcy

Wójt Gminy

wykonana

72

XLV/272/2021

11.10.2021

w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Wierzbica

Wójt Gminy

wykonana
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XLVII/273/2021 5.11.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana
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XLVII/274/2021 5.11.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana
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XLVIII/275/202 22.11.2021
1

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana
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XLVIII/276/202 22.11.2021
1

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana
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XLVIII/277/202 22.11.2021
1

w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta na rok 2022 dla ustalenia
podatku rolnego

Wójt Gminy

wykonanie od
01.01.2022 r.
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XLVIII/278/202 22.11.2021
1

w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości

Wójt Gminy

wykonanie od
01.01.2022 r.
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XLIX/279/2021 10.12.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy

Przewodniczący
Rady

80

XLIX/280/2021 10.12.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek za
oczyszczanie nieczystości płynnych
dla odbiorców usług, którzy własnym
transportem (samochód asenizacyjny)
dowożą ścieki do oczyszczalni
ścieków w Wierzbicy – na okres 3 lat

Kierownik ZWiK

wykonana
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XLIX/281/2021 10.12.2021

w sprawie przyjęcia Programu
współpracy
Gminy
Wierzbica
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2022

Wójt Gminy

wykonanie od
01.01.2022 r.
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XLIX/282/2021 10.12.2021

w sprawie zwolnienia z opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych należnej
w 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana
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XLIX/283/2021 10.12.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana
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XLIX/284/2021 10.12.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana
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XLIX/285/2021 10.12.2021

w sprawie wprowadzenia
w Statucie Gminy Wierzbica

Wójt Gminy

wykonana

86

XLIX/286/2021 10.12.2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Wierzbica

Przewodniczący
Rady

z mocą
obowiązującą
od 01.08.2021 r.
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XLIX/287/2021 10.12.2021

w
sprawie
przysługujących
Gminy Wierzbica

diet
Rady

Wójt Gminy

wykonana (z
mocą
obowiązującą
od 01.08.2021
r.)
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XLIX/288/2021 10.12.2021

w sprawie oddania w dzierżawę na
okres 3 lat części działki nr 557/5
o powierzchni 100 m² położonej
w Rudzie Wielkiej

Wójt Gminy

Umowa
dzierżawy z
09.02.2022
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XLIX/289/2021 10.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę
części
nieruchomości
stanowiącej
własność
Gminy

Wójt Gminy

w realizacji,
10.03.2022
zlecono podział

45
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Radnym
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Wierzbica na stanowiącej własność
osób fizycznych
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L/290/2021

21.12.2021

w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania
odpadami
komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Wójt Gminy

wykonana
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L/291/2021

21.12.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26
stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana
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L/292/2021

21.12.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana
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LI/293/2021

29.12.2021

w sprawie ustalenia diety dla
Przewodniczących
organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych - sołtysów

Wójt Gminy

wykonana

94

LI/294/2021

29.12.2021

w sprawie ustalenia wysokości stawek
za
oczyszczanie
nieczystości
płynnych dla odbiorców usług, którzy
własnym transportem (samochodem
asenizacyjnym) dowożą ścieki do
oczyszczalni ścieków w Wierzbicy

Kierownik ZWiK

wykonanie od
01.01.2022 r.
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LI/295/2021

29.12.2021

w
sprawie
zmiany
Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok
2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia
26 stycznia 2021 roku

Wójt Gminy

wykonana
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LI/296/2021

29.12.2021

w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Wierzbica na lata 2021 - 2026

Wójt Gminy

wykonana
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LI/297/2021

29.12.2021

w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku
budżetowego

Wójt Gminy

wykonana
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LI/298/2021

29.12.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika GOPS

Przewodniczący
Rady

99

LI/299/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w dzierżawę nieruchomości
rolnej stanowiącej własność Gminy
Wierzbica w trybie przetargu
nieograniczonego

Wójt Gminy

w realizacji,
05.04.2022
ogłoszono
przetarg
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LI/300/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 27 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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LI/301/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 27 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat
102

LI/302/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 14 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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LI/303/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 28 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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LI/304/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 10 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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LI/305/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku nr 28 przy ul. Ignacego
Krasickiego w Wierzbicy, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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LI/306/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego położonego na parterze
budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy
przy ul. Kościuszki 73, na czas
oznaczony powyżej 3 lat

Wójt Gminy

Umowa najmu
z 04.01.2022
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6. Gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami, ochrona środowiska
6.1 Gospodarka przestrzenna
Zgodnie z zapisami polityki przestrzennej województwa mazowieckiego,
teren gminy Wierzbica znajduje się w obszarze o niskiej zdolności wykorzystania
endogenicznych czynników rozwoju. Negatywnym czynnikiem przestrzeni
geograficzno-ekonomicznej jest peryferyjne położenie w stosunku do Warszawy
i niewystarczające powiązania komunikacyjne oraz w przeważającej części niska
jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Struktura obszarowa Gminy Wierzbica
3,40%

0,90%
8,80%

11,60%
75,30%

Użytki rolne
Lasy

Łąki i pastwiska
Sady

Użytki rolne zajmują w gminie ponad 8200 ha co stanowi 87,8% ogólnej
powierzchni gminy. Grunty orne stanowią 75,3% ogólnej powierzchni gminy,
łąki i pastwiska – 11,6%, sady – 0,9%, zaś pozostałe grunty i nieużytki – 8,8%
ogólnej powierzchni gminy, lasy – zaledwie 3,4%.
Uprawa roli jest zdecydowanie najczęstszym sposobem użytkowania
gruntów, sadownictwo i hodowla są marginalne. Spośród gmin sąsiadujących
Wierzbica wyróżnia się najmniejszym zalesieniem.
Do najistotniejszych uwarunkowań agroekologicznych rozwoju funkcji
rolniczej należy zaliczyć ponadto:
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−

zbliżony do średniowojewódzkiego (a zatem dość wysoki) poziom
zakwaszenia gleb (gleby o odczynie b. kwaśnym i kwaśnym zajmują do 80%
areału użytków rolnych),

−

średniokorzystny agroklimat, odpowiedni do uprawy towarowej w gruncie
roślin ciepłolubnych,

−

niska zawartość magnezu i potasu, odpowiednio, na około 60 % i 80 %
gruntów rolnych, co w przypadku utrzymującego się zakwaszenia gleb może
radykalnie zmniejszać plonowanie roślin,

−

znaczny udział użytków zielonych w ogólnym areale użytków rolnych
(ponad 11,6 %) predysponujący większość wsi do rozwoju chowu bydła,

−

niewielkie zagrożenie erozją wodną oraz mały areał gruntów trudnych
w uprawie,

−

znaczny obszar objęty eksploatacją odkrywkową.
Powierzchnia Gminy Wierzbica stanowi 9397 ha, na której obowiązują

trzy plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego, które stanowią 36%
obszaru gminy. Planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego są
objęte sołectwa:


Wierzbica – w części,



Rzeczków – w całości,



Ruda Wielka – w części,



Błędów – w części,



Dąbrówka Warszawska – w części,



Polany – w części,



Polany Kolonia – w części,



Zalesice – w części,



Stanisławów – w części.
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W roku 2021 wydano 48 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu dla osób fizycznych, dla których ustalono warunki
zabudowy dla 75 budynków o funkcji mieszkalnej, usługowej i innej.
Wydano 45 wypisy z obwiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wydano 189 zaświadczeń – informacji o przeznaczeniu działek.
Wydano 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
inwestycje polegające na:
1) budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw,
siłownią zewnętrzną, altaną, przyłączem i szczelnymi szambami na części
działki nr ewidencyjny 548/9 i 549/5 w miejscowości Zalesice Kolonia;
2) budowa słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej
sieci kablowej średniego napięcia (15kV) i niskiego napięcia (0,4kV) na
działkach nr ewidencyjny 955, 901, 984, 985, 981/2, 983/2, 979
w miejscowości Dąbrówka Warszawska;
3) budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewidencyjny
556/2, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5 w miejscowości Dąbrówka
Warszawska;
4) budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewidencyjny 645, 543/1
w miejscowości Ruda Wielka;
5) zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na świetlicę na części działki
nr ewidencyjny 97/2 w miejscowości Suliszka;
6) budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia
ulicznego na działkach nr ewidencyjny 685/1, 684, 683/1, 1018, 1169/1
w miejscowości Ruda Wielka;
7) budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewidencyjny 3, 51/1, 51/2
51/3, 51/5, 51/10, 51/11 w miejscowości Polany Kolonia;
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8) budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewidencyjny 1218/2, 1237,
1284/1, 1284/2, 1284/10 w miejscowości Dąbrówka Warszawska.
Wydano 49 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
dla osób fizycznych z podziałem na sołectwa:
1) Dąbrówka Warszawska – 9 decyzji;
2) Łączany – 5 decyzji;
3) Podgórki – 3 decyzje;
4) Polany – 2 decyzje;
5) Polany Kolonia – 1 decyzja;
6) Pomorzany – 2 decyzje;
7) Ruda Wielka – 6 decyzji;
8) Suliszka – 3 decyzje;
9) Stanisławów – 1 decyzja;
10) Wierzbica – 10 decyzji;
11) Wierzbica Kolonia – 1 decyzja;
12) Zalesice – 6 decyzji;
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu wynosi 3 miesiące.
W zakresie polityki mieszkaniowej:
W 2021 roku Gmina Wierzbica nie była inwestorem mieszkań komunalnych, na
komunalne lokale mieszkalne jest złożone 8 wniosków. W 2021 roku w
zasobach Gminy Wierzbica znalazły się wolne lokale mieszkalne:
 lokal mieszkalny po zmarłym najemcy przy ul. I. Krasickiego 11/3 – do
odnowienia;
 lokal socjalny przy ul. Sienkiewicz 32/17 – do eksmisji;
 lokal mieszkalny po zmarłym najemcy przy ul. Sienkiewicza 32/23 – do
remontu;
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 lokal mieszkalny w budynku „Agronomówki” przy ul. Kochanowskiego 10
– do remontu.
Ze względu na epidemię COVID – 19, eksmisja najemcy z bloku nr 14
została wstrzymana do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
W trakcie postępowania sądowego odzyskano lokal mieszkalny
od najemcy w bloku nr 28, który do chwili obecnej nie został przekazany
właścicielowi.
W zakresie gospodarki lokalami użytkowymi:
1) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 27
przy ul. I. Krasickiego – telekomunikacja;
2) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 28
przy ul. I. Krasickiego – księgarnia;
3) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 28
przy ul. I. Krasickiego – sklep;
4) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 14
przy ul. I. Krasickiego – fryzjer;
5) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na powierzchnię użytkową w budynku
Urząd Gminy ul. Kościuszki 73 – Agent ubezpieczeniowy;
6) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 27
przy ul. I. Krasickiego – fryzjer;
7) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 27
przy ul. I. Krasickiego – doradztwo podatkowe;
8) Podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na lokal użytkowy w budynku nr 10
przy ul. I. Krasickiego – doradztwo podatkowe.
W drodze przetargu wydzierżawiono lokal użytkowy położony przy
ul. I. Krasickiego 14 w Wierzbicy.
W 2021 roku zostały rozwiązane umowy najmu na lokal użytkowy
w budynku przy ul. Krasickiego 14 w Wierzbicy.
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6.2 Gospodarka odpadami
W 2021 roku na terenie Gminy Wierzbca firmą odbierającą odpady
wyłonioną w ramach przetargu nieorganicznego były Usługi Ekologiczne EKO –
JAS Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26 – 625 Wolanów. Zawarta
umowa obejmowała odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz prowadzenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie zwany PSZOK),
który zlokalizowano na terenie Oczyszczali Ścieków w Wierzbicy. PSZOK był
czynny w każdą sobotę od godziny 8.00 do 14.00.
Informacja o masie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w 2021 roku:
Lp. Kod odpadu

Nazwa odpadu

Masa w [Mg]

1.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,3000

2.

15 01 07

Opakowania ze szkła

1,2000

3.

