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Szanowni Państwo,

Przedstawiamy państwu Raport o stanie Gminy Zwoleń. Jest to kompleksowe 
i miarodajne zestawienie danych oraz zmian zachodzących  w Gminie Zwoleń w 2018 roku.
Raport ilustruje nie tylko działalność Burmistrza ale również ukazuje realizowanie podjętych
przez  Radę  Miejską  uchwał.  W raporcie  odnajdziemy także  informacje  o  zaplanowanych
strategiach i obszarach aktywności mieszkańców.

Zebrane  informacje,  dane  statystyczne  oraz  zestawienia  mogą  być  dla
czytelnika  użyteczną  wskazówką  w  pracy,  nauce  czy  planowaniu  przyszłych  aktywności.
Lektura  raportu  pozwala  w  maksymalny  sposób  przyjrzeć  się  głównym  tendencjom  
i zmianą, jakie zachodzą w rożnych strefach życia Gminy Zwoleń.

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy Zwoleń.

                                     

                                                                                             Zapraszam do lektury
         

          Burmistrz Zwolenia  
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I. Informacje o Zwoleniu i jego położeniu geograficznym

Zwoleń -  miasto położone w południowo–wschodniej  części  województwa mazowieckiego.
Jest siedzibą powiatu zwoleńskiego i gminy Zwoleń. Zwoleń posiada wielowiekową bardzo
bogatą historię. Prawa miejskie otrzymał z rąk Władysława Jagiełły w 1425 roku.  W drugiej
połowie  XVI  wieku  Zwoleń  był  miastem  królewskim.  Najstarszym  zabytkiem  jest  kościół
parafialny  wybudowany  w  latach  1564  –  1595,  w  którym  znajdują  się  szczątki  Jana
Kochanowskiego i  jego rodziny.  Na południowy wschód od Zwolenia  leży wieś  Sycyna –
miejsce narodzin poety Jana Kochanowskiego. Nieopodal Zwolenia znajduje się miejscowość
Czarnolas – miejsce gdzie Jan Kochanowski spędził ostatnie lata życia.

Znaczną  część  gminy stanowią  krajobrazy chronione.  Należy do nich  m.in.  Dolina  Rzeki
„Zwoleńki” z cenną ostoją fauny i flory np. ścieżka dydaktyczna „Szlakiem żółwia błotnego”,
zabytkowy zespół parkowy w Strykowicach Górnych, zespół pałacowo-ogrodowy w Jasieńcu
Soleckim  oraz rezerwat leśny „Miodne.

I.1  Demografia

I.1.1 Ludność na podstawie Rejestru Mieszkańców i ewidencji ludności

        Zameldowania na pobyt stały w 2018r.       - 416 

        Zameldowania na pobyt czasowy w 2018r. - 82

        Zgony w gminie w 2018r.                              - 186

        Urodzenia w 2018r.                                        - 154

        
        Liczba ludności: miasto                                 - 7859

                                     gmina                                  - 7491

                                     razem                                  - 15.350 na dzień 31.12.2018r. 

I.1.2 Dane statystyczne w oparciu o akty Stanu Cywilnego

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Zwoleniu dotyczą wszystkich zdarzeń
demograficznych zaobserwowanych na terenie miasta i gminy Zwoleń. Informacje na temat
urodzeń,  zawarcia  związków  małżeńskich  i  zgonów  dotyczą  również  osób  niebędących
mieszkańcami gminy Zwoleń (mowa o osobach które zmarły bądź zawierały małżeństwo na
terenie gminy Zwoleń). Opierając się tylko na danych, które posiada Urząd Stanu Cywilnego,
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nie można ocenić sytuacji demograficznej mieszkańców gminy Zwoleń. Na terenie miasta  
i gminy Zwoleń nie funkcjonuje Oddział Położniczy.

    

Dane statystyczne w oparciu o akty Urzędu Stanu Cywilnego za 2018 rok

   I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ogółem

2018

Liczba sporządzonych aktów
małżeństw

3 3 1 8 9 9 20 14 14 17 4 5 107

Liczba ślubów 
konkordatowych

0 2 0 5 9 8 14 10 10 12 3 3 76

Liczba sporządzonych aktów
zgonu

32 32 34 27 21 28 23 20 14 32 28 22 313

Liczba sporządzonych aktów
urodzenia (umiejscowienie 
aktów)

1 1 0 2 4 1 4 3 0 1 2 0 19

Liczba wyroków sądowych 
orzekających rozwód

2 4 1 2 6 3 2 1 3 7 3 1 35

Liczba przeniesionych do 
systemu  aktów z ksiąg 
papierowych

129 108 112 113 147 82 69 91 112 131 141 145 1380

Liczba wydanych odpisów 
aktów

209 175 234 197 165 136 179 190 132 185 168 144 2114

W 2018 roku odbyła się uroczystość „Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego”,  
w której uczestniczyło 44 pary.

II.   Ochrona środowiska  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zwoleń w 2018 r. odbywało się na
podstawie  rozwiązań  organizacyjnych  i  technicznych  określonych  w  ustawie  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz określonych 
w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Zwoleń  
i  innych aktach prawa miejscowego.  Zadanie odbioru  i  transportu odpadów komunalnych
wykonywał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń.
Zagospodarowaniem  odpadów  zajmowało  się  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Usługowo
Handlowe RADKOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Witosa 76, 26-600 Radom. 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał system mieszany workowo-pojemnikowy

       GMINA ZWOLEŃ               www.zwolen.pl            7



zbiórki  odpadów  komunalnych.  Zmieszane  odpady  komunalne  gromadzone  były  
w pojemnikach, w które właściciel nieruchomości zobowiązany był sam się doposażyć oraz
utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 

Selektywna  zbiórka  odpadów  odbywała  się  w  systemie  workowym  z  podziałem  
na odpowiednie kolory worków i frakcje. Worki na selektywną zbiórkę zapewnił wykonawca 
w ramach miesięcznej opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości.

Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał system pojemnikowo – kontenerowy zbiórki
odpadów komunalnych.  Pojemniki  na  zmieszane  odpady komunalne  jak  i  na  selektywną
zbiórkę zapewnił wykonawca z podziałem na odpowiednie kolory i frakcje.

Odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  wyeksploatowanego  sprzętu  elektrycznego  
i elektronicznego od mieszkańców z terenu miasta i gminy Zwoleń realizowany był poprzez
odbieranie wystawionych w/w odpadów przed posesję. Częstotliwość wywozu w/w odpadów
odbywała  się  dwa  razy  do  roku  (kwiecień/maj,  październik/listopad).  Zbiórka
przeterminowanych  leków  prowadzona  była  poprzez  system  oznakowanych  pojemników
ustawionych w 4 aptekach na terenie miasta. Aby ułatwić mieszkańcom Zwolenia pozbywania
się  nadmiaru  odpadów  selektywnie  zebranych  funkcjonował  stały  punkt  selektywnie
zebranych odpadów komunalnych tzw. PSZOK przy ul.  Batalionów Chłopskich 25, 26-700
Zwoleń, w środy i soboty od godz. 900 do 1700. 

Obsługa  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  prowadzona  jest  w  systemie
informatycznym „Odpady w Gminie” (OWG). Program ten posiada moduł umożliwiający m.in.
wprowadzanie  danych  ze  złożonych  przez  mieszkańców  deklaracji,  generowanie  na  ich
podstawie przypisów opłat. 

Na dzień 31.12.2018 r. objętych systemem było 3390 gospodarstw domowych w tym 3342 
w  budownictwie  jednorodzinnym  i  48  w  budownictwie  wielorodzinnym.   Systemem
Gospodarowania  Odpadami  Komunalnymi  w  Gminie  Zwoleń  objęto  nieruchomości
zamieszkałe.

II.1. Gospodarka odpadami komunalnymi - stawki opłat

 Stawki opłat obowiązujące na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2018 roku

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE 
I ODBIERANE W SPOSÓB

SELEKTYWNY

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE 
I ODBIERANE W SPOSÓB

NIESELEKTYWNY

ZABUDOWA
JEDNORODZINNA 

I ZAGRODOWA
(WIEŚ) 

6,5 zł  miesięcznie od osoby do końca
marca

9 zł miesięcznie od osoby od 1 kwietnia

16 zł miesięcznie od osoby do końca
marca

18  zł  miesięcznie  od  osoby  od  
1 kwietnia
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ZABUDOWA
JEDNORODZINNA

(MIASTO)

7,50 zł miesięcznie od osoby do końca
marca

10  zł  miesięcznie  od  osoby  od  1
kwietnia

18zł  miesięcznie od osoby do końca
marca 

20zł  miesięcznie  od  osoby  od  
1 kwietnia 

ZABUDOWA
WIELORODZINNA

7,50 zł miesięcznie od osoby do końca
marca

10zł miesięcznie od osoby od 1 kwietnia

18 zł miesięcznie / od osoby do końca
marca

20  zł  miesięcznie  od  osoby  od  
1 kwietnia

II.2. Informacje dotyczące opłat

Informacje dotyczące opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w okresie  od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

NALEŻNOŚCI 1.365.800,22 zł

WPŁATY 1.294.243,39 zł

ZALEGŁOŚCI  74.756,83 zł

NADPŁATY   3.000,00 zł

W 2018 r.  łączne  koszty  związane  z  systemem gospodarowania  odpadami  komunalnymi
gminy  i  miasta  Zwoleń  wynosiły  1657  009,08  zł  brutto.  

II.2.1 Zestawienie kosztów 

Zestawienie kosztów  za 2018 rok [brutto, zł]

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ

1. Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych  881.280 ,00 zł

2. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych  662.183,98 zł

3. Aktualizacja  systemu „odpadywgminie.com”      3.500,00 zł

4.
Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania 
związane z prowadzeniem systemu

 107.600,43 zł

5. Szkolenia pracowników       2.444,67 zł
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            Razem 1.657.009,08 zł

Według  ewidencji  złożonych  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
gminnym  systemem  gospodarowania  odpadami  objętych  według  stanu  na  31.12.2018  
roku było  12 164 mieszkańców z czego: 9 829 osoby w zabudowie jednorodzinnej  oraz  
2 335 osób w zabudowie wielorodzinnej. 