16 01 03

Zużyte opony

8,3000

4.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

22,1500

5.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03

26,8200

6.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki5)

0,9000

7.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

24,2600

Suma

83,9300
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Na terenie Gminy Wierzbica nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Niesegregowane odpady komunalne, bioodpady stanowiące
odpady komunalne oraz przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

odebrane z terenu Gminy Wierzbica przekazane były do następujących instalacji:
Lp.

Nazwa Instalacji
Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowana w ZUOK

1.

PPUH RADKOM Sp. z o.o.- Linia segregacji zmieszanych oraz segregowanych odpadów
komunalnych, ul. Wincentego Witosa 94,26 – 600 Radom,

2.

3.

4.

PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. (Instalacja MBP)
Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (Instalacja MBP)
Knurów, ul. Szybowa 44, 44 – 193 Knurów
SILVA Sp. z o.o. - instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów, Mielec, ul Wojska
Polskiego 3, 39 – 300 Mielec

Wykaz firm posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie
odbioru odpadów stałych z terenu Gminy Wierzbica.
Lp.

Nazwa Firmy

Adres Firmy

1

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom

2

PreZero Recykling Wschód Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin

3

Zakład Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska

ul. Krakowska 211, 26-110 Skarżysko
Kamienna

4

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna

ul. Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny

5

PUK FART-BIS Sp. z o. o.

ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce

6

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział
w Ostrowcu Św. ul. „Antoniego Hedy ps. Szary”
nr 13A, 27- 400 Ostrowiec Św.

7

Usługi Ekologiczne EKO-JAS

Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów

8

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
ATK Recykling

ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom
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9

PPUH RADKOM Sp. z o.o.

ul. W. Witosa 76, 26 – 600 Radom

10 PUK EKO ESTETYKA

ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom

11 PPUH INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom

12 EKOLA Sp z o.o

ul. Wjazdowa 4, lok. 115, 26 – 600 Radom

13

Zakład Transportu i Usług
Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski

14 MS-EKO Sp. z o.o.

ul. Fałata 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna
03-186 Warszawa ul. Modlińska 129 lok. U7

Liczba mieszkańców:
Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 9486 osób.
Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbica zgodnie
z deklaracją – 7244 osoby.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy:
W 2021 r. ilość wytworzonych zmieszanych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy wyniosła 1328,9600 Mg.
Ilość odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
odbieranych z tereny Gminy:
W 2021 roku odebrano łącznie z terenu Gminy Wierzbica 2180,0300 Mg
odpadów komunalnych oraz zebrano w PSZOK 83,9300 Mg odpadów
komunalnych, w tym odebrano bezpośrednio sprzed posesji, w podziale na
poszczególne frakcje następujące odpady:
Lp. Kod odpadu
1.
15 01 01
2.
15 01 02
3.

15 01 07

4.
5.

16 01 03
20 01 36

6.

20 01 39

Nazwa odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła

Masa w [Mg]
65,51
47,88

Zużyte opony
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35
Tworzywa sztuczne

39,54
7,27
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7.

20 02 01

8.

20 02 03

9.

20 03 07

10.

20 03 01

Odpady ulegające
biodegradacji
Inne odpady nieulegające
biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe

200,88

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

1328,96

Suma

2180,03

1,36
95,07

i zebrano w PSZOK:
Lp. Kod odpadu
1.
15 01 02
2.
3.
4.

15 01 07
16 01 03
17 01 01

5.

17 09 04

6.

20 01 35*

7.

20 03 07

Nazwa odpadu
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów
Zmieszane odpady z budowy,
remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składników
Odpady wielkogabarytowe
Suma

Masa w [Mg]
0,3
1,2
8,3
22,15
26,82

0,9

24,26
83,93

Łączna masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych
i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy,
przekazanych do składowania wynosiła 91,0663 Mg.
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2021 roku – 27,37%
(wymagany poziom – 20%).
Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Wierzbica obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości,
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którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz
właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując
obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na
terenie Gminy Wierzbica poza systemem znajdują się wszystkie nieruchomości
niezamieszkałe.
Gospodarowanie odpadami wiąże się z dużymi kosztami, które wynikają
z odbioru, transportu składowania oraz przetwarzania odpadów komunalnych.
Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
mieszkańców z terenu Gminy Wierzbica w 2021 roku:
Według uchwały Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 sierpnia 2019 roku miesięczne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów przedstawiały się następująco:
1) opłata w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na
nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;
2) opłata w wysokości 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na
nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób
selektywny.
Powyższa uchwała obowiązuje od dnia 01.10.2019 r. do chwili obecnej.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gminy
Wierzbica wyniosły w 2021 r.: 1 358 625,99 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według
stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły – 184 657,67 zł
Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu
na dzień 31.12.2021 r. wyniosły – 28 155,36 zł
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Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi

zawierające

odbieranie,

transport,

zbieranie,

odzysk

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica według
stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły: – 1 439 932,51 zł.
Gmina Wierzbica w 2021 roku zakończyła budowę Puntu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Rzeczków
Kolonia 64. Inwestycja była prowadzona w partnerstwie z Gminą Kowala.
Wartość całkowita budowy PSZOK w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica
wyniosła 2 273 604,22 zł brutto, z podziałem na:


1 363 771,23 zł brutto – Gmina Wierzbica



909 832,99 zł brutto – Gmina Kowala

Dofinansowanie zadania zakładało 85% wydatków kwalifikowanych (kwota
podatku VAT nie była wydatkiem kwalifikowanym):
1. Gmina Wierzbica – 942 443,54 zł netto
2. Gmina Kowala – 628 746,38 zł netto
Dofinasowanie na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Wierzbica
otrzymała w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Liderem
projektu była Gmina Kowala. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.0000.0022/18-00 na wyżej wymienione zadanie została zawarta w Warszawie
w dniu 13.11.2019 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Kowala.
Od początku 2022 roku gminny PSZOK jest czynny dwa razy w tygodniu,
w okresie od 1 marca do 31 października:
 w każdą środę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od
8:00 do 16:00;
 w każdą sobotę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach
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od 8:00 do 16:00.
W okresie od 1 listopada do 28 lutego:
 w każdą środę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od
9:00 do 14:00;
 w każdą sobotę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach
od 9:00 do 14:00.
Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Wierzbica mogą w ramach
uiszczanych opłat dostarczyć do PSZOK następujące rodzaje odpadów: zużyte
opony (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
i jednośladów – do 4 szt. na lokal lub nieruchomość na rok kalendarzowy),
odpady wielkogabarytowe, gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 1000 kg
na lokal lub nieruchomość na rok kalendarzowy, odzież i tekstylia, opakowania
wielomateriałowe,

opakowania

z

tworzyw

sztucznych

(styropian

opakowaniowy), materiały konstrukcyjne zawierające gips (płyty karton-gips)
inne niż wymienione w 17 08 01, inne niewymienione odpady (np. folia
budowlana), papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady budowlane
i remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie,
popioły z gospodarstw domowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
baterie, akumulatory, rozpuszczalniki, kwasy, oleje hydrauliczne zawierające
PCB, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne, alkalia, emulsje olejowe zawierające związki
chlorowcoorganiczne, środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 04 19,
syntetyczne oleje hydrauliczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, igły,
strzykawki powstające w gospodarstwach domowych, leki inne niż wymienione
w 20 01 31* , detergenty, zawierające substancje niebezpieczne, środki ochrony
roślin I i II klas toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, urządzenia zawierające freony, odczynniki fotograficzne, opakowania
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
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filtry olejowe.
6.3 Ochrona środowiska
Programy i dofinansowania z zakresu ochrony środowiska, które realizowała
Gmina Wierzbica w 2021 roku:
 w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie Gmina
Wierzbica otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu dofinasowania
w kwocie 17 500,00 zł. na utylizację odpadów folii rolniczej, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag
pochodzących z gospodarstw rolnych. Realizacja zadania według wytycznych
NFOŚiGW w Warszawie została przewidziana na 2022 r. Do udziału
w programie zgłosiło się 30 rolników z terenu Gminy Wierzbica.
W 2021 roku dwukrotnie miały miejsce powiadomienia o ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:
1. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, data wystąpienia 18.01.2021 r.,
godz. 9:00, przewidywalny czas trwania ryzyka od godz. 9:00 dnia
18.01.2021 r. do godz. 24:00 dnia 18.01.2021 r.
Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo – komunalnego.
2. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3)
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, data wystąpienia 23.02.2021 r.,
godz. 8:00, przewidywalny czas trwania ryzyka od godz. 8:00 dnia
23.02.2021 r. do godz. 24:00 dnia 23.02.2021 r.
Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo – komunalnego.
Powyższe prognozy przygotowywane były na podstawie wyników
pomiarów

jakości

powietrza

Państwowego
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Komunikaty przekazywane są do urzędu za pośrednictwem Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiu.
Dzięki zamontowanym sensorom Airly w Gminie Wierzbica, które
pozwalają na zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie
rzeczywistym, każdy mieszkaniec naszej gminy ma możliwość uzyskania
informacji o jakości powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia
pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie
atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Aby uzyskać informację wystarczy
wejść na stronę internetową http://www.wierzbica.pl/ugwierzbica/?p=26963 lub
pobrać aplikację.
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach
zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
dopuszczalny poziom hałasu wynosi 65 dB dla przedziału czasu równemu
16 godz. oraz 56 dB dla przedziału czasu równego 8 godzin. Oceny stanu
akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje Główny Inspektor
Ochrony Środowiska w ramach państwowego monitoringi środowiska. Zarządcy
dróg gminnych nie dokonują pomiarów dla potrzeb oceny stanu akustycznego
środowiska stosownie do ustawy Prawo ochrony środowiska.
Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska brak danych na
temat stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek na terenie gminy.

7. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy
Zadanie własne gminy z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie
Wierzbica realizowane jest przez powołany do tego Zakład Wodociągów
i Kanalizacji.
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Zakład został powołany w celu realizacji zadań własnych gminy do których
między innymi należą:
 zarządzanie ujęciami wody i sieciami wodociągowymi;
 zarządzanie oczyszczalnią ścieków i przepompowniami ścieków oraz
siecią kanalizacyjną.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy dostarcza wodę mieszkańcom
następujących gmin:
 Wierzbica,
 Kowala,
 Orońsko.
Woda pobierana jest z 5 ujęć wody zlokalizowanych w następujących
miejscowościach:
 Zalesice – 2 studnie głębinowe;
 Polany – 2 studnie głębinowe;
 Wierzbica – 1 studnia głębinowa;
 Ruda Wielka – 1 studnia głębinowa;
 Rzeczków Kolonia – 1 studnia głębinowa.
Zakład jako jednostka na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniał
19 pracowników (17,75 etatów) w tym 7 etatów do obsługi oczyszczalni, 5,5 etatu
do obsługi ujęć wody i wodociągów oraz biura 5,25 etatu.
Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 78,5 km, do której
przyłączone jest 2338 przyłączy wodociągowych, natomiast długość czynnej sieci
kanalizacyjnej wynosi 18,2 km, do której przyłączone jest 419 przyłączy
kanalizacyjnych.
W 2021 roku wydobyto 518 907 m3 wody łącznie ze wszystkich ujęć.
Woda podawana do sieci jest wykorzystywana na następujące cele:
• zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
• na cele przeciwpożarowe
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• na potrzeby własne (płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
płukanie prasy do odwadniania osadu ściekowego oraz na cele bytowe).
W roku 2021 odnotowano 31 awarii sieci i przyłączy wodociągowych,
które Zakład Wodociągów i Kanalizacji usuwał na bieżąco.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje oczyszczalnię ścieków
do której odprowadzane są ścieki z gospodarstw domowych, mieszkań,
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej,
lokali handlowych i usługowych. Ponadto stacja wyposażona jest w stację zlewną
obsługującą odbiór ścieków dowożonych za pomocą wozów asenizacyjnych.
W 2021 roku oczyszczono 267 491 m3 ścieków, zarówno dostarczonych
siecią kanalizacyjną, jak i dostarczonych wozami asenizacyjnymi do stacji
zlewnej.
Ze względu na odbiór ścieków dowożonych w ilości 53 649 m3 w 2021
roku ze zbiorników bezodpływowych przez stację zlewną oczyszczalnia
obciążona jest dużym ładunkiem zanieczyszczeń w szczególności osadem oraz
skratkami.
Poza tym były realizowane wszystkie usługi i remonty na bieżąco
w ramach zaistniałych sytuacji czy awarii, w zależności od potrzeb i posiadanych
środków finansowych.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w 2021 roku była badana
w ramach monitoringu kontrolnego zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomiu oraz monitoring
przeglądowy wykonywany przez firmę Hamilton. Wykonane były także badania
ścieków: surowych i oczyszczonych z oczyszczalni oraz badanie osadu
ściekowego przez laboratoria posiadające akredytację.
W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wodę pochodzącą z ujęć wody
badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej
pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych
63

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok
i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
W odniesieniu do wodociągu publicznego Wierzbica – Zalesice
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził, iż w próbkach
wody pobieranej do badań w 2021 r. z w/w wodociągu publicznego występowały
przekroczenia mętności. W odniesieniu do stwierdzonej nieprawidłowości
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu polecił Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy wykonanie natychmiastowych działań
naprawczych zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości. Podjęte przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji działania polegające na płukaniu sieci
wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody w zakresie parametru –
mętność.