II.2.2 Zestawienie odebranych odpadów z terenu Gminy Zwoleń  

Zestawienie odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zwoleń według
kodów w 2018 roku [Mg/rok]

RODZAJ ODPADÓW KOMUNALNYCH KOD ODPADÓW MASA ODPADÓW [Mg]

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne

20 03 01 1840,950

Opakowania ze szkła 15 01 07  195,560

Inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny

20 01 99  461,580

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06    8,400

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02    0,020

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01    1,500

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 149,580

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07   22,300

Razem odpady komunalne 2679,890

Zestawienie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK według kodów w 2015  roku
[Mg/rok]

Nazwa i adres punktu
Kod zebranych

odpadów
komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

Masa zebranych
odpadów

komunalnych[Mg]

PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

UL. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH 25

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   8,400

15 01 02
Opakowania z tworzyw 
sztucznych

  0,330

15 01 07 Opakowania ze szkła  17,840
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26-700 ZWOLEŃ

16 01 03 Zużyte opony  30,620

20 01 23* Urządzenia zawierające freon   4,057

20 01 35*

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

  6,063

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć

  0,038

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33

  0,192

20 01 36

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

  3,105

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 200,000

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  57,640

RAZEM 328,285

II.2.3 Gospodarka wyrobami zawierającymi azbest
Na terenie Gminy Zwoleń zinwentaryzowano 1.787,128 Mg wyrobów zawierających azbest.
Unieszkodliwieniu poddano 593,483 Mg. Do unieszkodliwienia pozostało 1.193,645 Mg.

II.2.4 Obszary zielone - pielęgnacja i konserwacja 
W 2018 r. zabiegom pielęgnacyjno – konserwacyjnym poddano 229 szt. drzew rosnących  
w pasach drogowych dróg gminnych za kwotę 51.960,00 zł.

50 szt. lip – rosnących przy ul. Generała Andersa

103 szt. lip – rosnących przy ul. Kościuszki

10  szt.  dębów  –  rosnących  w  pasie  drogowym  ul.  11  Listopada  (od  skrzyżowania  
ul. Sienkiewicza do Batalionów Chłopskich) 

10 szt. klonów – rosnących w pasie drogowym (droga Mostki Pałki) 

56 szt. lip – rosnących w pasie drogowym ul. Bogusza.

II.2.5 Edukacja ekologiczna
W  gminie  prowadzono  kampanię  edukacji  ekologicznej  poprzez  rozpropagowanie  ulotek
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informacyjnych dla mieszkańców, zawierających treści związane z segregacją odpadów oraz
szkodliwością spalania odpadów w piecach przydomowych – 3 tysiące sztuk ulotek. Gmina
wsparła powiatowy konkurs piosenki ekologicznej i  turystycznej poprzez zakup nagród dla
laureatów konkursu. W ramach kampanii zorganizowano przedstawienie teatralne dla dzieci
w wieku szkolnym. Treści poruszane w spektaklu dotyczyły prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, niskiej emisji oraz zanieczyszczenie wód.

III. Edukacja
III.1 Placówki oświatowe w Gminie Zwoleń

Gmina Zwoleń jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Zwoleniu  (od  01.09.2017r.  z  włączonymi  oddziałami
Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu)

-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Paciorkowej  Woli  (od  01.09.2017r.  z  włączonymi
oddziałami Publicznego Gimnazjum w Strykowicach Górnych)

-  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Sycynie  (od  01.09.2017r.  z  włączonymi  oddziałami
Publicznego Gimnazjum w Sydole)

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu

III.2 Liczba dzieci i uczniów w Gminie Zwoleń w 2018r. 

Liczba dzieci/uczniów w Gminie Zwoleń wg stanu na 30.09.2018 r. z podziałem na
placówki publiczne i niepublicznego

Lp

Nazwa placówki

Ilość dzieci

poniżej "0" „0”
Klasy szkoły
podstawowej

Klasy
gimnazjum

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu 124 - - -

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy 25 22 73 -

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Paciorkowej Woli

16 16 128 16

4. Publiczne Szkoła Podstawowa w Sycynie 8 12 106 26
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5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 20 118 875 67

RAZEM publiczne 193 168 1182 109

6. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w 
Zwoleniu

123 - - -

7. Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„Motylek” w Zwoleniu

24 - - -

8. Niepubliczne Gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Zwoleniu

- - - 29

RAZEM niepubliczne 147 0 0 29

III.3 Zatrudnienie w roku szkolnym 2018r. 

Stan zatrudnienia w roku szkolny 2018/2019 stan na 30.09.2018 rok

Placówka

Liczba nauczycieli

Stażystów Kontraktowych Mianowanych dyplomowanych Razem

pełno-
zat.

niepełno
-zat.

pełno-
zat.

niepełno
-zat.

pełno-
zat.

niepełno-
zat.

pełno-
zat.

niepełno-
zat.

pełno-zat.

PSP Zwoleń - 2 10 2 12 2 75 3 97

PSP Barycz 3 - 3 1 2 - 9 5 17

PSP 
Paciorkowa 
Wola

- - 1 - 2 1 17 3 20

PSP Sycyna - - 1 - 4 3 15 1 20

PP Zwoleń - 1 - 1 1 1 8 - 9

Razem 3 3 15 4 21 7 124 12 163

Placówka
Liczba pracowników obsługi i administracji

pełnozatrudnionych Niepełnozatrudnionych

PSP Zwoleń 27 -

PSP Barycz 8+1 (urlop macierz.) 1

PSP Paciorkowa Wola 13 9
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PSP Sycyna 11 2

PP Zwoleń 12 1

Razem 71+1 (urlop macierz.) 13

III.4 Transport w szkołach

Dowóz uczniów do szkół:

Dowóz realizowany był przez „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp.
z o.o., ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew (6 autokarami);

Zadanie nr 1 – dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych z oddziałami sportowymi
(71,93 zł brutto za bilet)- realizowane przez PKS w Radomiu Sp. z o.o.

Zadanie nr 2 - przewóz autobusem (z min. 52 miejscami siedzącymi) uczniów na imprezy
kulturalno-oświatowe i sportowe (3,72 zł/km brutto) – realizowane przez PKS Sp. z o.o.

Zadanie  nr  3  -  przewóz  busem  (z  min.  18  miejscami  siedzącymi)uczniów  na  imprezy
kulturalno-oświatowe i  sportowe (2,50 zł/km brutto)  –  realizowane  przez  zwoleńską firmę
transportową 

Liczba uczniów dowożonych w tym dzieci niepełnosprawne

 Placówka Liczba dzieci dowożonych 

PSP Zwoleń 176

PSP Barycz 84

PSP Paciorkowa Wola 122

PSP Sycyna 118

Dzieci niepełnosprawne 14

                         Razem 514

III.5 Wysokość dotacji dla placówek niepublicznych w 2018r.

Wysokość przekazanych dotacji dla placówek niepublicznych w 2018 roku

Lp.
Nazwa placówki

Środki na 
dofinansowanie

Kwota Razem

1. Niepubliczne Przedszkole Dotacja 898.630,39 1.556.702,79 zł
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„Słoneczko” w Zwoleniu Dzieci niepełnosprawne 600.869,84

Wczesne wspomaganie 57.202,56

2. Niepubliczne Przedszkole 
Językowe „Motylek” w 
Zwoleniu

Dotacja 181.376,91 181.376,91 zł

3. Niepubliczny Żłobek 
„Krasnoludek” w Zwoleniu

Dotacja z budżetu gminy 96.600,00 96.600,00 zł

4. Niepubliczne Gimnazjum im. 
Jana Kochanowskiego w 
Zwoleniu

Dotacja uczniowie 304.436,58 304.436,58 zł

RAZEM NIEPUBLICZNE 2.139.116,28 zł

Kształcenie młodocianych pracowników 2018 roku

Lp Liczba wydanych decyzji o zwrot kosztów
dofinansowania młodocianego pracownika

Wypłacona  dotacja 

1. 20 151.379,00

III.6 Stypendia i zasiłki dla uczniów z Gminy Zwoleń w 2018r.

Liczba uczniów objęta pomocą w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych 
w 2018 roku

styczeń  2018 – czerwiec 2018

Rok szkolny 2017/2018

wrzesień 2018 – grudzień 2018

Rok szkolny 2018/2019

Lp. Rodzaj szkoły Ilość stypendystów Rodzaj szkoły Ilość stypendystów

1. Gimnazjum 42 Gimnazjum 37

2. Liceum 20 Liceum 10

3. Szkoła podstawowa 135 Szkoła podstawowa 100

4. Szkoła zawodowa 22 Szkoła zawodowa 15

5. Technikum 11 Technikum 13

6. Szkoła policealna 1

7. Inne 1
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Razem 230 Razem 177

Wypłacona kwota 88.932,60 Wypłacona kwota 73.098,00

Razem wypłacona kwota 
w 2018 roku

162.030,60 -  w tym środki własne 39.530,60 zł 

Realizacja programu Karty Dużej Rodziny w 2018r.

Lp. Ilość wniosków Ilość wydanych kart 

1 40 168

III.7 Programy rządowe w szkołach podstawowych

Programy rządowe  i unijne realizowane w szkołach podstawowych w 2018 roku

- „Aktywna Tablica” program realizowany w 2017 - 2018 roku. Programem objęte zostały
PSP w Baryczy,  Zwoleniu, Sycynie i Paciorkowej Woli.   Realizowany program wpływa na
rozwój  infrastruktury  oraz  kompetencje  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii
informacyjno  –  komunikacyjnych  poprzez  zakup  tablic  interaktywnych.  Wartość  projektu
69.00,00 zł w tym wkład własny 14.000,00 zł. 