Ponownie pobrane próbki do badań nie wykazały przekroczenia

parametru, co zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.
W odniesieniu do wodociągu publicznego w Polanach Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził, iż w próbkach wody
pobranej do badań w 2021 r. z w/w wodociągu publicznego wystąpiło
krótkotrwałe przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22OC, mętności,
chloru

oraz

odnotowano

nieakceptowalny

zapach.

W

odniesieniu

do stwierdzonych nieprawidłowości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radomiu polecił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
wykonanie

natychmiastowych

działań

naprawczych

zmierzających

do wyeliminowania nieprawidłowości. Podjęte przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji prace polegające na płukaniu oraz dezynfekcji sieci wodociągowej
spowodowały poprawę jakości wody w w/w zakresie. Ponownie pobrane próbki
wody do badań laboratoryjnych nie wykazały przekroczeń parametrów.
W odniesieniu do wodociągu publicznego w Rudzie Wielkiej Kresy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził spełnienie
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wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017 r., poz. 2294) w odniesieniu do jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Procentowy odsetek gospodarstw domowych przyłączonych do sieci
wodociągowej wynosi 99%, natomiast przyłączonych do sieci kanalizacyjnej
18% gospodarstw domowych. Natomiast z wnioskiem o wydanie warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej w 2021 roku wystąpiło 44 osoby.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy prowadził w 2021 roku
sprawę związaną z opracowaniem 3 – letniej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Taryfa nie została zatwierdzona
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Sprawozdanie z opłat za wodę i ścieki za 2021 rok:
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił – 100 287,78 zł netto
- stan środków na 01.01.2021. r – 100 500,00 zł netto
- przychody ogółem za 2021 r. – 2 290 269,92 zł netto
- koszty ogółem w 2021 r. – 2 287 246,14 zł netto

8. Oświata, wychowanie, kultura i sport
8.1 Realizacja zadań oświatowych
Gmina Wierzbica realizuje zadania oświatowe wynikające z prawa
oświatowego i rozporządzeń wykonawczych poprzez zapewnienie wychowania,
opieki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Gmina ustala sieć
szkół, powołuje placówki oświatowe i określa granice ich obwodów. Na gminie
także spoczywa obowiązek zapewnienia dostępności do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej a także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne
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i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów
wychowawczo-profilaktycznych. Wspólną obsługę finansową szkół i przedszkoli
funkcjonujących na terenie Gminy Wierzbica prowadzi Referat Oświaty Urzędu
Gminy w Wierzbicy.
W 2021 roku na terenie Gminy Wierzbica funkcjonowały n/w placówki
oświatowe – dane na dzień 30 września 2021 roku
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Wierzbicy
a/ Liczba uczniów/wychowanków ogółem 339
Rok
urodzenia 2014 2013
Liczba
uczniów

27

33

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
40

41

55

51

41

46

1

0

2

1

1

b/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 44,41 et. przeliczeniowych
administracja i obsługa – 13,00 et. przeliczeniowych
c/ Średni i najdłuższy czas dojazdu uczniów do szkoły
- średni czas - 18 minut
- najdłuższy czas – 30 minut
Trasy dojazdu: Wierzbica ul: Błędowska, Jodłowa, Partyzantów, Rzeczków
i Wierzbica Kolonia
2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Rudzie Wielkiej (w skład zespołu wchodzi
szkoła podstawowa i przedszkole)
a/ Liczba uczniów ogółem 228 (szkoła)
Rok
urodzenia
Liczba
uczniów

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

30

23

17

26

33

26

49

24

b/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 27,25 et. przeliczeniowych
administracja i obsługa – 6,00 et. przeliczeniowych
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c/ Średni i najdłuższy czas dojazdu uczniów do szkoły
- średni czas 15 minut
- najdłuższy czas 30 minut
Trasy: Błędów, Stanisławów, Ruda Wielka
d/ liczba dzieci ogółem – 75 (przedszkole)
Rok urodzenia

2018

2017

2016

2015

16

17

21

21

Liczba dzieci

Nauczyciele – 6,00 et. Przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 7,00 et. przeliczeniowych
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej
a/ Liczba uczniów – ogółem 68 (szkoła)
Rok
urodzenia
Liczba
uczniów

2014

2013

2012

2011

10

2009

2008

2007

8

7

9

9

12

10

4

9

b/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 14,54 et. Przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 2,5 et. Przeliczeniowych
c/ Liczba dzieci ogółem – 24 (oddział przedszkolny)
Rok urodzenia

2018

2017

2016

2015

8

8

5

9

Liczba dzieci

d/ struktura zatrudnienia
Nauczyciele - 1,4 et. Przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 1,00 et. przeliczeniowych
4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łączanach (w skład zespołu wchodzi
szkoła podstawowa i przedszkole)
a/ Liczba uczniów ogółem 87 (szkoła)
Rok
urodzenia

2014

2013

2012

2011

67

2010

2009

2008

2007
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Liczba
uczniów

6

17

13

5

12

12

13

9

b/ Struktura zatrudnienia
- Nauczyciele – 13,48 et. przeliczeniowych
- administracja i obsługa – 2,5 i 1/7 et. przeliczeniowych
c/ Średni i najdłuższy czas dojazdu do szkoły
- średni czas – 10 minut
- najdłuższy czas – 20 minut
Trasy: Suliszka, Podgórki, Łączany
d/ Liczba dzieci ogółem 25 (przedszkole)
Rok urodzenia

2018

2017

2016

2015

2

5

7

11

Liczba dzieci

e/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 2,70 et. przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 2,5 et. przeliczeniowych
5. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zalesicach (w skład zespołu wchodzi
szkoła podstawowa i przedszkole)
a/ Liczba uczniów ogółem – 53 (szkoła)
Rok
urodzenia

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

11

2

6

4

9

9

6

6

Liczba
uczniów

b/ Struktura zatrudniania
Nauczyciele – 13,07 et. przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 3,00 et. Przeliczeniowe
c/ Liczba dzieci ogółem 25 (przedszkole)
Rok urodzenia

2018

2017

2016

2015

2

9

6

8

Liczba dzieci

d/ struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 3,17 et. przeliczeniowe
Administracja i obsługa – 3,00 et. przeliczeniowe
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6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Polanach (w skład zespołu wchodzi szkoła
podstawowa i przedszkole)
a/ Liczba uczniów ogółem 79 (szkoła)
Rok urodzenia
Liczba
uczniów

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

8

6

14

12

11

8

16

4

b/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 13,74 et. przeliczeniowe
Administracja i obsługa – 4,00 et. przeliczeniowych
c/ Średni i najdłuższy czas dojazdu do szkoły
- średni czas – 4 minuty
- najdłuższy czas – 8 minut
Trasy: Pomorzany Kolonia
c/ Liczba dzieci ogółem 25 (przedszkole)
Rok urodzenia
Liczba dzieci

2018

2017

2016

2015

2

6

4

13

d/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 1,62 et. przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 2,5 et. przeliczeniowych
7. Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Wierzbicy
a/ Liczba dzieci ogółem 125
Rok urodzenia
Liczba dzieci

2018

2017

2016

2015

16

29

34

45 + 1 dziecko
z 2014r odroczone

b/ Struktura zatrudnienia
Nauczyciele – 10,27 et. przeliczeniowych
Administracja i obsługa – 10,5 et. przeliczeniowych
Do szkół i przedszkoli w 2021 roku uczęszczało ogółem uczniów
(wychowanków) – 1 153 stan z SIO na dzień 30 września 2021 roku, w tym:
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 szkoły podstawowe – 854
 przedszkola- 299
W roku budżetowym 2021 na realizację zadań oświatowych w Gminie Wierzbica
wykorzystano:
Wykonanie wydatków budżetu (szkoły podstawowe) – 14 728 646,31 zł
a) subwencja oświatowa – 9 644 650,75 zł
b) dotacja na podręczniki szkolne – 121 588,74 zł
c) inne dochody: 28 327,55 zł, w tym:
 wpłaty media i czynsz – 27 810,05 zł
 duplikaty świadectw – 517,50 zł
d) fundusz sołecki – 57 388, 96 zł
 ZSP Zalesice – zakup materiałów do remontu łazienek – 6 000,00 zł
 ZSP Polany – remont ogrodzenia PSP Polany – 27 060,00 zł
– Monitoring CCTV – 5 704,00 zł
 PSP Wierzbica – wykonanie chodnika – 3 000,00 zł
 PSP Dąbrówka Warszawska – usługa brukarska – 8 000,00 zł, środki
własne: 1 000,00 zł
 PSP Dąbrówka Warszawska – wykonanie 1 etapu monitoringu – 1 624,96
zł, środki własne: 175,03 zł
 PSP Ruda Wielka – remont posadzki – 6 000,00 zł.
Dotacje celowe (pozyskane środki z budżetu Państwa):
Ze środków rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano
środki:
1) zakup pomocy dydaktycznych „Laboratoria przyszłości” – 222 709,05 zł
 PSP Dąbrówka Warszawska – 30 000,00 zł
 ZSP Łączany – 30 000,00 zł
 ZSP Polany – 30 000,00 zł
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 ZSP Zalesice – 30 000,00 zł
 ZSP Ruda Wielka – 42 809,05 zł
 PSP Wierzbica – 59 900,00 zł
2) Aktywna tablica: 14 000,00 zł – ZSP Łączany – 14 000,00 zł, środki własne:
3 500,00 zł
Wykonanie wydatków budżetu (przedszkola) – 4 067 685,21 zł
a) subwencja oświatowa na dzieci sześcioletnie – 691 425,21 zł
b) dotacja z budżetu państwa na dzieci przedszkolne – 296 171,14 zł
c) opłata stała wniesiona przez rodziców (1 zł za godzinę) – 123 931,00 zł
d) wpłaty rodziców za żywienie – 317 424,69 zł
e) zwrot kosztów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli –
78 318,12 zł
f) fundusz sołecki: ZSP Łączany – wymiana ogrodzenia budynek GPP Łączany
– 15 000,00 zł
Pozostałe zadania oświatowe realizowane w Gminie Wierzbica:
a) pobyt dzieci w przedszkolach poza własną Gminą – 279 449,17 zł
b) zakup biletów, dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do szkół
i przedszkoli: dowóz i opieka dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
specjalnych – 126 779,32 zł + 12 407,00 zł (zwrot rodzicom za dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych rodzicom), zakup
biletów miesięcznych – 73 808,00 zł
c) opłata dla ekspertów – umowy za egzaminy nauczycieli – 1 371,30 zł
d) pomoc materialna dla uczniów – 161 760,00 zł – (skorzystało z pomocy
124 uczniów)
e) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników pomoc de
minimis – 21 998,00 zł
f) obsługa dotacja podręcznikowa – 1 215,89 zł
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Otrzymana subwencja a wykonanie placówek oświatowych za 2021 rok