- „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń” RPMA.10.01.01 – 14 – 7377/16  projekt
realizowany  od   01.08.  2017  do  30.06.2018.  Projektem  objęto   865  uczniów  
i  30  nauczycieli  z Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Baryczy,  Sycynie  i  Zwoleniu,  
a  także  uczniowie  oddziałów  gimnazjalnych  ze  Zwolenia,  Strykowic  Górnych  i  Sydołu.
Placówki  uczestniczące  w  projekcie  otrzymały  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne  m.in.
wyposażenie  pracowni  przyrodniczych,  matematycznych  i językowych  a  także  zostały
doposażone w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, laptopy, projektory, mikroskopy  
i  tablety.  Uczniowie  uczestniczą  w  zajęciach  z  bloków  językowych,  przyrodniczych,
matematycznych  i informatycznych.  Zajęcia  są  dostosowane do  możliwości  uczniów tzn.
rozwijanie lub uzupełnianie braków wiedzy. Wartość projektu 1.706.415,11 zł w tym wkład
własny 178.000,00 zł.
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III.8 Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2018r.
Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2018 roku

Wyszczególnienie wydatków
z podziałem      na rozdziały

Plan
wydatków
na 2018r

Zrealizowane
wydatki w

2018r

w tym wydatki:

PSP
Barycz

PSP
Paciorkowa

Wola

PSP
Sycyna

PSP
Zwoleń

80101- Szkoły podstawowe 10 623
726,28

10 580
516,85

1 252
948,18

1 538
629,39

1 427
829,36

6 361
109,92

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

9 821
543,00

9 795 307,78 1 136
760,06

1 441
393,37

1 285
720,17

5 931
434,18

wydatki rzeczowe 774 183,28 757 209,07 116
188,12

97 236,02 142
109,19

401
675,74

wydatki inwestycyjne 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00

80103- Oddziały 
przedszkolne

820 759,00 819 593,74 81 515,86 133 627,28 79 473,90 524
976,70

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

807 649,00 806 489,24 79 365,92 128 166,67 78 462,20 520
494,45

wydatki rzeczowe 13 110,00 13 104,50 2 149,94 5 460,61 1 011,70 4 482,25

80104- Przedszkola 1 744
043,00

1 734 950,83 59 027,15 0,00 0,00 0,00

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

1 356
103,00

1 352 865,05 59 027,15    

wydatki rzeczowe 117 940,00 116 405,78 0,00    

wydatki inwestycyjne 270 000,00 265 680,00 0,00    

80110- Gimnazja 2 406
188,00

2 393 996,93  664 493,22 630
635,70

1 098
868,01

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

2 081
776,00

2 078 470,08  589 408,81 524
113,31

964
947,96

wydatki rzeczowe 324 412,00 315 526,85  75 084,41 106
522,39

133
920,05

wydatki inwestycyjne 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

80148 – Stołówki szkolne 575 330,00 573 814,17 153
153,52

186 612,14 0,00 234
048,51
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wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

558 491,00 557 763,11 147
651,21

180 834,90  229
277,00

wydatki rzeczowe 16 839,00 16 051,06 5 502,31 5 777,24  4 771,51

80149 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych 
formach wychowania 
przedszkolnego

110 763,00 105 498,97 0,00 0,00 0,00 79 520,66

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

107 423,00 104 405,08 0,00  0,00 79 071,58

wydatki rzeczowe 3 340,00 1 093,89 0,00  0,00 449,08

 80150 – Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach 
podstawowych

835 954,00 723 151,69 57 961,47 73 554,68 55 321,42 536
314,12

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

816 284,00 711 087,21 56 591,73 67 897,95 54 319,74 532
277,79

wydatki rzeczowe 19 670,00 12 064,48 1 369,74 5 656,73 1 001,68 4 036,33

80152 - Realizacja zadań 
wymagających stosowania 
specjalnej organizacji metod 
pracy dla dzieci i młodzieży 
w gimnazjach i klasach 
dotychczasowego gimnazjum

172 821,00 120 844,17 0,00 53 160,58 0,00 67 683,59

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

168 411,00 118 509,95  51 163,39  67 346,56

wydatki rzeczowe 4 410,00 2 334,22  1 997,19  337,03

80153 - Zapewnienie 
uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych

137 385,22 135 957,59 9 230,34 15 927,34 13 637,25 97 162,66
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Ogółem wydatki 
17 426
969,50

17 188
324,94

1 613
836,52

2 666
004,63

2 206
897,63

8 999
684,17

w tym:       

wynagrodzenia, składki 
ZUS,FP, dod. wiejski i 
mieszkaniowy, odpisy na zfśs

15 717
680,00

15 524
897,50

1 479
396,07

2 458
865,09

1 942
615,42

8 324
849,52

wydatki rzeczowe 1 273
904,28

1 233 789,85 125
210,11

191 212,20 250
644,96

549
671,99

wydatki inwestycyjne 298 000,00 293 680,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00

wydatki na zakup 
podręczników-dotacja

137 385,22 135 957,59 9 230,34 15 927,34 13 637,25 97 162,66

 

III.9  Współpraca  z  podmiotami,  które  otrzymały  dotacje  na  realizacje  zadań
publicznych: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na rzecz
osób w wieku emerytalnym

 

Współpraca  z  podmiotami,  które  otrzymały  dotację  na  realizację  zadania  publicznego  
zgodnie  z  ustawią  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego   
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.zm.): wspieranie i  upowszechnianie kultury
fizycznej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Nr Podmiot Nazwa zadania
Kwota

udzielonej
dotacji

Liczba uczestników
zajęć 

1.  Uczniowski
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Orlęta”

szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych i
udział w rozgrywkach w zakresie piłki
koszykowej, tenisa stołowego, lekkiej

atletyki, piłki ręcznej, piłki nożnej
dziewcząt.

75. 000,00 zł 280

2. Parafialnym
Młodzieżowym

Klubem Sportowym
„Zwoleń”

szkolenie dzieci, młodzieży,dorosłych
i udział w rozgrywkach w zakresie piłki

siatkowej.
40.000,00 zł 80

3. z Miejskim Klubem
Sportowym

„Zwolenianka”

szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych i
udział w rozgrywkach w zakresie piłki

nożnej.
205.000,00 zł 154
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4. Zwoleński
Uniwersytet

Trzeciego Wieku

Inwestycja w zdrowie i kulturę
7.000,00 zł 40

Razem 327.000,00 zł 554

III.10 Zawody szkolne i turnieje

Zawody szkolne i turnieje sportowe

W 2018 roku na terenie Gminy Zwoleń zorganizowano:

- 18 zawodów szkolnych, w tym zawody z  piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa
stołowego, lekkiej atletyki. 

- 7 turniejów sportowych, w których udział brała młodzież oraz osoby dorosłe z zakresu piłki
nożnej, tenisa stołowego, wędkarstwa, piłki siatkowej oraz piłki ręcznej. 

Urząd Miejski w Zwoleniu przeznaczył środki na nagrody w postaci pucharów, dyplomów oraz
sprzętu sportowego dla uczestników w/w zawodów w kwocie 17 917,56 zł.

IV. Kultura

W Gminie Zwoleń działają 3 samorządowe instytucje kultury wpisane do „Rejestru Instytucji
Kultury” prowadzonego przez Gminę Zwoleń.

IV.1 Dom Kultury

Dom Kultury w Zwoleniu  jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały Nr
XII/48/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zwoleniu z dnia 20 listopada 1985r.  Organem
prowadzącym Dom Kultury jest  Gmina Zwoleń. Dom Kultury jest samorządową instytucją
kultury wpisaną do Rejestru Instytucji  Kultury  i  posiada osobowość prawną. W strukturach
Domu Kultury działa Kino ŚWIT. 

Dom Kultury zarządza dwoma obiektami; Domem Kultury przy ulicy Alei Jana Pawła II  6  
i Kinem Świt przy ulicy Lubelskiej 6 w Zwoleniu

Adres strony internetowej: www.dkzwolen.vot.pl oraz FB

- liczba odsłon strony internetowej jednostki w ciągu roku – 50 000 

Dom Kultury  posiada  dostęp  do  internetu  szerokopasmowego  w ramach  którego  oferuje
wolny dostęp dla korzystających.
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W 2018 roku zatrudnionych było w Domu Kultury (  wraz z obsługą kina) 15 osób na 12
i 1/3 etatu.

Dotacja z budżetu wynosiła 1 004 000,00 zł.

IV.1.1 Działalność Domu Kultury w 2018r.
-  13  zespołów  artystycznych  (taneczne,  teatralne,  wokalne,  rytmiczne,  folklorystyczne,
orkiestra dęta) w których pracowało – 300 osób

- 14 klubów (plastyczna, zumba, aerobik, joga, latino solo, karate, robotyka, kursy taneczne 
i inne) – 300 osób

- prowadzona była nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia recytatorsko-teatralne
– 250 osób

-  w  Galeriach  zaprezentowanych  zostało  12  wystaw  –  w  wernisażach  i  otwarciach
uczestniczyło 600 osób, łącznie wystawy zwiedziło - 2 000 osób 

- DK był organizatorem 11 konkursów o randze ogólnopolskiej, powiatowej i gminnej

-  DK zorganizował  7  rodzinnych wycieczek w ramach ferii  zimowych i  wakacji  z  Domem
Kultury

- DK odpowiadał za oprawę i obsługę techniczną 8 uroczystości patriotycznych.

Folklor

Nagrody o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej:

- XXIV Festwal Folkloru – Twórczości Nieprofesjonalnej „POWIŚLE 2018” Lipsko. 

- 59 Dni Kolbergowskie. XIX Mazowiecki Przegląd Folkloru – Przysucha. 

-  XXV  Konkurs  Kapel  i  Śpiewaków  Ludowych  Regionów  Nadwiślańskich  „Powiśloki”  –
Maciejowice

- XXV Jubileuszowy – Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko
w Folklorze”

- XXIV - Festiwal Folkloru Józefa Myszki – Iłża

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia

XIX  Międzynarodowym  Festiwalu  Orkiestr  Dętych  Internazionale  Bande  Musicali  
we Włoszech

PRIMO  PREMIO  ASSOLUTO  –  Absolutna  Pierwsza  Nagroda,  To  trofeum,  które  
z  XIX  Festiwalu  Internazionale  Bande  Musicali  Giulianova  we  Włoszech  przywiozła
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Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  Miasta  Zwolenia. Warto  zaznaczyć  że  jeszcze  nigdy, 
w historii tego festiwalu żadnej orkiestrze z Polski nie udało się zdobyć tego szczególnego
wyróżnienia.  Orkiestra  ze  Zwolenia  otrzymała  też  nagrodę  dla  najlepszej  orkiestry  
w Paradzie-Show.  W konkursie  wzięło  udział  16  zespołów z  całego  świata.  Były  między
innymi  orkiestry  z  Kostaryki,  Meksyku,  Wielkiej  Brytanii,  Chorwacji,   Węgier,  Szwecji,
Salwadoru, Włoch, Czech i  Polski.

- 20 marca udział w programie TVP KULTURA „Młody Muzyk 2018” – Finał 

Teatr

-  XXII  Przegląd  Twórczości  Dziecięcej  i  Młodzieżowej  Lipsko  2018  -  II  miejsce  
w I kategorii wiekowej  dla grupy teatralnej „Smerfy”, III miejsce w II kategorii wiekowej dla
grupy teatralnej „Talento”

Zespoły Taneczne
Ogólnopolski  Konkurs Taneczny CLASSIC DANCE PARTY Nowy Dwór Mazowiecki 2018  
-  Kat.  do 8 lat Formacje "Inne Formy" początkujący - I  miejsce Zespół Taneczny JANET
KIDS. 

-  Kat. 9-11 lat Formacje "Hip-Hop" początkujący - I miejsce Zespół Taneczny JANET. 

- Kat. 12-15 lat Formacje "Hip-Hop" zaawansowany - III Miejsce Zespół Taneczny FLOW. 

XXII Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2018 

- kat. gimnazja - I miejsce zespół taneczny FLOW.

- kat. kl. IV-VI - II miejsce Zespół taneczny JANET. - .kat. kl. 0-III - II miejsce Zespół taneczny
JANET KIDS.

Dom Kultury w 2018 roku był gospodarzem, organizatorem i współorganizatorem ponad 200
imprez  i  uroczystości  o  zasięgu  lokalnym,  powiatowym,  wojewódzkim,  ogólnopolskim  
i międzynarodowym.

Wydarzenia artystyczne o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej:

- Tradycje  Bożego Narodzenia w Zwyczajach i Wierzeniach Ludu – uczestniczyło 300 osób 

-  593  Rocznica  Nadania  Praw  Miejskich  Zwoleniowi  -  Narodziny  Naszego  Miasta  –
Inauguracja 100 lecia Odzyskania Niepodległości i Jubileusz ZUTW – 250 osób

-  VIII Niedziela na  Staropuławskiej  -  wielopokoleniowy happening  uliczny,
potańcówka ludowa  – 300 osób

- I Pokaz Musztr Paradnych Okręgu Radomskiego - XXV Jubileusz  Młodzieżowej Orkiestry
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Dętej Miasta Zwolenia – 1 000 osób

- XV Wieczór poezji p.n. „Janowi Kochanowskiemu - my współcześni” pod pomnikiem Jana
Kochanowskiego w parku miejskim – 300 osób

- XXXIX " Imieniny Pana Jana" – 10 000 osób

- Oficjalne otwarcie obiektu Kina Świt  ( bajka, koncert, film) – 600 osób

- XVI Słodkie Mikołajki – 300 osób

- VIII Zwoleńskie TEATRAŁKI – 600 osób

- XVI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO-LATO – Zwoleń 2018

-  XX  Mazowiecki  Konkurs  Literacki  na  fraszkę  „O  statuetkę  Jana  Kochanowskiego”
o randze ogólnopolskiej

- I Konkurs - Teatr Jednego Wiersza – 200 osób

- XX Przegląd Pieśni Religijnej Pielgrzymkowej „Na pielgrzymim szlaku” – 300 osób

- XXXV Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych Zwoleń 2018 – 300 osób

Kino ŚWIT

W 2018 roku działało Kino Filmów Premierowych, bezpłatne Kino Konesera, Poranki Filmowe
dla dzieci i Kino Premierowe:

- w kinie filmów premierowych i bajek dla dzieci odbyło się 50 pokazów, które obejrzało 4 000
widzów

- w kinie konesera i bajek dla dzieci (bezpłatnych seansów) odbyło się 116 pokazów, które
obejrzało 3 500 osób

- w kinie samochodowym - plenerowym odbyło się 2 seanse, które obejrzało 160 osób

Łącznie filmy w 2018 roku obejrzało 7 660 osób

Dom  Kultury  współpracuje  ze  szkołami  i  placówkami  oświatowymi,  instytucjami  kultury,
placówkami  społecznymi,  organizacjami  pozarządowymi,  grupami  nieformalnymi  
i przedsiębiorstwami prywatnymi.

W DK swoja siedzibę mają: Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku,  Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zwoleniu, Stowarzyszenie Grupa 
Rowerowa Zwoleń

       GMINA ZWOLEŃ               www.zwolen.pl            23



IV.1.2 Projekty i dofinansowania wydarzeń realizowanych przez DK w Zwoleniu
- Dom Kultury w Zwoleniu poprzez Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskał środki
w wysokości  11  300  złotych  na  realizacje  XXXV  Biesiady  Gawędziarzy,  Poetów  
i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń 2018. 

Dom  Kultury  w  Zwoleniu  -  w  2018  roku  pozyskał  środki  przyznane  przez  Zarząd
Województwa Mazowieckiego na współorganizację wydarzenia społeczno kulturalnego pn.
„XXXIX Imieniny Pana Jana” w kwocie 30 000 złotych na dofinansowanie koncertu zespołu
LemOn oraz 1 500 zł  od Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na dofinansowanie transmisji
meczu Polska Kolumbia podczas w/w wydarzenia.

- Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie w kwocie 2 500 złotych przyznane przez 

Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  przy  Urzędzie  Miejskim
w Zwoleniu na realizację wydarzenia pn. XX Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej „Na
Pielgrzymim Szlaku”. 

- Ze środków Gminnej Komisji dofinansowany został również w kwocie 2 500 złotych spektakl
pt. „Jaki Taki” w reżyserii Jarosława Figury

- Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał 86 Sponsorów na wydarzenie pn. „XVI Słodkie Mikołajki”
dzięki  którym  udało  się  przygotować  dla  dzieci  260  paczek  ze  słodyczami,  zakupić
kilkadziesiąt  nagród  do  konkursów  i  dofinansować  występ  zespołu  KOSMOKWAKI
współpracującego z Telewizją POLSAT.

IV.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu

Najstarszą  samorządową  instytucją  kultury  (powołaną  23  maja  1947  roku),   służącą
zaspakajaniu potrzeb kulturowych i informacyjnych lokalnej społeczności jest Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, wpisana do rejestru gminy pod
nr 1/1993.

W 2018 roku budżet biblioteki wynosił – 645.000 zł,  z tego 17.000 zł dotacja na wykonywanie
zadań  Biblioteki  Powiatowej.   Książnica  otrzymała  dofinansowanie   w  ramach  Programu
Wieloletniego  „Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa”  Priorytet  1-  „Zakup  nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 16.000 zł.  

MGBP prowadzi działalność statutową na terenie Gminy Zwoleń za pośrednictwem Biblioteki
Głównej  oraz  trzech  Filii  Bibliotecznych  w  (Jasieńcu  Soleckim,  Strykowicach  Górnych  
i  Sycynie)  oraz  Świetlicy  Wiejskiej  w  (Jasieńcu).  Od  2001  roku  placówka  pełni  funkcję
Biblioteki Powiatowej, sprawując opiekę i nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi  
i ich filiami na terenie Powiatu Zwoleńskiego. Przy bibliotekach działają Dyskusyjne Kluby
Książki dla dorosłych i zespół  dziecięcy „Sycyniaczki” (FB w Sycynie), koordynowane przez
bibliotekarki. Wszystkie  placówki  pracują w programie bibliotecznym MATEUSZ,  posiadają
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katalogi online.                                             

Łączna liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła - 8,25.               

IV.2.1    Działalność MGBP i Filii Bibliotecznych w 2018r.

Liczba

woluminów

Liczba

wypożyczeń*

Liczba

czytelników

Liczba

użytkowników

Biblioteki Stan na

01.01.18

Stan na

31.12.18

Stan na

01.01.18

Stan na

31.12.18

Stan na

01.01.18

Stan na

31.12.18

Stan na

01.01.18

MGBP
Zwoleń

27015 27682 41461 38808 3182 2753 3513

FB
Jasieniec

5119 5309 15974 16310 245 245 468

FB
Strykowice

6807 6987 8182 8156 250 235 309

FB

Sycyna

7765 7933 8403 8409 287 308 378

Razem: 46706 47911 74020 71683 3964 3541 4668

*Łączna liczba wypożyczeń  zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu

 

IV.2.2 Wydarzenia biblioteczne
W 2018 roku MGBP i  jej  filie zorganizowały 248 wydarzeń, w których wzięło udział  3977
osoby.  Były  to  między  innymi:  lekcje  biblioteczne,  wycieczki  przedszkolaków  i  uczniów,
spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, warsztaty i zajęcia edukacyjne
dla użytkowników  podczas ferii zimowych i wakacji, prelekcje, konkursy: „Najlepszy czytelnik
lata  2018”,  „Wiedzy o  Janie  Kochanowskim”.  Ponadto  MGBP  brała  udział  w  lokalnych  
i ogólnopolskich akcjach tj.: Bookcrossing czyli uwolnij książkę!, Książka na telefon, Żonkil,
Niedziela na Staropuławskiej, Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)Wolność czytania”, Dzień
Dziecka,   Noc Bibliotek  pod hasłem „Rzeczpospolita  Czyta”,   Zwoleński  Jarmark  Kultury,
Narodowe Czytanie (100 czytających na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości).  

IV.3 Muzeum Regionalne w Zwoleniu 

Muzeum nie posiada swojej  siedziby - wynajmuje pomieszczenia od  Parafii  Podwyższenia
krzyża Świętego  w Zwoleniu ,ul. Kardynała Wyszyńskiego 30;
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Jednostka posiada Statut przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu nr:IV/28/2002r. 

Jednostka podzielona jest na trzy działy: 

- Dział Historyczno-Artystyczny

- Dział Oświatowo-Wystawienniczy

- Dział Etnograficzny

Zbiory muzealne: w pozycjach inwentarzowych -281,w sztukach 474,depozyty 13, w sztuce
13.

W roku 2018 pozyskano w ramach darowizn do zbiorów Muzeum 12 eksponatów (szt31) oraz
96 kopii zdjęć.

IV.3.1 Wystawy Muzealne
Stałe: 4

- zabytki kultury materialnej mieszkańców ziemi zwoleńskiej pod nazwą „ Co w dawnej chacie
bywało” wystawa plenerowa do września 2018r.

-  „Prehistoryczni  Łowcy  nad  Zwolenką”  plenerowa  wystawa  planszowa  zorganizowana   
we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

-  Dawne  naczynia  liturgiczne  i  obrazy  z  kościoła  p.w.  podwyższenia  krzyża  Świętego  
w Zwoleniu.

-  Zabytki  regionalne  ziemi  zwoleńskiej  –  zbiory  parafii  podwyższenia  Krzyża  Świętego  
w Zwoleniu.

Czasowe 4

- „Mojej Urszulce” w ramach XXXIX Imienin Pana Jana od 22.06. do 31.08.2018r.

- „Ojcowie Niepodległości” wystawa planszowa IPN od 24.09 do 8..10 2018r.