Placówka
PSP Dabrówka W
PSP Łaczany ZSP
PSP Polany ZSP
PSP Wierzbica
PSP Zalesice Zesp- 454
766,05+ PSP 857 478,02

Liczba
Dzieci z
Etaty
Etaty
Liczba
Liczba
dzieci SIO
orzeczeni naucz IX obsł
oddziałó dzieci do IX 2020
Sub. na 1
em
2020
IX/2020 w
6 lat
rok
dz.rok
Wydatki 2021 Subwencja 2021
1
13,77
2,5
8
70
11 760,60 1 544 476,65
823 242,29
1
13,48
3,9
8
86
11 866,53 1 473 335,21
1 020 521,61
0
14,22
4,5
8
89
11 642,99 1 565 066,29
1 036 225,83
12
44,93
13
20
357
10 850,45 5 597 500,89
3 873 611,08

PSP Ruda Wielka Zesp942930,77+ PSP 2293 092,43
Razem
małe dzieci
GPP Łaczany ZSP
GPP Dąbrówka W
GPP Polany ZSP
GPP Ruda W Zesp 284917,42+
GPPRW 680 254,86
GPP Wierzbica
GPP Zalesice Zesp-148 021,83
GPP-517 810,47

Labolatoria
Dotac
Dochody
Przyszłości
Akt tablic
podręcz
wykonane Różnica
Sub. 1 dz. /m_c
Koszty 1dz/m do pla
30 000,00
8 726,52
15 766,09
-666 741,75
980,05 1838,663 -858,61
30 000,00
14 000,00
13 140,72
52,00
-395 620,88
988,88
1427,65 -438,77
30 000,00
10 989,56
0,00
-487 850,90
970,25 1465,418 -495,17
59 900,00
48 217,00
1 319,82
-1 614 452,99
904,20 1306,606 -402,40

1

11,31

3

7

54

11 748,22

1 312 244,07

634 403,65

30 000,00

7 536,84

2 940,17

-637 363,41

979,02

2025,068 -1 046,05

4

29,99

6

12

231

9 769,03

3 236 023,20

2 256 646,29

42 809,05

32 978,10

8 249,47

814,09

1167,397

19

127,70

32,90

63

887

14 728 646,31

9 644 650,75

121 588,74

28 327,55

-895 340,29
0,00
-4 697 370,22

1

2,5

2,1

1

21

4

10 510,44

42 041,76

0

2

2

1

17

8

5 821,17

364 092,69
55 722,13
354 057,40

Dotacja
Dochody
29 391,00
33 698,72
3 242,00
23 507,00
34 820,10

-258 961,21
-52 480,13
-249 160,97

1
1

6,99
9,68

6
10,5

3
5

46
94

27
29

6 515,87
7 939,98

965 172,28
1 662 808,41

175 928,58
230 259,48

64 869,14
136 274,00

174 183,28
210 258,71

-550 191,28
-1 086 016,22

308,72
244,36

1 237,40
1 108,54

-928,69
-864,18

2
5

5,25
26,42

4,5
25,1

2
12

30
208

20
88

9 831,30
40 618,76

665 832,30
4 067 685,21

196 626,06
691 425,21
10 336 075,96

42 130,00
296 171,14

63 471,00
519 673,81

-363 605,24
-2 560 415,05

423,33

1 180,55

-757,23

0,00

222 709,05

14 000,00

6 latki

46 569,33

Dotacja 1 471 x 208dz= 305 968

3. ZSP Zalesice Soł Zalesice-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów dowykonania remontu łazienek w PSP Zalesie
4. ZSP Wierzbica Soł Osiedle-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika na terenie PSP Wierzbica
5. ZSP Ruda Wielka Soł Błędów- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w PSP Ruda Wielka
Soł Stanisławów- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w PSP Ruda Wielka
6. PSP Dabrówka Warszawska Soł. DW- usługa brukarskaSrodki włane- 1000,00
monitoring zewnętrznySrodki własne- 175,03

Subw+ dotacja 1dz/m-c
238,11 1 213,64
-975,53
0,00
185,74
-185,74
243,32 1 229,37
-986,05

GPPZ-34962,00+ZES 28 509,00
PSPZ- 2070,50 + ZES 869,67
GPPRW-105 629,98+ ZES 68 553,30
PSPRW-6 017,74 +ZES 2 231,73

1. ZSP Łaczany Fundusz Sołectwa Łaczany- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w ZSP Łaczay- budynek przedszkola wydatki 80104& 6050 - 15 000,00
- Tablica interaktywna środki własne- 3 500,00
2. ZSP Polany Soł Polany-Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego ZSP Polany- 80101&6050
wydatki- 31 643,30
Soł Pomorzny Kolonia- Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w ZSP Polany
wykonanie 80101&6050- 1 120,70
Wykonanie 80101&4210- 6 000,00
Wykonanie 80101&4300- 3 000,00
Wykonanie 80101&4270- 3 000,00
Wykonanie 80101&4270- 3 000,00
wykonanie 8 000,00 zł
wykonanie 1624,96
Razem Fundusz Sołecki: 72 389,67 zł

-353,31

Jednostki budżetowe

Kwota

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w
budowie
PSP Wierzbica- zdalna szkoła – remont sali gimnastycznej
ZSP Ruda Wielka- remont sali gimnastycznej
Razem

334 595,72
456 125,88
790 721,60

Wyniki egzaminów ósmoklasistów:

Szkoła –
miejscowość

Język Polski
(%)

Matematyka
(%)

Język angielski
(%)

Wierzbica

51

45

63

Ruda Wielka

70

48

65

Polany

63

42

52

Łączany

63

37

61

Dąbrówka
Warszawska

65

52

64

Zalesice

68

58

67

Gmina

60

45

61

Powiat

59

46

60

Województwo

64

52
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8.2 Opieka nad dziećmi do lat 3
Gmina Wierzbica realizuje projekt pn.: „Ułatwienie powrotu do
aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie
Wierzbica”.

Projekt

współfinasowany

jest

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, VIII Rozwój
rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.
na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim w gminie
Wierzbica. Wartość ogółem projektu wynosi 1 717 443,77 zł z czego wkład UE
stanowi 1 372 974,62 zł, wkład własny Gminy to 20,06% tj. 344 469,15 zł, wkład
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własny będą stanowić wpłaty od rodziców/ opiekunów prawnych za pobyt
dziecka w żłobku.
Projekt zakłada stworzenie warunków do podjęcia/powrotu do pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci
od 6-go miesiąca do 3 roku życia oraz stworzenie warunków dla osób, które są
poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem
do 3 roku życia, poprzez utworzenie 40 miejsc w nowym Gminnym Żłobku
w Wierzbicy oraz zapewnienie profesjonalnej opieki ich dzieciom.
Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie gmin:
Wierzbica, Kowala, Orońsko, Skaryszew. Osoby te należeć muszą do co najmniej
jednej z następujących grup:
1. Osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które obecnie w nim nie
uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do
lat 3 (przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).
2. Osoby bierne zawodowo w tym przebywające na urlopie wychowawczym.
3. Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane lub
niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) sprawujące opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3.
Gminy Żłobek w Wierzbicy funkcjonuje od 01.08.2020 r., realizuje
zadania przez cały rok kalendarzowy (placówka nieferyjna), czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 - 16.30 z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Dzienny czas pracy żłobka oraz czas przerw ustala Dyrektor
żłobka.
Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XX/126/2020 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 29 stycznia 2020 roku, uczestnicy projektu zobowiązani są do ponoszenia
comiesięcznej opłaty stałej za korzystanie z usług żłobka na dzień podpisania
umowy wynosi 358,82 zł + opłata za wyżywienie. Opłata za wyżywienie
wynosiła do końca czerwca 2021 r. 10 zł, natomiast od lipca 2021 r. wynosi 12 zł
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za każdy dzień obecności dziecka w żłobku. Opłata stała za korzystanie z usług
żłobka oraz opłata za wyżywienie wnoszona jest z góry do 10 dnia każdego
miesiąca. Opłata stała w przypadku nieobecności dziecka bądź dni ustawowo
wolnych od pracy nie podlega zwrotowi.
W Gminnym Żłobku w Wierzbicy zatrudniony jest:
 dyrektor, który pełni funkcję opiekuna dziecięcego,
 pielęgniarka, pełniąca funkcję opiekunki,
 pięć opiekunek dziecięcych,
 dwie osoby do pomocy opiekunki oraz utrzymania czystości,
 pracownik gospodarczy/konserwator.
Gminny Żłobek w Wierzbicy dysponuje 4 salami w pełni wyposażonymi
do zabaw i zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz dostosowanym dla potrzeb
dzieci do lat 3 placem zabaw, który przyczynia się do rozwijania umiejętności
ruchowo – rozwojowych.
Zainteresowanie rodziców/opiekunów prawnych dot. przyjęcia dziecka
do żłobka wzrasta wraz z każdym miesiącem o czym świadczy wzrost liczby
dzieci uczęszczających do żłobka. Liczba dzieci w poszczególnych miesiącach
w 2021 roku przedstawiała się następująco:
1. styczeń – 23,
2. luty – 26,
3. marzec – 25,
4. kwiecień – 26,
5. maj – 26,
6. czerwiec – 28,
7. lipiec – 26,
8. sierpień – 28,
9. wrzesień – 28,
10.październik – 33,
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11.listopad – 32,
12.grudzień – 31.
8.3 Działalność gminnych instytucji kultury
8.3.1 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy jest samorządową instytucją
kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.
Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe
Gminna Biblioteka Publiczna służy mieszkańcom gminy upowszechniając
i promując czytelnictwo. Prowadzi działalność informacyjną oraz kulturalno –
oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Wierzbica.
Zadaniem podstawowym placówki jest:
 gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup
czytelniczych;
 udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku
i dokonywanie niezbędnych selekcji;
 popularyzacja książki i czytelnictwa;
 wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży;
 przygotowywanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup
nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej;
 gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością
biblioteki;
 dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.
Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę
w bibliotece.
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W zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej znajdują się zbiory
o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę
popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych,
literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Księgozbiór biblioteki jest
dostępny dla wszystkich.
Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych,
a także jako dar od innych czytelników. Gromadzone są najlepsze
i najwartościowsze

pozycje

książkowe,

które

są

dostępne

na

rynku

wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów brane są również pod uwagę
sugestie czytelników, którzy chcieliby, aby w księgozbiorze znalazły się książki,
które ich najbardziej interesują. Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja
organizatora, a od tej dotacji uzależniona jest dotacja Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Rok 2021 był rokiem pandemicznym i w pierwszej połowie roku
zawieszona była działalność dotycząca organizowania spotkań czy lekcji
bibliotecznych. Prowadzona była tylko podstawowa działalność opierająca się na
wypożyczaniu i gromadzeniu zbiorów, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
Biblioteki Narodowej odnoszącymi się do sytuacji pandemicznej.
Wskaźniki biblioteki za rok 2021 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców:
1. Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 2060;
2. Liczba tytułów czasopism bieżących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców –
0,10;
3. Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 91,4;
4. Liczba nabytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % – 5,57;
5. Liczba ubytków w stosunku do liczby zbiorów bibliotecznych w % – 0,00;
6. Zbiory opracowane komputerowo w stosunku do ogólnej liczby zbiorów w %
– 100,00;
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7. Powierzchnia biblioteki dostępna dla użytkowników w przeliczeniu na
mieszkańca – 0,00;
8. Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do
internetu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 0,73;
9. Liczba godzin w tygodniu, w których dostępne są usługi biblioteczne – 41;
10. Personel w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 0,21;
11. Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca – 2,0;
12. Aktywność wykorzystania zbiorów (obrót) – 1,1;
13. Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca – 1,2;
14. Odwiedziny wirtualne w przeliczeniu na mieszkańca – 0,7;
15. Udział użytkowników w imprezach bibliotecznych organizowanych przez
bibliotekę w sposób tradycyjny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 76;
16. Procent populacji docelowej objętej usługami – 10;
17. Wydatki na zbiory biblioteczne w przeliczeniu na mieszkańca – 1,79;
18. Usługi sieciowe i/lub interaktywne – 6;
19. Liczba godzin udziału w szkoleniach zawodowych w przeliczeniu na
pracownika biblioteki – 23;
20. Wykwalifikowani