-  „Pamiętamy o  wydarzeniach i  bohaterach naszej  ziemi”  organizator  Burmistrz  Zwolenia
Bogusława  Jaworska,Dom  Kultury  w  Zwoleniu,Akcja  katolicka,  Muzeum  Regionalne  
w Zwoleniu od 3 do 30.11.2018r.

-  „Być  żyć  w  Polsce  .Chłopi  ziemi  radomskiej  w  walce  ,obronie  i  budowie  Niepodległej”
wystawa Muzeum Wsi Radomskiej od 11 do 30.11.2018r.        

Ilość  wydarzeń:  20,  uczestników:  552+50  wystawców  kiermaszowych  i  ok.  400
odwiedzających kiermasze.

W tym:

Wernisaże wystaw -4, uczestnicy -205 osób;

Konkursy-1,uczestnicy 77 osób;
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Warsztaty- 5, uczestnicy 95 osób;

Imprezy plenerowe(3):Dzień  Dziecka na orliku-35 osób;  Kiermasze świąteczne -2  (17+25
wystawców)

Wykłady /prelekcje-4,uczestnicy 110 osób;

Spotkanie Rady redakcyjnej publikacji;

Inne - audycje filmowo-radiowe nagranie dla Muzeum.

IV.3.2 Frekwencja – ilość turystów, którzy odwiedzili Muzeum 
W okresie sprawozdawczym Muzeum zwiedziło 5067 osób, w tym:

-  bezpłatnie  3602  osoby  (  grupy  szkolne:  2094  osoby,grupy  seniorów:1210  osób,turyści
indywidualni:177 osób,zwolnieni z opłat121 osób).dodatkowo zwiedzanie wystawy plenerowej
„prehistoryczni Łowcy nad Zwolenką” ok.200 osób;

IV.3.3 Rozliczenie biletów za 2018r.
od dnia 21 września 2018r. Do 31.12.2018r.

- bilet grupowy   - zakupiło 102 osoby

- bilet normalny - brak

- bilet ulgowy    - zakupiło 69 osób

- bilet rodzinny  - brak

- bilet grupowy  - zakupiono 1199 osób

 Z usług przewodnika skorzystały 2 grupy turystów łącznie 95 osób

Z opłat zostało zwolnionych 121 osób ( pilotów i opiekunów grup)

Z  budżetu  Gminy  Zwoleń  w  roku  2018  przyznano  106.0000  zł;dodatkowo  wpływy  
z tytułu sprzedaży biletów 5375 zł i publikacji 1250 zł.

Razem przychody – 112625,50zł.

V. Majątek
V.1 Nieruchomości gruntowe w Gminie Zwoleń

V.1.1 Inne własności niż własności prawa majątkowego, o ograniczonych prawach 
rzeczowych jak: użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach.

       GMINA ZWOLEŃ               www.zwolen.pl            27



Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;

Grunty ogółem  124,0363 ha o wartości  6.923.698,92 zł w tym:

1) grunty tworzące zasób gruntów komunalnych  114,1133 ha  o wartości  6.144.656,92 zł, 
w tym:

 -    tereny budowlane   6,2921 ha  o wartości  1.170.028 zł

* grunty rolne  28,0718 ha  o wartości  959.731 z

* tereny rekreacyjne  13,4536 ha o wartości 617.586 zł

* grunty zadrzewione i zakrzewione (parki)  17,3905 ha o wartości  880.414 zł

* tereny komunikacyjne (pozostałe)  48,9053 ha o wartości  2.516.897,42 zł

2) grunty komunalne w trwałym zarządzie  9,9230 ha o wartości  779.042 zł

Budynki

W zasobie mienia komunalnego znajdują  się  budynki oraz budowle  o wartości księgowej  
115.116.347,71 zł.

Ponadto Gmina jest właścicielem 2 budynków – obiektów oświatowo-kulturalnych (Biblioteka, 
Dom Kultury) o wartości  - 1.222.949,76 zł oddanych w użytkowanie.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwoleń znajduje się:

* 54  lokali  mieszkalnych  w  tym:   32  lokali  komunalnych,  15  lokali  socjalnych  
i 7 lokali oświatowych,

* 23 lokale użytkowe w tym:  3 lokale biurowe,  1  apteka,  3  sklepy,  3  wolne lokale,  
1 pomieszczenie gospodarcze, 11 garaży i 1 garaż wolny.

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

     1) Lokale mieszkalne  w budynkach przy ulicach :

* 11 Listopada 2 - 5 lokali

*  Bogusza  41 - 1 lokal

*  Wojska Polskiego 52 - 2 lokale

*  Wojska Polskiego 52A - 2 lokale

* Wojska  Polskiego 56 - 1 lokal

* Wojska Polskiego 56A - 2 lokale

* Kościuszki 2 - 2 lokale
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* Kościuszki 2 i Władysława Jagiełły 8     -           6 lokali

* Wojska Polskiego 80A - 4 lokale

* Bogusza 29 - 3 lokale

* Doktora Perzyny  114A - 3 lokale

* Cmentarna 39 - 1 lokal

     2) Lokale oświatowe:

-   Strykowice Górne 400A (Publiczna Szkoła Podstawowa)         -    2 lokale

* Paciorkowa Wola Nowa 64 (Publiczna Szkoła Podstawowa)   -   1 lokal

* Barycz-Kolonia 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa)    -    2 lokale

* Sydół 64A (Publiczna Szkoła Podstawowa)               -   2 lokale   

     3) Lokale socjalne:

-    Wojska Polskiego 80B        -            2 lokale

* Doktora Perzyny 114A (barak)                   -           1 lokal

* Bogusza 31 (b. Przedszkole)                   -           4 lokale

* Jasieniec - Kolonia 107 (w budynku Agronomówki)      -            3 lokale

* Męciszów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej)        -            2 lokale

* Linów (w budynku byłej Szkoły Podstawowej)               -            3 lokale

     4) Lokale użytkowe i garaże w budynkach przy  ulicach:

* ul. Kościuszki  2 - sklep Odzieżowy

* ul. Kościuszki 2           -  wolny lokal 

* ul. Kościuszki 2 - zakład Optyczny

* ul. Władysława Jagiełły 8 -          sklep VESTA

* ul. Władysława Jagiełły 8 -         Apteka

* ul. Bogusza  41 - wolny lokal nr 1

* ul. Bogusza 41  - wolny lokal nr 2

* Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe – Zwoleń ul. 
Targowa 54  (biurowe)  

* Orange Polska S.A.  –  Paciorkowa Wola Nowa   (biurowe)

* Orange Polska S.A.  – Zielonka Stara   (biurowe)
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* Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca Powiatowy Inspektorat Weterynarii

* Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż nr 1 najemca – os. prywatna 

* Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż nr 2 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż nr 3 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż nr 4 nie objęty umową najmu

* Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - garaż nr 5 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80 - pomieszczenie gospodarcze najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Prosta   - garaż nr 1 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Prosta   - garaż nr 2 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Prosta   - garaż nr 3 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Prosta   - garaż nr 4 najemca – os. prywatna

* Zwoleń ul. Prosta   - garaż nr 5 nie objęty umową najmu.

Opłaty wynikające z tytułu najmu lokali  tj.  czynszu najmu i opłaty eksploatacyjne najemcy
uiszczają na konto Urzędu Miejskiego w Zwoleniu Bank Spółdzielczy.

Pozostałe składniki mienia:

- środki transportowe                        -  o wartości 1.395.661,60 zł

- kotły maszyny i urządzenia techn   -  o wartości  3.926.216,89 zł

-  narzędzia, przyrządy, ruchomości -  o wartości  1.108.204,74 zł

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości 513.487,76 zł

V.1.2  Dane  dotyczące  innych  niż  własność  praw  majątkowych,  w  tym  
w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  19,8998 ha o wartości  984.196 zł.                     

Udziały w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o.  – 5.322.500,00 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i II od dnia
złożenia poprzedniej informacji.

W  zakresie  mienia  komunalnego  w  okresie  od  1.01.2018  roku  do
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dnia 31.12.2018 roku wystąpiły następujące zmiany:

* Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 1,1924 ha                          
o wartości  40.685 zł.

* Z mienia komunalnego rozdysponowano 2,1902 ha gruntu o wartości 129.146 zł.

V.1.3   Dane  o  dochodach  uzyskanych  z  tytułu  wykonywania  praw  własności  
i innych praw majątkowych oraz wykonywania ich posiadania.
Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym są następujące:

1. Z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym własności gruntów : 772.450 zł.

2. Z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów:  50.891,45 zł.

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 3.045 zł.

4.  Z  tytułu  oddania  gruntów  w  dzierżawę,  użyczenie,  użytkowanie,  przekazanie  
w posiadanie na podstawie zawartych porozumień – 9.827,06 zł

5.  Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych,  garaży oraz opłat za odpady komunalne
– 536.380,64 zł.

VI.   Budżet Gminy Zwoleń - wykonanie budżetu 
VI.1 Realizacja dochodów budżetu w 2018r.

Planowane  dochody  w  wysokości  65.280.914,22zł  zostały  wykonane  w  2018r.  na  kwotę
66.406.816,60zł, co stanowi 101,7% planu. 

 VI.1.1 Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła 

Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła

Dochody: Plan Wykonanie %

1 Podstawowe dochody podatkowe 17.697.659 19.038.508,21 107,6

2 Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat: 1.898.177 1.839.589,12 96,9

3 Wpływy z majątku gminy 1.388.262 1.463.496,97 105,4

4 Pozostałe dochody: 783.116 754.369,10 96,3

5 Dotacje celowe na zadania zlecone: 17.561.737,22 17.441.351,63 99,3

6 Dotacje celowe na zadania własne: 1.420.801 1.418.154,05 99,8
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7 Pozostałe dotacje: 333.178 338.885,72 101,7

8. Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków unijnych:

7.994.515 7.908.992,80 98,9

9 Subwencja ogólna: 16.203.469 16.203.469,00 100

-

-

część wyrównawcza

część rekompensująca

5.097.698

153

5.097.698,00

153,00

100

100

- część oświatowa 11.105.618 11.105.618,00 100

Razem 65.280.914,22 66.406.816,60 101,7

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 23.095.963,40zł, tj.106,1% planowanych 
dochodów (plan 21.767.214zł), zwiększenie o 7,8% w stosunku do 2017r.

- dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 27.107.384,20zł tj. 99,3% planowanych dochodów (plan 
27.310.231,22zł), wzrosły o 13,1% w stosunku do 2017r.,

- subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 16.203.469zł, tj. 100% planowanych dochodów, 
wzrosła o 2,2% w stosunku do 2017r.

W stosunku do 2017r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o 12,2% z kwoty 60.724.900,09zł 
do kwoty 66.406.816,60zł.

VI.2  Realizacja wydatków budżetowych w 2018r.

Wydatki ogółem w 2018r. wykonano w kwocie 67.318.006,19zł na plan 70.870.471,50zł, co
stanowi 95% planu, w tym: 

* Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 54.137.204,94zł na plan 56.274.114,92zł
tj. 96,2% wykonania,

* Wydatki  majątkowe -  inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 13.180.801,25zł  na
plan 14.596.356,58zł tj. 90,3% wykonania planu.

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2017r. o 4,2%. (wykonanie w 2017r. 51.951.137,52-zł).
Wydatki  majątkowe  zwiększyły  się  o  12%  w  2018r.  o  stosunku  do  2017r.  (wykonanie  
w 2017r.-11.758.144,04zł) Wydatki majątkowe stanowią 19,6% wydatków ogółem.
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VI.2.1 Struktura wydatków

  Struktura wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 Wydatki osobowe 24.704.688,48 24.178.616,31 97,9

2 Dotacje na zadania bieżące

3 Świadczenia społeczne 17.119.009,61 16.829.701,71 98,3

4 Wydatki rzeczowe bieżące 9.328.494,08 8.296.367,79 88,9

5 Wydatki majątkowe 14.596.356,58 13.180.801,25 90,3

6 Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów

660.000,00 503.217,37 76,2

Razem wydatki 70.870.471,50 67.318.006,19 95,0

Wydatki  osobowe  stanowią  w  budżecie  ponad  44,7%  wydatków  bieżących  ogółem.
W2017r. wskaźnik  ten wynosił 44,1%.

VII. Pomoc Społeczna MOPS w Zwoleniu
VII.1 Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu, jest samodzielną jednostką organizacyjną
pomocy  społecznej,  działającą  jako  wyodrębniona  jednostka  budżetowa  Gminy  Zwoleń,
finansowaną  ze  środków  własnych  gminy  i  środków  administracji  rządowej  na  zadania
zlecone.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadania określone zostały
przepisami ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Podstawowym celem pomocy
społecznej   jest  umożliwienie  osobom  i  rodzinom  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. Dodatkowo wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  również  zapobieganie  trudnym  sytuacjom  rodzinnym,
przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia  osób i  rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.   
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 VII.1.1 Rodzaje wsparcia finansowego

Rodzaj udzielonego wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej w 2018 roku

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota

Zasiłki stałe 462 239.328,92 

Zasiłki okresowe 321 100.056,33

Zasiłki celowe 382 148.488,88

Zasiłki  celowe  w  ramach
programu  ,,Pomoc  państwa  w
zakresie dożywiania”

279   85.800

RAZEM 1444 573.674,13

Oprócz pomocy finansowej udzielana jest również pomoc w postaci posiłków oraz pomoc

rzeczowa.

Rodzaj udzielonej pomocy w postaci posiłków i pomocy rzeczowej w 2018 roku

Rodzaj pomocy Liczba świadczeń Kwota

Posiłki w szkole 39.466 131.593

Posiłki w jadłodajni 5.255 24.170,59

Paczki żywnościowe 47 9.400

RAZEM 44.768 165.163,59

Systematyczne  starzenie  się  społeczeństwa  generuje  potrzebę  zapewnienia  pomocy  

w  formie  usług  opiekuńczych  osobom  samotnym,  które  z  powodu  wieku,  choroby  

i innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich.

Pomoc udzielona w postaci usług opiekuńczych w 2018 roku

Rodzaj usług Liczba osób Kwota

Usługi opiekuńcze 33 374.527,66

Specjalistyczne usługi opiekuńcze   8   93.944

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla dzieci

  2 4056

RAZEM 43 472.527,66
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Osoby wymagające całodobowej opieki, niezdolne do samodzielnej egzystencji, dla których

pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca, a rodzina takiej opieki nie jest  

w stanie zapewnić kierowane są do Domu Pomocy Społecznej. W roku 2018 Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 16  pensjonariuszy. Wydatkowano na

ten cel 441.630,51zł.

Jednym  z  istotnych  zadań  pomocy  społecznej  jest  udzielanie  wsparcia  w  postaci  pracy

socjalnej  tj.  świadczenie  pomocy  we  wzmacnianiu  lub  odzyskiwaniu  zdolności  do

funkcjonowania  w  społeczeństwie  poprzez  pełnienie  odpowiednich  ról  społecznych  oraz

tworzenie  warunków sprzyjających  temu celowi.  W roku  2018  z  pomocy w formie  pracy

socjalnej skorzystało 288 rodzin.

Na  podstawie  umowy  pomiędzy  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Zwoleniu  

a Radomskim  Bankiem Żywności dotyczącej nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych

wśród osób najbardziej potrzebujących pomocą zostało objętych 1000 osób z terenu gminy

Zwoleń spełniających kryterium dochodowe.

W ramach realizacji  zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej w  2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu zatrudniał 1 asystenta

rodziny  w  ramach  umowy  o  pracę.  Asystent  pracował  z  11  rodzinami,  

w  których  wychowuje  się  19  dzieci.  Powodami  przydzielenia  rodzinie  asystenta  były:

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, niepełnosprawność, nadużywanie

alkoholu,trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Od  2011r.  przy  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Zwoleniu  działa  Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2018r. w ramach Zespołu

procedurą ,,Niebieskiej Karty” objętych było 23 rodziny.

VII.1.2 Rodzaje świadczeń

Świadczenia rodzinne

Wypłatę  świadczeń  rodzinnych  reguluje  Ustawa  z  dnia  28  listopada  2003r.  
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o  świadczeniach  rodzinnych.  W  2018r.  W  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  
w Zwoleniu udzielono następujących rodzajów świadczeń:

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 18.391 2.180.148

Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu
urodzenia dziecka

123    126.000

Świadczenie pielęgnacyjne 730 1.070.990

Zasiłek pielęgnacyjny 3.412    539.839

Specjalny zasiłek opiekuńczy 153    79.852

Świadczenie rodzicielskie 522    481.604

    

Odrębnym rodzajem świadczenia jest zasiłek dla opiekuna, którego warunki nabywania oraz
zasady  ustalania  i  wypłacania  reguluje  ustawa  z  dnia  4  kwietnia  2014r.
o ustalaniu i wypłacie zasiłków  dla opiekunów. W 2018r. z tej formy pomocy  skorzystało 19
osób na łączną kwotę 96.770 zł.

Fundusz alimentacyjny

Działania  w  ramach  funduszu  alimentacyjnego  reguluje  Ustawa  z  dnia  07.09.2007r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od 01.01.2018r.  do 31.12.2018r.
Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zwoleniu  podjął  312  działań  
w  stosunku  do  dłużników  zamieszkujących  na  terenie  gminy.  W  ramach  funduszu
alimentacyjnego została w tym okresie wypłacona kwota 517.430zł.

Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Świadczenie to realizowane jest od 01.04.2016r. na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r.  
o  pomocy  państwa   w  wychowywaniu  dzieci.  Celem  świadczenia  wychowawczego  jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Tą formą pomocy w 2018r. objęto 1911 dzieci
na łączną kwotę 10.061.678,50zł. 

W ramach  rządowego programu ,,Dobry start” pomocą  w 2018r. zostało objętych 1772
dzieci na łączną kwotę 531.600zł

VIII. Rozwój oraz inwestycje gospodarcze w 2018r.
VIII.1 Zagospodarowanie przestrzenne miasta i gminy Zwoleń
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Rada Miejska w Zwoleniu w dniu 29 września 2017 roku podjęła uchwałę  (na podstawie art.
32  upzp)  w  sprawie  aktualności  studium  uwarunkowań   i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  i  gminy  Zwoleń  oraz  planów  miejscowych  obowiązujących  na
obszarze miasta i gmin Zwoleń.

Na  podstawie  w/w  uchwały  Rada  Miejska  w  Zwoleniu  w  dniu  30  stycznia  2018  roku
przystąpiła  do  sporządzenia  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  i  gminy  Zwoleń.  Planowany  terminy  zakończenia  prac
urbanistycznych opracowania nowego studium  24.06.2020 r.

W granicach administracyjnych, Gmina Zwoleń w całości pokryta jest miejscowymi planami
zagospodarowania  przestrzennego.  Posiada  10  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego w tym dwa ogólne opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z poź.zm.).

VIII.2 Komunikacja
Gmina  Zwoleń  jest  podmiotem  zarządzającym  przystankiem  autobusowym  przy  
ul. Moniuszki w Zwoleniu, na którym zatrzymują się przewoźnicy.

Podstawą  zatrzymywania  środków transportu  dla  wsiadania  i  wysiadania  pasażerów bez
prawa  postoju,  jest  uzyskanie  od  Gminy  Zwoleń  pozwolenia  na  zatrzymywanie  się  na
przystanku oraz podpisanie umowy.

W  umowie  zawarta  jest  opłata  netto  za  każdy  wjazd  na  przystanek  dla  przewoźników
wykonujących  przewozy  pojazdami  o  małej  masie  przewożących  do  23  osób  wraz  
z  kierowcą  ustala  się  stawkę  w  wysokości  0,04  zł  opłaty  za  korzystanie  z  przystanku
komunikacyjnego,  w pozostałych  przypadkach stawka opłaty wynosi  0,05 zł  za,  za  jedno
zatrzymanie środka transportu na przystanku.

W 2018 roku z przystanku autobusowego korzystało 16 przewoźników, z którymi Gmina ma
zawarte umowy, wydano 19 zezwoleń na korzystanie z przystanku autobusowego, wydano 9
postanowień dot.  uzgodnienia  rozkładu  jazdy,  aneksowano 12 umów oraz  zawarto  jedną
nową umowę.

VIII.3 Nazwa inwestycji i zadania

Lp. Nazwa inwestycji / zakres
Termin

wykonania

Kwota 
(wykonawca 
+ inspektor)

Poziom/kwota
dofinansowania/Program
Źródło dofinansowania

1. Wymiana pomp i szafy 
sterowniczej na przepompowni 
ścieków przy ul. Wojska 
Polskiego w Zwoleniu 
(wymiana 2 pomp i szafy 
sterowniczej)

19.03.2018r. 
– 08.05.2018r.

38 074,65 zł - 
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2. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 
z przyłączami o długości ok. 
5500m, wzdłuż drogi krajowej 
wg. Projektu indywidualnego w 
m. Podzagajnik gm. Zwoleń 
(sieć – ok. 4 952 m, przyłącza –
ok. 310,62m – 96 szt.)