pracownicy

biblioteki

jako

procent

wszystkich

pracowników działalności podstawowej – 100,00;
21. Procent budżetu organizatora przeznaczony na bibliotekę – 0,3;
22. Procent budżetu biblioteki uzyskany ze specjalnych grantów lub dochodów
własnych – 3,1;
Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku realizowała powierzone jej zadania
zgodne ze statutem placówki.
Marzec:
Został udostępniony czytelnikom link do spotkania autorskiego on-line
z Ewą Wojdyłło – Osiatyńską, które odbyło się w dniu 25 marca.
Maj:
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1. Obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy przystąpiła do projektu „Cyfrowe
GOK-i w podregionie radomskim”. 27 maja Fundacja VCC z Lublina
przekazała bezpłatnie bibliotece sprzęt komputerowy w postaci 6 laptopów
z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity
Photo+Designer, Office 365). Projekt jest częścią Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Lipiec:
1. Udostępniony został czytelnikom link do spotkania autorskiego on-line
z Magdaleną Witkiewicz, które odbyło się w dniu 8 lipca.
2. W dniu 24 lipca odbył się piknik promujący projekt „Cyfrowe GOK-i
w podregionie radomskim”. Podczas pikniku na uczestników czekało wiele
atrakcji m.in. warsztaty programistyczne dla dzieci, zabawy z animatorami
i quizy z nagrodami.
3. W dniu 28 lipca zorganizowany został pod patronatem Wójta Gminy Wierzbica
Zdzisława Duliasa „Festyn Rodzinny”. Organizatorem była Gminna Biblioteka
Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przybyłe na festyn rodziny
świetnie się bawiły. Organizatorzy zadbali o dobrą zabawę i atmosferę oraz
animatora, z którym przyjechały maskotki „Psiego Patrolu”. Dzieci nie
odstępowały psiaków i niemal wszystkie chciały mieć z nimi pamiątkową
fotografię. Głównymi atrakcjami imprezy były pokazy baniek mydlanych,
modelowanie balonów, konkursy sportowo – rekreacyjne z nagrodami: m.in.
przeciąganie liny, wyścigi w workach, ćwiczenia z hula-hoop, zabawa
w kopciuszka, jazda na nartach i inne. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło
się malowania twarzy i brokatowych tatuaży. Młodzieżowa Drużyna
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Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbicy Kolonii uczyła, jak udzielić pierwszej
pomocy. Maluchy i starsze dzieci nie odstępowały dmuchanych zjeżdżalni.
Wśród starszych dzieci największym zainteresowaniem cieszyły się kule
Bumper ball i skałka wspinaczkowa, która była nową atrakcją festynu. Strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy urozmaicili festyn swoimi
pokazami. Na festyn przybyli również przedstawiciele spółki Inea.
Sierpień:
1. Gminna Biblioteka Publiczna dołączyła do bibliotek należących do systemu
on-line Academica tzn. jest cyfrową wypożyczalnią międzybiblioteczną
książek i czasopism naukowych.
2. Przez cały sierpień odbył się w bibliotece kurs dla dzieci i młodzieży w ramach
projektu realizowanego przez Fundację VCC „Cyfrowe GOK-i w podregionie
radomskim”. W zajęciach brała udział 16-osobowa grupa kursowiczów
podzielona na dwie grupy. Odbyły się zajęcia m. in. z canvy, prezi, bloga,
genially, story jumper, you tuba, coogla, googla, art word, które poprowadził
doktor informatyki Krystian Tuczyński z Uniwersytetu w Rzeszowie.
Wrzesień:
1. W dniu 9 września odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem „Pożegnanie lata”
pod patronatem Wójta Gminy Wierzbica – Zdzisława Duliasa przy
współudziale Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Na
ciepłe i słoneczne wrześniowe popołudnie przygotowaliśmy dla uczestników
moc atrakcji. Największą niespodzianką był Happy Bus z Fundacji Happy
Kids, który przyjechał specjalnie na tą okazję z Łodzi. Nie zabrakło
dmuchańców, quadów, ścianki wspinaczkowej czy kina sferycznego oraz
innych atrakcji.
2. Na dzień 29 września przypadał Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na
głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię.
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy
Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin
Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Podczas tego dnia
zostały przeczytane książki przedszkolakom z Przedszkola im. Jana Brzechwy
w Wierzbicy.
Październik:
1. Przystąpienie do programu LEGIMI. Z inicjatywy Powiatowego Instytutu
Kultury powstało konsorcjum bibliotek Powiatu Radomskiego, w celu
zapewnienia czytelnikom możliwości dostępu, o każdej porze i z dowolnego
miejsca, do bazy zawierającej już ponad 70 tysięcy tytułów e- booków a także
audiobooków. Katalog ciągle się rozrasta. By skorzystać z usługi, należy być
czytelnikiem jednej z bibliotek na terenie powiatu. Wystarczy pobrać kod
dostępu z biblioteki i aktywować usługę na własnym urządzeniu mobilnym
(np. tablecie, smartfonie czy laptopie).
2. Noc Bibliotek, która w 2021 roku wystartowała po raz pierwszy pod
patronatem

Powiatowego

Instytutu

Kultury

w

promocyjnym

projekcie „M(N)oc Bibliotek”, pod patronatem starosty powiatu radomskiego.
W programie Nocy Bibliotek, można było podziwiać młodych artystów z teatru
„Uśmiech” z Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu, w przedstawieniu
„Wieloryb” w reżyserii Małgorzaty Zarychty – Młynarczyk. Przedstawienie
powstało na podstawie utworu Jana Brzechwy. Następnie najmłodsi
uczestnicy wzięli udział w zagadkach i rebusach literackich. Na dzieci czekały
nagrody, m. in. album o przyrodzie powiatu radomskiego. Na zakończenie
imprezy odbył się koncert „Bardziej niż poetycko” w wykonaniu duetu
„CichoSza” (Agnieszki Goli i Szymona Winiarskiego).
Listopad:
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1. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, dla dzieci z przedszkola z Wierzbicy
zostały zorganizowane spotkania w bibliotece, podczas których toczyły się
rozmowy o bajkach i rozwiązywane były zagadki o bajkowych bohaterach.
2. Światowy Dzień Pluszowego Misia, który obchodzony jest w dniu 25 listopada.
W związku z tym został ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Przyjaciele Misia
Uszatka". Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III. Celem konkursu
było rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i ich zainteresowań literaturą
związaną z postacią Misia Uszatka autorstwa Czesława Janczarskiego oraz
zachęcenie do korzystania z zasobów biblioteki. Do biblioteki, na konkurs
wpłynęło 53 prace z terenu naszej gminy.
8.3.2 Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie
potrzeb

i

aspiracji

kulturalnych

społeczeństwa

poprzez

tworzenie

i upowszechniania oraz rozwijanie różnych dziedzin kultury oraz sztuki
profesjonalnej i amatorskiej wśród społeczności lokalnej. Zadania jakie są
realizowane

mają

na

celu

stworzenie

jak

najlepszych

warunków

do wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację
kulturalną.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność
kulturalną i jest jedynym koordynatorem tejże działalności na terenie gminy.
Wykaz zrealizowanych zadań w 2021 roku:
W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury
w Wierzbicy od X 2020 zawiesił działalność do odwołania.
1. WOŚP – na terenie całej Gminy kwestowało 15 wolontariuszy, którzy
uzbierali rekordową kwotę w wysokości 21 032,92 zł.
2. W dniach 2-3 marca 2021 w MDK w Radomiu odbyły się III Regionalne
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Prezentacje Wokalne. Jury w składzie: Szymon Wydra, Agnieszka Dąbrowska
oraz Tomasz Kądziela przyznało I miejsce Wioletcie Kwapisz z Gminnego
Ośrodka Kultury w Wierzbicy. W konkursie wzięło

udział 73 wokalistów

z całego regionu radomskiego. Wioletta zmierzyła się i wygrała z utworem
bardzo trudnym i ambitnym "List" - Edyty Górniak.
3. W II Mazowieckim Festiwalu Piosenki Znanej i Nieznanej – "Struna 2021"
Wioletta Kwapisz zdobyła 1 miejsce z utworem List – Edyty Górniak. Do
konkursu zgłosiło się 126 wykonawców z ponad 50 miast i miasteczek
z terenu całego Mazowsza. Festiwal odbywał się pod Patronatem
Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Mińskiego
oraz Burmistrza Halinowa. Po wygranej Wioli podjęliśmy decyzję o nagraniu
videoklipu by pokazać warunki głosowe jakimi jest obdarzona Wiola. Całość
videoklipu została zrealizowana w GOK w Wierzbicy.
Od 24 maja 2021 r. GOK wznowił działalność.
4. Konkurs Recytatorski. Koszt – 930,00 zł. Cykliczna impreza, w której wzięło
udział 80 osób ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wierzbica.
5. Wakacje w GOK. Koszt – 6000,00 zł. W czasie wakacji odbyły się zajęcia
taneczne, wokalne, plastyczne, warsztaty z klocków lego, przedstawienia
teatralne, animacje. W zajęciach uczestniczyło około 150 osób.
6. XIV Festiwal Piosenki "Wschodami Gwiazd" – koszt – 2000 zł. Spośród 40
zgłoszeń nadesłanych z całej Polski z nagranymi utworami, jury
zakwalifikowało 11 osób do Koncertu Laureatów do Bytowa. Jury pod
przewodnictwem Andrzeja Rybińskiego przyznało jednogłośnie 1 miejsce dla
Wioletty Kwapisz z GOK w Wierzbicy.
7. Festyn rodzinny - Współfinansowany ze środków pochodzących z opłat za
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Festyn został zorganizowany
na boisku przy PSP w Wierzbicy podczas którego zapewniono dzieciom
następujące atrakcje: malowanie twarzy, zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa,
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konkursy, jazda qadem, zabawa z pluszakami oraz zabawa przy muzyce.
8. Festyn Rodzinny "Zakończenie lata" – współfinansowany ze środków
pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
ze środków Gminnego Ośrodka Kultury. W trakcie festynu była możliwość
zaszczepienia się przeciw Covid-19 szczepionką Johnson & Johnson. W środę
8 września odbył się Festyn Rodzinny "Pożegnanie lata” (zjeżdżalnie, ścianka
wspinaczkowa, tatuaże, kolorowe warkoczyki, qady, modelowane balony,
malowanie twarzy, kino sferyczne, Happy Bus, bańki mydlane, karaoke,
animacje, koncerty KGW z Wierzbicy, Wioletty Kwapisz, Łukasza Dulęby,
zabawa z pluszakami – Minionek, Kung Fu Panda, zgromadziło bardzo dużo
uczestników stawiających na wypoczynek i zabawę. Podczas festynu odbyła
się zbiórka charytatywna na leczenie Tadzia Trocia dzięki której udało się
uzbierać ponad 2000 zł.
9. Noc Bibliotek – współorganizowane przez Powiatowy Instytut Kultury
w Radomiu, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Wierzbicy. W programie m.in. – Spektakl Wieloryb w wykonaniu Teatru
Uśmiechu z MDK w Radomiu, konkursy literackie dla dzieci, koncert Duetu
Cichosza. W imprezie wzięło udział około 50 osób.
10. Narodowe Święto Niepodległości – Uroczysta Masza Święta w intencji
Ojczyzny, uroczysty apel, wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie wspólnie
hymnu, złożenie kwiatów na grobach poległych żołnierzy w okresie II wojny
światowej na Cmentarzu w Wierzbicy.
11. Święto Ludzi Kultury. Już po raz 13 w Pionkach odbył się Powiatowy Dzień
Animatora Kultury. Wśród nagrodzonych znalazł się instruktor tańca
z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy p. Marek Mendyk. Statuetkę
wręczył Wójt Gminy Wierzbica p. Zdzisław Dulias oraz dyr. Gminnego
Ośrodka Kultury w Wierzbicy Sławomir Kucharczyk. Wydarzenie było
współfinansowane przez Powiat Radomski.
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12. Mikołajki. Atrakcją Mikołajową był Mikołaj na ulicach Wierzbicy, który
częstował

mieszkańców słodkościami. Zawitał również na zajęcia

odbywające się w tym dniu w Gminnym Ośrodku Kultury.
13. CO ZA TALENT 2021 – W szkole muzycznej w Radomiu odbył się Finał
8 edycji konkursu Co za talent. Wioletta Kwapisz przeszła przez wszystkie
etapy eliminacji, w których brało udział ponad 100 wykonawców z regionu
radomskiego. W finale Wiola zaśpiewała utwór Whitney Houston „Saving all
my love for You”. Wśród jurry oprócz organizatora i partnerów wydarzenia
wchodzili m.in.: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał
Rajkowski, Wicestarosta Powiatu Radomskiego Krzysztof Kozera, Szymon
Wydra (wokalista z zespołu Carpe Diem) oraz Wojtek Owczarek z zespołu
IRA.

8.3 Organizacje pozarządowe
Gmina Wierzbica prowadziła w 2021 roku współpracę z organizacjami
pozarządowymi na podstawie Programu współpracy Gminy Wierzbica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Program przyjęty uchwałą
nr XXXII/187/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021).
Na podstawie w/w programu 1 lutego 2021 roku został ogłoszony otwarty
konkurs ofert na realizację n/w zadań publicznych w następujących obszarach:
Obszar I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zadania:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy;
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna;
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa.
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Obszar II – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadanie:
1. Realizacja

pozalekcyjnych

programów

profilaktyczno-wychowawczych

i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica.
Na realizację w/w zadań zaplanowano łączną kwotę 173 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu wybrano 9 ofert (spośród 9
złożonych), z wybranymi oferentami zawarto umowy i przekazano dotacje:
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika
w Wierzbicy – zadanie: Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznowychowawczych

i

profilaktyczno-edukacyjnych

z

zakresu

wczesnej

profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica –
obszar II, zadanie 1 – dotacja w kwocie 30 000,00 zł;
2. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica –
zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy –
Obszar I, zadanie 1 – dotacja w kwocie 70 000,00 zł;
3. Wiejski Uczniowski Klub Sportowy „RUDA” w Rudzie Wielkiej – zadanie:
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna –
obszar I, zadanie 2 – dotacja w kwocie 14 500,00 zł – nie zawarł umowy;
4. Uczniowski Klub Sportowy „Gepard” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa – obszar I, zadanie 3 – dotacja
w kwocie 10 000,00 zł;
5. Uczniowski Klub Sportowy „RUDA” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna – obszar I, zadanie 2 – dotacja
w kwocie 4 500,00 zł;
6. Uczniowski Klub Sportowy „RUDA” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa – obszar I, zadanie 3 – dotacja
w kwocie 3 000,00 zł;
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7. Ludowy Zespół Sportowy „Zalesice” – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna – obszar I, zadanie 2 – dotacja
w kwocie 14 000,00 zł;
8. Młodzieżowy Klub Sportowy „BIELIK” Wierzbica – zadanie: Szkolenie dzieci
i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna – obszar I, zadanie 2 –
dotacja w kwocie 12 000,00 zł;
9. Gminny Klub Sportowy „ORZEŁ” Wierzbica – zadanie: Szkolenie dzieci
i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna – Obszar I, zadanie 2 –
dotacja w kwocie 15 000,00 zł.
W 2022 roku organizacje, z którymi zawarto umowy złożyły
sprawozdania z realizacji zadań publicznych, na podstawie których dokonano
rozliczenia udzielonych dotacji. Ustalono, że dotacje zostały wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem.

9. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
9.1

Ochrona zdrowia
Podmiotem leczniczym zarządzanym przez gminę jest Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy z liczbą 7062 pacjentów
zadeklarowanych na leczenie w POZ. W 2021 roku ogółem udzielono 38 863
świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz 1 787 świadczeń
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Jednostki organizacyjne:
I. Ośrodek Zdrowia w Wierzbicy:
1. Liczba zadeklarowanych pacjentów – 4 662, udzielono 31 163 świadczenia
medyczne, w tym:
a) e-porada: 11 153;
b) wizyta w ośrodku: 5 115;
c) wizyta domowa: 151 (w tym Dom Pomocy Społecznej);
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d) wizyta w gabinecie zabiegowym: 5 100;
e) punkt pobrań: 5 205;
f) recepty wystawione przez pielęgniarkę: 1 876;
g) patronaże lekarskie: 22;
h) bilanse dzieci: 106;
i) szczepienia dzieci: 231;
j) patronaże położnej: 194;
k) wizyty pielęgniarki w środowisku: 2 010.
2. Ośrodek Zdrowia w Wierzbicy wykonał 6 493 szczepienia przeciw COVID –
19, w tym:
a) 6 113 – szczepienia w punkcie szczepień;
b) 117 – szczepienie w domu pacjenta;
c) 263 – szczepienie w Domu Pomocy Społecznej.
3. Szczepionką przeciw grypie (szczepionka z RARS – bezpłatna) zostało
zaszczepionych 83 pacjentów.
4. Poradnia Neurologiczna – udzielono 1 254 świadczeń (wizyta w gabinecie).
Ze względu na brak lekarza neurologa od października 2021 r. została
zawieszona działalność Poradni Neurologicznej.
5. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – udzielono 533 świadczeń (wizyta
w gabinecie).
II. Ośrodek Zdrowia w Łączanach – liczba zadeklarowanych pacjentów – 1 352,
udzielono 4 220 świadczeń medycznych, w tym:
a) e-porada: 742;
b) wizyta w ośrodku: 1 893;
c) wizyta domowa: 3;
d) wizyta w gabinecie zabiegowym: 631;
e) porady – pacjenci z COVID – 19: 9 (teleporady);
f) szczepienia dzieci: 106;
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g) bilanse dzieci: 5;
h) patronaże lekarskie: 5;
i) recepty pielęgniarskie: 728;
j) wizyty pielęgniarki w środowisku: 98.
III.

Ośrodek Zdrowia w Rudzie Wielkiej – liczba zadeklarowanych pacjentów –
1 048, udzielono 3 510 świadczeń medycznych, w tym:
a) e-porada: 938;
b) wizyta w ośrodku: 638;
c) wizyta domowa: 5;
d) wizyta w gabinecie zabiegowym: 645;
e) porady – pacjenci z COVID – 19: 6 (teleporady);
f) szczepienia dzieci: 53;
g) bilanse dzieci: 39;
h) patronaże lekarskie: 1;
i) recepty pielęgniarskie: 934;
j) wizyty pielęgniarki w środowisku: 251.

Higiena szkolna:
W 2021 roku ze względu na wprowadzenie nauczania zdalnego liczba wizyt
pielęgniarki medycyny szkolnej w placówkach oświatowych została ograniczona,
łącznie zostało przeprowadzonych 49 wizyt w placówkach, w tym:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy – 15 wizyt;
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzie Wielkiej – 10 wizyt;
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łączanach – 8 wizyt;
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesicach – 6 wizyt;
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej – 5 wizyt;
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Polanach – 5 wizyt.
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9.2

Bezpieczeństwo
Z informacji uzyskanych z Posterunku Policji w Wierzbicy przy

ul. Krasickiego 20, 26 – 680 Wierzbica wynika, że w 2021 roku odnotowano
9 zdarzeń kryminalnych polegających na kradzieży cudzej rzeczy, 7 kradzieży
z włamaniem, 13 zdarzeń polegających na celowym doprowadzeniu do
niekorzystnego rozporządzania mieniem własnym. W 8 rodzinach wszczęto
postępowania przygotowawcze związane ze stosowaniem przemocy fizycznej
i psychicznej. Ponadto zatrzymano w bezpośrednim pościgu 9 kierowców
znajdujących się w stanie nietrzeźwości.
Nadmienić należy, że zdarzenia kryminalne przeciwko życiu i zdrowiu
mające charakter zabójstwa czy rozboju rejestrowane są i prowadzone przez
Wydział Dochodzeniowo – Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

10. Ochrona przeciwpożarowa
Realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Gminie
Wierzbica zajmuje się 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie
jednostki OSP, za wyjątkiem OSP z Rudy Wielkiej, swoja działalność prowadzą
w strażnicach, posiadają samochody pożarnicze i niezbędny sprzęt pożarniczy
służący do wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych.
W 2021 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
uczestniczyły w 226 wyjazdach (w tym 13 było fałszywych). Wyjazdy do zdarzeń
dla poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:
1. OSP Wierzbica – 146 wyjazdów (w tym 10 fałszywych zgłoszeń);
2. OSP Rzeczków – 34 wyjazdów (w tym 3 fałszywych);
3. OSP Wierzbica Kolonia – 18 wyjazdów;
4. OSP Łączany – 16 wyjazdów;
5. OSP Polany – 9 wyjazdów;
6. OSP Zalesice – 3 wyjazdy;
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7. OSP Ruda Wielka – 0 wyjazdów.
Procentowy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych z podziałem na
poszczególne jednostki OSP z terenu Gminy Wierzbica w 2021 roku przedstawia
poniższy wykres.
Procentowy udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych z
podziałem na poszczególne jednostki OSP z terenu Gminy
Wierzbica
Ruda Wielka
Zalesice
Polany
Łączany
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Udzielone w 2021 roku na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
–

3 000,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbica Kolonia, na zakup sprzętu
i umundurowania;

–

15 000,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna Zalesice, na zakup sprzętu
i umundurowania;

–

219 320,00 zł (w tym 62 000,00 zł – środki własne Gminy Wierzbica,
157 320,00 zł – środki pochodzące z Samorządu Województwa
Mazowieckiego) – Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbica, na remont
samochodu z podnośnikiem SH-18 na podwoziu Star 28

Gmina Wierzbica wydatkowała następujące kwoty, które dotyczyły:
a) wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
– 25 936,36 zł;
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b) wynagrodzeń druhów strażaków za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej
(umowy cywilno – prawne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne) –
61 265,00 zł;
c) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 26 508,80 zł;
d) zakupów materiałów i wyposażenia – 102 570,68 zł, w tym:
 materiały pędne – 16 368,21 zł,
 umundurowanie oraz wyposażenie i materiały do strażnic – 84 346,69 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 30 623,01 zł),
 materiały i wyposażenie do wozów bojowych – 1 855,78 zł;
e) zakupów wody dla druhów strażaków – 1 139,94 zł;
f) zakupu energii oraz mediów w strażnicach – 74 268,01 zł;
g) remontów – 120 615,41 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego –
16 187,64 zł;
h) badań lekarskich druhów strażaków – 8 600,00 zł;
i) ubezpieczeń druhów strażaków oraz ubezpieczeń wozów bojowych –
8 637,00 zł;
j) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony alarmowe) –
972,81 zł;
k) zakup usług pozostałych – 65 793,98 zł, w tym:
 badania techniczne oraz naprawy wozów bojowych i sprzętu na wozach
bojowych – 5 255,01 zł,
 wydatki na naprawy i utrzymanie strażnic – 26 093,18 zł – w tym
12 999,98 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 kursy, badania psychologiczne, odnawianie uprawnień – 19 950,00 zł,
 prace związane z konserwacją, naprawą i uzupełnianiem sieci hydrantowej
– 14 495,79 zł.
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11. Polityka społeczna
11.1 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy
z zakresu pomocy społecznej według ustaleń Wójta Gminy, a zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustaleniami wojewody.
Realizacja zadań zleconych:
1. Opiekun prawny – 1 opiekun, kwota 1 218,00 zł, w tym 18,00 zł koszty
obsługi;
2. Dodatki energetyczne – 26 osób, wydano 52 decyzje administracyjne, kwota
2 962,24 zł, z czego 56,96 zł to koszty obsługi;
3. Świadczenia wychowawcze – 1 760 dzieci, w 1 180 rodzinach, kwota
11 032 404,16 zł, z czego 93 136,50 zł to koszty obsługi.
4. Świadczenia rodzinne – 4 578 867,97 zł tj.:
a) zasiłek rodzinny – 334 rodzin, kwota 1 370 233,49 zł,
b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64 rodziny, kwota
67 000,00 zł,
c) zasiłek pielęgnacyjny – 3 588 świadczeń, kwota: 771 307,38 zł,
d) świadczenie pielęgnacyjne – 839 świadczeń, kwota 1 609 435,66 zł,
e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 195 świadczeń, kwota 117 523,70,00 zł,
f) świadczenie rodzicielskie – 33 świadczenia, kwota 331 872,00 zł,
g) program „Za życiem” – 1 świadczenie, kwota 4 000,00 zł,
h) fundusz Alimentacyjny – 42 osoby, w 28 rodzinach, kwota 205 755,74 zł,
i) zasiłek dla opiekuna – 6 osób, kwota 101 740,00 zł,
j) składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 80 osób,
kwota 68 492,41 zł oraz składki emerytalno- rentowe – na kwotę
274 201,33 zł,
k) koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 140 297,82 zł;
Ogółem świadczenia rodzinne z kosztami obsługi wyniosły 4 993 367,05 zł.
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5. Karta Dużej Rodziny – 33 karty, kwota na obsługę 427,50 zł.
Realizacja zadań własnych:
1. Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia – 456
świadczeń dla 43 osób, wydatkowana kwota 24 077,58 zł;
2. Zasiłki stałe – 50 osób, wydatkowana kwota 290 047,39 zł, w tym:
a) 44 dla osób samotnie gospodarujących,
b) dla 6 osób pozostających w rodzinie;
3. Zasiłki okresowe – 100 rodzin, wydatkowana kwota 173 273,79 zł, w tym
z powodu:
a) bezrobocia – 76 rodzin,
b) długotrwałej choroby – 15 rodzin,
c) niepełnosprawności – 10 rodzin,
d) inne – 6 rodzin;
4. Zasiłki celowe tj.:
a) zasiłek celowy – 49 osób, wydatkowana kwota 28 612,90 zł,
b) opłata za schronisko dla bezdomnych – 4 osoby, wydatkowana kwota
18 597,00 zł;
5. Usługi opiekuńcze – 16 środowisk, wydatkowana kwota 262 841,02 zł;
6. Program: „Posiłek w szkole i domu”:
a) posiłek 71 dzieci, wydatkowana kwota – 45 079,50 zł,
b) zasiłek na zakup żywności – 107 rodzin, 388 świadczeń na kwotę
119 189,90 zł,
c) dowóz posiłku dla 1 osoby dorosłej – wydatkowana kwota 1 728,00 zł,
d) liczba dzieci, którym sfinansowano posiłki bez decyzji administracyjnej –
12 dzieci;
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Realizacja programów:
1. Program „Opieka 75+” – 4 osoby, wydatkowana kwota 10 350,00 zł.
Otrzymane wsparcie finansowe przyczyniło się do szerszej realizacji usług
opiekuńczych.
2. Program „opieka wytchnieniowa” – głównym celem programu jest wsparcie
członów rodzin i opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Świadczono usługi w ramach pobytu dziennego dla 10
osób. Kwota 51 426,63zł, bez wkładu własnego. Łącznie w ramach programu
sprawowano 1500 godzin opieki wytchnieniowej.
3. Program „Wspieraj seniora” – pomoc dla 18 seniorów, dofinasowanie
w kwocie 21 022,00 zł, brak wkładu własnego.
4. Program operacyjny Pomocy Żywnościowej:
a) Caritas – 17 skierowań,
b) Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

obywatelskiego

Ruchu

Obrony

Bezrobotnych – 3 skierowania,
c) Związek Emerytów i Rencistów – 47 skierowań dla 84 osób.
5. Gminny program wspierania rodzin i pieczy zastępczej:
a) asystent rodziny – wydatkowano kwotę 116 227,24 zł, w tym 4 800,00 zł
na wypłatę nagród, z czego 800,00 zł to środki własne. W 2021 r. nie było
rządowego programu współfinansującego wynagrodzenia dla asystentów
rodziny, a zastąpiono go programem „Asystent rodziny” w którym to
przyznano powyższe nagrody;
b) piecza zastępcza – 20 dzieci, wydatkowa kwota 205 929,10 zł.
6. Domy Pomocy Społecznej – korzystało 18 osób, kwota wydatkowana
618 049,00 zł.
Projekty:
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1. Gmina Wierzbica jest partnerem w projekcie „Aktywni od zaraz”,
aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Wartość projektu to 1 255 156,80 zł, środki
przeznaczone dla GOPS jako partnera to 109 630,00 zł, wkład własny stanowi
wartość 21 480,00 zł i jest to wkład niepieniężny. W 2021r. wydatkowano
kwotę 69 054,87zł.
Główne przyczyny udzielania świadczeń:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności
z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności z w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizmu, zdarzenia losowego, po zwolnieniu z zakładu karnego.
W 2021 roku na terenie Gminy Wierzbica przebywało 4 osoby bezdomne.
Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem w 2021 r. – wsparciem było
objętych 431 osób, co stanowi 4,51 % ogółu społeczeństwa Gminy Wierzbica.
11.2 Realizacja świadczeń wypłacanych przez Urząd Gminy
Stypendia i zasiłki szkolne:
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
przyznawane były stypendia szkolne i zasiłki szkolne. W 2021 roku przyznano
124 stypendia szkolne (złożono 132 wnioski) oraz 8 zasiłków szkolnych (złożono
8 wniosków). Na wypłatę przyznanych stypendiów i zasiłków wydatkowano
łączną kwotę 161 760,00 zł, z czego kwota 129 408,00 zł pochodziła z budżetu
wojewody natomiast kwota 32 352,00 zł z budżetu Gminy Wierzbica.
Przyznawanie i wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest zadaniem
zleconym.
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11.3 Realizacja

zadań

związanych

z

wykonywaniem

obowiązków

ustawowych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Do zadań własnych gminy należy wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z zapisami tej ustawy Rada Gminy ma obowiązek ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy. Uchwałą nr LII/332/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Wierzbica, szczegółowe zestawienie ustalonych
limitów punktów sprzedaży zostało przedstawione w poniższej tabeli.
Lp Rodzaj zezwolenia na Maksymalna liczba
Maksymalna liczba
.
sprzedaż alkoholu
zezwoleń na sprzedaż zezwoleń na sprzedaż
napojów
napojów
alkoholowych
alkoholowych
przeznaczonych do
przeznaczonych do
spożycia poza
spożycia w miejscu
miejscem sprzedaży
sprzedaży
(sklepy)
(gastronomia)

Razem

1 do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo

40

20

60

2 powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z
wyjątkiem piwa)

30

20

50

3 powyżej
18%
zawartości alkoholu

40

10

50

Razem:

110

50

160

W 2021 roku na terenie Gminy Wierzbica działało 24 punkty sprzedaży
napojów alkoholowych tj. 23 sklepy oraz 1 lokal gastronomiczny, które posiadały
odpowiednia 63 i 2 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. szczegółowe
zestawienie obowiązujących zezwoleń w podziale na poszczególne kategorie
zostało przedstawione w poniższej tabeli.
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Lp Rodzaj zezwolenia na
sprzedaż alkoholu

Liczba
Liczba
obowiązujących
obowiązujących
zezwoleń na sprzedaż zezwoleń na sprzedaż
napojów
napojów
alkoholowych
alkoholowych
przeznaczonych do
przeznaczonych do
spożycia poza
spożycia w miejscu
miejscem sprzedaży
sprzedaży
(sklepy)
(gastronomia)

Razem

1 do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo

23

1

24

2 powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu (z
wyjątkiem piwa)

21

0

21

3 powyżej
18%
zawartości alkoholu

19

1

20

Razem:

63

2

65

W 2021 roku wydano:
•

18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dotyczące 6 punktów
sprzedaży oraz 2 zezwolenia „cateringowe” pozwalające na sprzedaż
napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych organizowanych
przez wnioskodawcę;

•

6 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
dotyczące 3 punktów sprzedaży: 5 decyzji dotyczyło likwidacji punktów
sprzedaży,

w

przypadku

1

decyzji

przedsiębiorca

zrezygnował

z zezwolenia.
Łączna kwota alkoholu we wszystkich punktach sprzedaży w 2021 roku na
terenie Gminy Wierzbica wyniosła 7 017 661,16 zł, z czego ze sprzedaży
napojów alkoholowych:
•

do 4,5% oraz piwa – 2 887 731,79 zł;

•

od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 500 483,91 zł;

•

powyżej 18% - 3 629 445,46 zł.
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11.4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
W 2021 roku do Komisji wpłynęło 32 wnioski o podjęcie czynności
zmierzających do orzeczenia o poddanie się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. Wnioski zostały złożone przez kuratorów sądowych, członków
rodziny osoby nadużywającej alkohol, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzbicy oraz Posterunek Policji w Wierzbicy. Zgłoszenia przedkładane były
ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą niejednokrotnie z tym
związaną przemoc w rodzinie oraz zaniedbywanie podstawowych obowiązków
wobec rodziny.
Na posiedzenia Komisji w 2021 roku łącznie wystosowano 95 zaproszeń.
Z osobami, które zgłosiły się na posiedzenie Komisji zostały przeprowadzone
rozmowy interwencyjno – motywacyjne do podjęcia leczenia. Podczas rozmowy
członkowie Komisji służyli informacją dotyczącą formy pomocy dla osoby
nadużywającej alkohol, jak również dla członków rodziny.
W 2021 roku zostało skierowanych 21 osób na badanie do biegłego
sądowego psychologa i biegłego sądowego psychiatry, w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego. Na w/w badanie zgłosiło się 9 osób. Do Sądu Rejonowego
w Szydłowcu zostały skierowano 5 wniosków o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Ponadto w ramach swojej działalności Komisja opiniowała wnioski
o zgodność lokalizacji punktów, których właściciele wystąpili o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wystawiono 6 pozytywnych opinii
w formie postanowienia.
Na

terenie

ds. rozwiązywania

naszej

gminy

problemów

funkcjonuje

związanych

z

Punkt

Konsultacyjny

używaniem

środków

psychoaktywnych. Punkt Konsultacyjny ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy
w Wierzbicy, działa w każdy piątek od godz. 13:00 do godz. 19:00. Punkt
99

Raport o stanie Gminy Wierzbica za 2021 rok
Konsultacyjny jest miejscem, gdzie prowadzone jest przede wszystkim
poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz współuzależnionych. Rolą specjalisty jest motywowanie
zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii
w placówkach leczenia uzależnień oraz kierowanie do leczenia specjalistycznego.
Jednocześnie motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie, ale
nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
Liczba osób oraz udzielonych im porad w punkcie konsultacyjnoinformacyjnym w 2020r. w poszczególnych kategoriach klientów:
Osoby z problemem
alkoholowym

Liczba osób

Liczba porad

65

385

Dorośli członkowie rodziny
osób z problemem
alkoholowym (w tym
współuzależnione i DDA)

Liczba osób

Liczba porad

13

50

Osoby doznające
przemocy w rodzinie

Liczba osób

Liczba porad

10

80

Osoby stosujące
przemoc w rodzinie

Liczba osób

Liczba porad

3

36

12. Administracja
Realizacja zadań administracyjnych
W 2021 roku Wójt Gminy Wierzbica wydał ogółem 5893 decyzje
administracyjne, przygotowane przez poniższe referaty:
 w Referacie Finansów – 5 681;
 w Referacie Organizacyjno – Prawnym – 26;
 w Referacie Oświaty – 4;
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 w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – 136;
 Referat Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego – 27;
 wydane na samodzielnych stanowiskach – 19;
Od decyzji wydanych przez powyższe referaty i samodzielne stanowiska
nie było w 2021 r. odwołań.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku wydał 1 458 decyzji
administracyjnych.

Od

38

decyzji

zostało

wniesione

odwołanie

do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołań:
 12 decyzji uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia;
 11 decyzji utrzymało w mocy;
 15 decyzji uchyliło i przyznało świadczenie.
Odsetek decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
a uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wynosi 1,85%.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi 3 tygodnie.
Informacja o skargach jakie wpłynęły do Rady Gminy w 2021 r.:
Skargi na uchwały Rady Gminy przekazane do rozpatrzenia zgodnie
z właściwością:
 skarga kasacyjna z dnia 29 stycznia 2021 roku wniesiona przez Wojewodę
Mazowieckiego na Uchwałę Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 marca 2018
roku nr XLV/288/218 w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy.

Sąd

Administracyjny sprawy nie rozpoznał;
 skarga Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Nr. XLVII/295/2018 z dnia
25 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Wierzbica. Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono
nieważność uchwały w całości;
 Skarga Pani Marioli Berus z dnia 10 września 2021r. na uchwałę Rady
Gminy Wierzbica Nr XLIV/257/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność

Kierownika

GOPS.

Sąd Administracyjny

postanowił

o odrzuceniu skargi.
Skargi rozpatrzone we własnym zakresie:
W 2021 roku płynęło 12 skarg w tym:
 7 skarg na działalność Wójta Gminy (Rada uznała 6 skarg za zasadne
natomiast odnośnie jednej ze skarg nie podjęto jednoznacznej decyzji
w formie uchwały);
 2 skargi na działalność Kierownika GOPS jedna ze skarg uznana została za
niezasadną natomiast druga uznana za zasadną;
 3 skargi na działalność Dyrektorów Szkół działających na terenie Gminy,
wszystkie uznane za zasadne.
W Urzędzie Gminy na dzień 01.01.2021 r. zatrudnionych było 38 osób na
stanowiskach urzędniczych, w przeliczeniu na etaty 37½ oraz 11 osób na
stanowiskach obsługi. Zatrudnienie w referatach przedstawiało się następująco:
 Wójt – 1 etat;
 Sekretarz – 7/8 etatu;
 Skarbnik – 1 etat;
 Referat Oświaty – 5 etatów;
 Referat Organizacyjno – Prawny – 10 etatów;
 Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli – 10 etatów;
 Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki
Nieruchomościami – 6 etatów;
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 Referat Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego – 1 1/8 etatu;
 Samodzielne stanowiska – 2 ½ etatu
Natomiast na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 34 osób na
stanowiskach urzędniczych, w przeliczeniu na etaty 33½ oraz 15 osób na
stanowiskach obsługi. Zatrudnienie w referatach przedstawiało się następująco:
 Wójt – 1 etat;
 Sekretarz – 7/8 etatu;
 Skarbnik – 1 etat;
 Referat Oświaty – 6 etatów;
 Referat Organizacyjno – Prawny – 5 7/8 etatu;
 Referat Finansów – 10 etatów;
 Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska – 5 etatów;
 Referat Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego – 12/8 etatu;
 Samodzielne stanowiska – 2 ½ etatu.
W okresie sprawozdawczym wykonywanie zadań zleconych nie wpłynęło na
zatrudnienie w Urzędzie Gminy.
W Urzędzie Gminy Wierzbica z dniem 25 maja 2020 roku została
zatrudniona na postawie umowy o pracę, na stanowisku Asystenta projektów
unijnych Sołtys Sołectwa Zalesice. Finansowanie zatrudnienia z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Ułatwienie powrotu do
aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie
Wierzbica”, umowa została zawarta na czas trwania projektu.
W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy z dniem 18 lutego
2020 roku został zatrudniony Radny na podstawie umowy o pracę, na stanowisku
operator urządzeń ujęć i stacji uzdatniania wody, monter, konserwator sieci
wodociągowej, armatury wodociągowej i wodomierzy, operator koparko –
ładowarki.
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Bezrobocie na terenie Gminy Wierzbica:
Zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i lokalnym rynkiem
pracy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym realizuje
samorząd powiatowy. W związku z powyższym zwrócono się do Powiatowego
Urzędu Pracy w Radomiu jako instytucji odpowiedzialnej za realizację zadań
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu (również na terenie Gminy Wierzbica)
o podanie następujących informacji (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.):
 jaka jest stopa bezrobocia (z podziałem na płeć i wiek oraz
z wyodrębnieniem osób niepełnosprawnych) w Gminie Wierzbica;
 jaki jest wskaźnik zatrudnienia (z podziałem na płeć i wiek oraz
z wyodrębnieniem osób niepełnosprawnych) w Gminie Wierzbica;
 jaka jest liczba gospodarstw domowych bez osób pracujących w Gminie
Wierzbica?
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu udzielił poniższych odpowiedzi:
1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według danych Głównego Urzędu
Statystycznego na koniec grudnia 2021 roku w powiecie radomskim wynosiła
15,4% (najmniejszą jednostką terytorialną dla której wyliczana jest stopa
bezrobocia rejestrowanego jest powiat). Stopę bezrobocia według płci
wyliczoną przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (dane kwartalne), gdzie najmniejszą
jednostką terytorialną jest województwo, na koniec IV kwartału 2021 r.
wynosiła 2,3% (w tym mężczyzn 2,8% i kobiet 1,7).
2. Wskaźnik zatrudnienia – według danych opublikowanych w Banku Danych
Lokalnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (dane kwartalne), gdzie najmniejszą
jednostką terytorialną jest województwo, na koniec IV kwartału 2021 r.
wynosił:
Ogółem

15-24 r. ż

25-54 r. ż
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ogółem

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

60,3%

67,8%

53,6%

35,2%

kobiety

mężczyźni

26,4%

kobiety

92,0%

mężczyźni

84,0%

77,0%

kobiety
51,5%

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata na podstawie
powyższego badania na koniec IV kwartału 2021 roku wynosił 22,00%.
3. Liczba gospodarstw domowych bez osób pracujących – według danych
opublikowanych w Banku Danych Lokalnych na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
dostępne są dane zawierające wskaźniki dotyczące gospodarstw domowych
według źródła dochodu.
Gospodarstwa domowe wg źródeł dochodów – dane na podstawie
Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r.:
 z dochodem z działalności rolniczej – 897;
 z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej – 103;
 z dochodem z pracy najemnej – 424;
 z dochodem z emerytury i renty – 286;
 z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą – 118.
Na dzień 31.12.2021 r. na terenie Gminy Wierzbica było 733 bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W 2021 r. Gmina Wierzbica na promocję wydatkowała łączna kwotę
34 391,29 zł, w tym na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego
wydatkowano kwotę 17 745,00 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych
wydatków zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.
Lp

Wydatek

Kwota

Data zakupu

Miejsce
publikacji

Data
publikacji

zakup materiałów i wyposażenia
1

zakup 15 krzeseł – fundusz sołecki
Wierzbica Osada

1 014,75

6.03.2021

nd.

nd.

2

zakup 15 krzeseł – fundusz sołecki
Wierzbica Osiedle

1 014,75

6.03.2021

nd.

nd.
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3

zakup materiałów do wykonania
wieńca dożynkowego- fundusz sołecki
Stanisławów

947,40

28.08.2021

nd.

nd.

4

zakup sprzętu nagłaśniającego
fundusz sołecki Ruda Wielka

–

1 999,99

22.12.2021

nd.

nd.

5

zakup stołu –
Wierzbica Osada

fundusz

sołecki

485,00

10.12.2021

nd.

nd.

6

zakup stołu –
Wierzbica Osiedle

fundusz

sołecki

485,00

10.12.2021

nd.

nd.

7

zakup strojów ludowych – fundusz
sołecki Dąbrówka Warszawska

4 998,11

17.12.2021

nd.

nd.

8

zakup 17 szt. notatników dla sołtysów
z okazji dnia sołtysa

662,99

17.02.2021

nd.

nd.

9

zakup
14
kompletów
koszarowych dla MDP

ubrań

3 510,00

29.07.2021

nd.

nd.

10 zakup 3 flag na maszty na Placu Jana
Pawła II

371,46

8.10.2021

nd.

nd.

Razem:

15 489,45

zakup środków żywności
11 poczęstunek pączkami (UG, DPS,
MOW) – tłusty czwartek 2021

373,07

11.02.2021

nd.

nd.

12 zakup ciasta – poczęstunek
sołtysów z okazji dnia sołtysa

dla

118,74

23.03.2021

nd.

nd.

13 zakup owoców i cukierków –
poczęstunek dla sołtysów z okazji dnia
sołtysa

100,00

24.03.2021

nd.

nd.

Razem:

591,81

zakup usług pozostałych
14 usługa transportowa – fundusz sołecki
Wierzbica Osada

1 800,00

22.08.2021

nd.

nd.

15 usługa noclegowa – fundusz sołecki
Rzeczków

1 200,00

17.09.2021

nd.

nd.

16 usługa transportowa – fundusz sołecki
Rzeczków

1 900,00

18.09.2021

nd.

nd.

17 usługa ubezpieczeniowa – fundusz
sołecki Rzeczków

60,42

16.09.2021

nd.

nd.

18 usługa montażu aneksu kuchennego –
fundusz sołecki Rzeczków

1 839,58

16.12.2021

nd.

nd.

19 artykuł promocyjny

1 000,00

25.02.2021

Tygodnik
Radomski

25.02.2021

20 artykuł promocyjny

600,00

1.04.2021

Głos
Radomski

29.03.2021

21 emisja życzeń wielkanocnych

674,43

22.03.2021

Radio
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22 życzenia wielkanocne

Radom

05.04.2021
31.03.2021

300,00

31.03.2021

Tygodnik
Radomski

23 prezentacja uchwały budżetowej - „Na
co idą moje pieniądze”

5 535,00

28.06.2021

https://nacoida od 01.07.2021
mojepieniadze
.pl/

24 usługa transportowa – przewóz toru
przeszkód na zawody MDP w Pionkach

553,50

29.07.2021

nd.

nd.

25 wykonanie tablicy do reprezentacji
gminy na zawodach MDP

70,00

30.07.2021

nd.

nd.

26 usługa transportowa – przewóz osób na
zawody MDP w Pionkach

600,00

1.08.2021

nd.

nd.

27 usługa transportowa – przewóz toru
przeszkód z zawodów MDP

246,00

16.08.2021

nd.

nd.

28 blok artykułów promocyjnych - „Mała
Ojczyzna -Echo Gminy Wierzbica”

1 414,50

26.11.2021

Echo Dnia

516,60

17.02.2021

Radio Rekord 20.12
–
26.12.2021

29 emisja życzeń świątecznych
Razem:

18 310,03

Łącznie:

34 391,29

w tym fundusz sołecki:

17 745,00

26.11.2021

W 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy wprowadzili łącznie
202 wniosków do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej). Ww. wnioski dotyczyły:
• zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – 31 wniosków;
• założenia działalności gospodarczej – 31 wniosków;
• zmian we wpisie – 108 wniosków;
• zmian z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej – 21
wniosków;
• zmian ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej – 11
wniosków.
Z liczby 202 wpisów, 17 dotyczyło osób prowadzących działalność
gospodarczą spoza terenu Gminy Wierzbica.
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę aktywnych wpisów wg sekcji
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działalności gospodarczej po przeważającym kodzie PKD, dla których głównym
miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Gmina Wierzbica.
Kod sekcji

Nazwa sekcji

Liczba wpisów

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2

B

Górnictwo i wydobywanie

2

C

Przetwórstwo przemysłowe

58

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorąca wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych

1

E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją

4

F

Budownictwo

152

G

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle

97

H

Transport i gospodarka magazynowa

68

I

Działalność związana
gastronomicznymi

J

Informacja i komunikacja

9

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

2

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

1

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

22

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

13

P

Edukacja

6

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

12

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

1

S

Pozostałą działalność usługowa

17

z

zakwaterowaniem

i

usługami

Razem:

8

475

Ponadto 30 podmiotów prowadzi działalność w więcej niż jednej
lokalizacji na terenie Gminy Wierzbica oraz 37 podmiotów, które posiadają
główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem gminy,
prowadzi działalność gospodarcza na terenie Gminy Wierzbica.
Na terenie Gminy Wierzbica siedzibę posiada 30 osób prawnych
(spółdzielnie, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki komandytowe,
spółki jawne), które prowadzą działalność gospodarczą.
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W 2021 roku Gmina Wierzbica była stroną postępowania w 23
postępowaniach sądowych:
 14 spraw zostało zakończonych,
 9 spraw było w toku postępowania sądowego.
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