12.09.2017r.
- 30.04.2018r.

2 046 492,50 zł 
= 2 031 547,80 
zł 
+ 14 944,50zł

63,63% netto - 994 707,40zł

PROW 

„Gospodarka wodno-
ściekowa” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”

3. Przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Świętej Anny 
w Zwoleniu (renowacja metodą 
bezwykopową przy pomocy 
technologii rękawa) 
(przebudowa sieci – ok. 78m, 
wymiana 2 studni 
i remont 1 studni)

04.07.2018r.
- 31.07.2018r.

298 398 zł
= 295 200,00 zł 
+ 3 198,00 zł

-

4. Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej
w ul.Krótkiej w Zwoleniu 
(przebudowa sieci – ok. 78,5m,
przyłącza – ok. 32,5m – 4 szt.)

10.05.2018r.
- 30.09.2018r.

108 267,85 zł

= 107 529,85 zł
+ 738,00 zł

-

5. Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami w ul. 
Kochanowskiego w 
Zwoleniu(odcinek od ul. 
Andersa do ul. Granicznej) 
(sieć – ok. 272,5m, przyłącza – 
ok. 15m – 5 szt.)

20.06.2018r.
- 30.11.2018r.

144 604,42zł

=143 497,42 zł
+ 1 107,00 zł

-

6. Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w ul. 
Konopnickiej Zwoleniu(sieć – 
ok. 1 242 m, przyłącza – ok. 75
m – 25  szt.)

20.06.2018r.
- 30.11.2018r.

511 936,78 zł

= 509 353,78 zł
+ 2 583,00 zł

-

7. Modernizacja budynku 
administracyjnego przy ulicy 
Targowej 54 w Zwoleniu 
(przebudowaniu istniejącej 
kanalizacji sanitarnej wewnątrz 
budynku oraz odprowadzeniu 
wody 
z budynku za pomocą drenażu 
wewnętrznego)

06.09.2018r.
- 05.12.2018r.

39 992,11 zł

= 38 762,11 zł
+ 1 230,00 zł

-

8. Budowa sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacyjnej z 
przyłączami w drodze 
wewnętrznej od ul. Perzyny w 
Zwoleniu (sieć wodociągowa - 

17.10.2018r.
- 14.12.2018r.

159 245,33zł

= 158 015,33 zł
+ 1 230,00 zł

-
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ok. 136 m, 3 przyłącza 
wodociągowe, sieć 
kanalizacyjna - ok. 131 m, 
3 przyłącza kanalizacyjne)

Łączna wartość inwestycji  - 3.347.011,64 zł

VIII.4 Zadania w ramach funduszu sołeckiego

Modernizacja budynku świetlicy w Barycz – 31 119,00 zł

- wykonanie toalet WC z umywalką 6m x 2,8m w budynku (ścianki działowe + wylewka bez
wyłożenia płytkami + instalacja wewn. sieci wodociągowej z podłączeniem),

- uzupełnienie tynków ścian WC,

- gruntowanie malowanie WC,

Wykonanie  przyłącza wodociągowego (z  przeciskiem pod drogą powiatową ok.  10-12mb)
wraz ze studzienką  wodomierzową.

Modernizacja świetlicy wiejskiej II etap (Jedlanka) – 14637,00 zł

Wykonanie  robót  budowlanych  w  tym:  docieplenie  elewacji  zewnętrznej  budynku  (remizy
OSP)  pozostałej  (ok.   ½  )  powierzchni  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  Jelance  (wraz  
z  materiałem),  położenie  warstwy  wykonanej  ze  styropianu  o  grubości  min.  12cm  
i warstwy tynku akrylowego (tzw. struktury)

Opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu i  renowacji  pomnika w Karolinie  –
11070,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu projektu konserwacji i modernizacji istniejących urządzeń
oraz  opracowanie  projektu  zagospodarowania  całego  terenu  wokół  pomnika  
i  mogiły  pomordowanych  w  Karolinie,  w  tym  m.in.  dotyczy:  wykonania  tynku  na  cokole
pomnika, zabezpieczenie i uszczelnienie kamienia, odnowienie napisów, wykonanie nowego
godła,  wykonanie  nawierzchni  chodnika  od  pomnika  do  mogiły,  konserwacja  istniejącej
nawierzchni  (koło  mogiły),  zagospodarowanie  mogiły  i  terenu  wokół  mogiły,  wykonanie
pokrycia nad figurą „Matki  Boskiej  Bolesnej”,  montaż ławki,  śmietnika, remont istniejących
ławek, ściany oraz innych wynikających z potrzeb.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem w Koszarach - 10 144,86 zł

- wykonanie ogrodzenia panelowego 60mb, przęsła o wymiarach 1m x 2,5m ocynkowany
ogniowo  i  malowany  proszkowo  kolor  zielony  wraz  z  furtką  panelową  
– 1 szt.                            
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- huśtawka wahadłowa (bujak) „Marek” – 1 kpl,                                                              

- ławka parkowa „Kompan” wykonana z betonu zbrojonego nogi, deska z drewna liściastego –
1 kpl.

Doposażenie  boiska  i  placu  zabaw  w  Linowie  poprzez  zakup  oraz  montaż  ławek  
i urządzeń zabawowych w Linowie – 14 839,48 zł

montaż  urządzeń  zabawowych  i  dostawa  do  miejscowości  Linów  na  działce  nr  249/2 
w tym:  

- urządzenie zabawowe typu karuzela „Bączek” – 1 kpl.                                                             
-  system modułowy - zestaw rekreacyjny  „Maja”– 1 kpl                                                             
- ławka stalowa z oparciem „Jacek” – 2 kpl. Długość całkowita 1800 mm, wys.    764 mm.

Doposażenie  placu  zabaw  o  dodatkowe  urządzenia  zabawowe  w  Męciszowie  -
10 446,36 zł

Dostawa i  montaż urządzeń zabawowych w miejscowości  Męciszów na działce nr 101/1  
w tym: 

- urządzenie zabawowe typu karuzela „Bąk”  – 1 kpl,                                                             
- huśtawka ważka „MEWA”  – 1 kpl,                                                                                            
- huśtawka wahadłowa dla grupy wiekowej „KASIA” 3-15 lat – 1 kpl. 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie  III etap - 10 446,36

Realizacja III etapu modernizacji świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie polegająca na:

- urządzenie sanitariatów w tym: doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do sanitariatów,
wykonanie   dwóch  pomieszczeń  WC  z  drzwiami  i  sedesami  oraz  ich  wyposażenie
podstawowe  (np.  uchwyt  do  papieru  toaletowego,  szczotka  sedesowa)  zakup  i  montaż
umywalki  +  lustro,  zerwanie  i  ułożenie  nowej  terakoty,  uzupełnianie  tynków,  malowanie,
położenie mozaiki (na wys. 150cm), zakup i montaż rolety w oknie,

- zakup i instalacja podgrzewacza przepływowego do łazienki,

- zakup i instalacja szamba i doprowadzenie sanitariatów,

- zakup stołu tenisowego z wyposażeniem (siatka+4rakietki + piłeczki 12szt.),

- zakup i montaż rolet w pomieszczeniu sportowym (6kpl),

-  zakup  wycieraczek:  aluminiowej  z  listwą  –  szczotka  o  min.  pow.  1x0,5m2   (do
zainstalowania przed świetlicą) oraz  aluminiowej z listwą – guma o min. pow. 1x0,5m2 (do
zainstalowania wewnątrz świetlicy),

- zakup żarówek i  świetlówek do wyposażenia pomieszczeń świetlicowych (plus po 1 szt.
zapasowej),

- obróbka blacharska komina na budynku świetlicy.
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Zakupu i  montażu urządzeń zabawowych w miejscowości  Pałki;  sołectwo Mostki  –
1644,59, sołectwo Osiny - 3114,83, sołectwo Podzagajnik - 18678,14

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem w miejscowości Pałki obręb Mostki
na działce nr 6670/2; 6671/4 w tym:

- huśtawka wahadłowa dla grupy wiekowej 3-15 lat – 1 kpl. 

- urządzenie zabawowe typu karuzela – 1 kpl. 

- huśtawka sprężynowa – 1 kpl np. typu „OWIECZKA”.  

- huśtawka sprężynowa typu „JEEP” – 1 kpl 

- huśtawka ważka – 1 kpl; 

- zjeżdżalnia – 1 kpl; 

- ławka parkowa – 1 kpl; wykonana z betonu zbrojonego nogi, deska z drewna liściastego.

- Wykonanie i zamontowanie (na słupku) tablicy „Regulamin placu zabaw”.

Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Osiny – 1000,00

Zagospodarowanie działki nr 197/1 na cele rekreacyjne poprzez zasypanie zbiornika p.poż.,
usunięcie ogrodzenia i wyrównanie terenu – sołectwo Paciorkowa Wola Nowa - 9 594,00

- roboty polegające na zasypaniu zbiornika p.poż (do poziomu istniejącego terenu), wycięcie 
i  usunięcie  (wywóz)  krzewów  i  innej  roślinności,  demontaż  i  usunięcie  ogrodzenia
wykonanego z siatki i słupków (utylizacja), wyrównanie terenu zasiew trawy.

Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy OSP w Sycynie – 31 980,00

Wykonanie remontu pomieszczenia świetlicowego (sali świetlicowej głównej o pow. podłogi
74m2,  pow.  sufitu  74m2,  pow.  ścian  114,700  m2)  w  budynku  remizy  OSP  
w Sycynie w tym:

- uzupełnienie tynków ścian,

- malowanie,

- wykonanie podkładu podłogi,

- izolacja podłogi,

- ułożenie desek podłogowych,

- zakup i montaż podgrzewacza przepływowego do wody o mocy 15 kW

Oświetlenie uliczne: 

Montaż oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości  Mostki  i  Pałki  --  25
400,00 zł brutto  
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-  Pałki  Montaż na istniejących słupach nr 27, 27/2 i  27/4 kompletnych opraw oświetlenia
ulicznego  typu  LED o  mocy  do  60W  na  wysięgnikach  rurowy o  wysięgu  ok.  2,0m oraz
podwieszeniu przewodu zasilającego AsXSn 2x25mm2 na łącznej dł. 360mb. (od słupa nr 1
do  nr 27/5),

- Mostki (droga w kierunku Palek – nowe budynki)

Montaż na istniejących słupach nr 7/1, 7/3, 7/4 i 7/5 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego
typu LED o mocy do 60W na wysięgnikach rurowy o wysięgu min. 2,0m oraz podwieszeniu
przewodu zasilającego AsXSn 2x25mm2 na łącznej dł. ok. 220mb. (od słupa nr 7 do  nr 7/5),
oraz montaż w miejscowości Mostki na istniejących słupach dodatkowych 6 szt. kompletnych
opraw oświetlenia ulicznego typu LED o mocy do 60W na wysięgniku rurowym o wysięgu ok.
2,0m.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Szelężna – ustawienie 4 szt. słupów,
montaż  2szt.  kompletnych  opraw  oświetlenia  ulicznego  typu  LED  o  mocy  do  60W  na
wysięgnikach rurowych o wysięgu ok. 2,0m oraz podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 na
łącznej dł. 160 mb - 13 800,00 zł.

Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Sydół – zadanie obejmuje
demontaż starych opraw oświetlenia  ulicznego (wraz  z  ich  utylizacją)  oraz  montaż  w ich
miejsce  nowych  kompletnych  (tj.  wraz  niezbędnym  wyposażeniem  umożliwiających  ich
działanie i wysięgnikami rurowym o wysięgu ok. 2,0m) opraw oświetlenia ulicznego typu LED
na słupach ŻN (nad przewodami istniejącej linii NN) w ilości 18szt. - 18 300,00 zł.

Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowości Atalin wykonanie
na  podstawie  posiadanego  przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego  
i zgłoszenia, wydzielonego odcinek oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych
kablem ziemnym o dł. ok. 248mb oraz montaż na istniejących słupach dodatkowych 3 szt.
kompletnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED o mocy do 60W na wysięgniku rurowym o
wysięgu ok. 2,0m - 14 200,00 zł.

Wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki przy drodze wojewódzkiej
obejmujące  wykonanie  brakującego  zasilania  oświetlenia  ulicznego  wraz  
z  montażem  oprawy typu  LED o  mocy  do  60W  oraz  przeniesienie  istniejącej  lampy  na
skrzyżowaniu  drogi  krajowej  12  z  drogą  dojazdową  do  miejscowości  Niwek  na  nowo
usytuowany słup betonowy wraz z zasilaniem wykonanym z przewodu AsXSn 2x25mm2   
o długości ok. 30 mb - 8 700,00 zł.

Opracowanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  rozbudowy  sieci
oświetlania ulicznego w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa w zakresie  zaprojektowania
nowego napowietrznego odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku
ok.  200mb  od  istniejącego  słupa  nr  31  na  działce  ewid.  158/3  
w kierunku północnym (zgodnie z załączonym szkicem lokalizacji), w tym uzyskanie:

     - mapy do celów projektowych,

- warunków z PGE Dystrybucja, 
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 - zgód właścicieli działek na których zaprojektowane będzie    oświetlenie,

 - uzgodnień dokumentacji projektowej,

oraz budowę zaprojektowanego oświetlenia w zakresie ustawienia zaprojektowanych słupów
oraz podwieszenie przewodu zasilającego i montażem 2szt. kompletnych opraw oświetlenia
ulicznego typu LED - 16 300,00 zł.

VIII.4.1 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Modernizacja pomieszczenia Świetlicy Wiejskiej w Mieczysławowie - 20 000,00 zł
Wyposażenie kuchni: 
- meble kuchenne w tym blat roboczy,
- okap, 
- elektryczna płyta grzewcza, 
- kuchenka mikrofalowa, 
- czajnik elektryczny, 
- zlew, 
- bateria z syfonem, 
- przepływowy podgrzewacz wody, 
- zastawa kuchenna                                                                                                                     
-roboty budowlane (wykończeniowe).

Wymiana  stolarki  okiennej  i drzwiowej  w budynku  świetlicy  Wiejskiej  w  Sycynie  –
19926,00  zł
Zakres  przedmiotowego  zadania  obejmował  kolejny  etap  modernizacji  budynku  świetlicy
wiejskiej  po  byłej  remizie  OSP  w  Sycynie,  który  dotyczy  wymiany  stolarki  okiennej  
i drzwiowej, w tym następujących robót budowlanych:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych.
- wykucie z muru ościeżnic stalowych.
- wykucie z muru podokienników betonowych.
- montaż okien PCV.
- montaż drzwi zewnętrznych wewnętrznych.
- wykonanie tynków wewnętrznych.

VIII.4.2 Roboty drogowe w sołectwach:
Helenówka – 12546,00 zł 

Zakup i montaż 2szt. przystanków drogowych z funduszu sołeckiego sołectwa Helenówka
wraz  z  odwodnienie  przy  jednym  przystanku  oraz   utwardzenie  terenu  pod  drugim
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przystankiem płytami chodnikowymi w ilości 10 m2

Niwki – 9963,00 zł

Wykonano    dokumentację  projektowo-kosztorysowej  przebudowy  skrzyżowania  drogi
wojewódzkiej nr 787 Pionki-Zwoleń  w km 17+791 z drogą gminną nr 450555W w m. Niwki
gm. Zwoleń 

Strykowice Podleśne - 14529,74 zł

Utwardzono  kruszywem  z  funduszu  sołeckiego  drogę  gminną  w  sołectwie  Strykowice
Podleśne- 321 ton.

Jasieniec Kolonia - 13398,14 zł

Utwardzono kruszywem z funduszu sołeckiego drogę gminną w sołectwie Jasieniec Kolonia  -
296 ton.

Osiny - 13262,35 zł

Utwardzono  kruszywem  z  funduszu  sołeckiego  drogę  gminną  w  sołectwie  Osiny   
w ilości  293 ton.

Strykowice Górne - 29647,92 zł

Utwardzono kruszywem z funduszu sołeckiego drogę gminną w sołectwie Srykowice Górne 
w ilości  655 ton.

Józefów -  10086,00 zł

Zaprojektowano i  wykonanie  zjazdu o nawierzchni  asfaltowej  z  drogi  powiatowej  Zwoleń-
Czarnolas   na  drogę gminną w kierunku wsi  Józefów z   funduszu  sołeckiego sołectwa
Józefów.

Jasieniec Solecki -  27973,15 zł

Utwardzono kruszywem z funduszu sołeckiego dróg na terenie sołectwa  Jasieniec Solecki 
w ilości    -  618 ton.

Zielonka Nowa – 114249,99 zł i Zielonka Stara – 16214,36 zł

Przebudowano  drogę  gminną  Zielonka  Nowa  –Zielonka  Stara    gm.  Zwoleń  z  funduszu
soleckiego  polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku  441 mb, szer. 3,0 m.
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IX. Działalność profilaktyczna w Gminie Zwoleń w 2018 r.
IX.1 Zadania
Lp. Nazwa zadania

1. Działalność świetlic profilaktyczno - wychowawczych 

Na terenie Gminy działają 3 świetlice profilaktyczno – wychowawcze:

1. miejska, w Zwoleniu,

2. wiejska, w Strykowicach Błotnych,

3. wiejska, w Strykowicach Górnych.

Zajęcia w placówkach odbywają się w czasie całego roku szkolnego oraz w okresie wakacji,  
z wyjątkiem okresu urlopów wypoczynkowych. Świetlice czynne są przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku, godziny pracy dostosowane są do potrzeb dzieci i młodzieży. Tygodniowy
wymiar czasu pracy to 30 godzin dla świetlicy w Zwoleniu, 20 godzin -  w Strykowicach Górnych 
i  18  godzin  –  w Strykowicach Błotnych.  W placówkach zatrudnionych  jest  8  osób,  w tym 6
wychowawców.  W  2018r.  do  świetlic  zapisanych  było  95.  dzieci,  w  ciągu  roku  w  zajęciach
uczestniczyło 157 dzieci, liczba odwiedzin wyniosła 10 700. 

W  zwoleńskiej  placówce  w  czasie  roku  szkolnego,  średnio  25.  dzieci  codziennie  korzystało
nieodpłatnie z podwieczorków, w okresie jesienno – zimowym wydawane były gorące posiłki dla
podopiecznych MOPS – u. W placówkach prowadzone  były zajęcia edukacyjne i rozwijające
twórcze  zainteresowania  oraz  zajęcia  sportowe.  W świetlicach  wychowawcy,  funkcjonariusze
Komendy Powiatowej  Policji  oraz  Powiatowej  Stacji  Sanitarno –  Epidemiologicznej  prowadzili
zajęcia z profilaktyki zachowań ryzykownych i zdrowego trybu życia. We wszystkich placówkach
można korzystać z urządzeń multimedialnych i nieodpłatnego dostępu do internetu. W ramach
zajęć  zorganizowano  dzieciom  wyjazdy  integracyjne.  Koszty  funkcjonowania  świetlic
profilaktyczno – wychowawczych w 2018r. to kwota rzędu ok. 222 500zł.

2. Punkty Konsultacyjno – Informacyjne 

Na terenie Gminy działają 2 punkty konsultacyjno – informacyjne:

1. działający przy Klubie Abstynentów Wzajemnej Pomocy „S” w Zwoleniu Punkt Konsultacyjno –
Informacyjny  dla  osób  uzależnionych  i  współuzależnionych  od  alkoholu  i  narkotyków,  który
prowadzi  Specjalista Terapii  Uzależnień. Konsultacje udzielane są przez okres 10. miesięcy  
w roku w wymiarze 16 godzin miesięcznie, w miesiącach lipiec – sierpień Punkt jest nieczynny. 
W 2018r. z pomocy skorzystało 460 osób uzależnionych i 141 osób współuzależnionych;

2. działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla
ofiar przemocy w rodzinie, w którym udzielana jest pomoc psychologiczna przez 10. miesięcy  
w roku w wymiarze 2 godziny tygodniowo, w miesiącach lipiec – sierpień Punkt jest nieczynny. 
W 2018 r. odbyło się 54 godziny konsultacji psychologicznych, w czasie których udzielono porad
30. osobom.
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3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja  liczy  7  osób.  W 2018r.  odbyło  się  12 posiedzeń.  Komisja  wydała  26  postanowień  
w  sprawie  zaopiniowania  wydania  pozwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.  
W Rejestrze  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  figurowało  63  osoby
nadużywające  alkoholu.  Z  25.  osobami  przeprowadzono  rozmowy  motywujące  do  podjęcia
leczenia i terapii, 18 osób zobowiązano do podjęcia leczenia i terapii, skierowano 4 wnioski do
Sądu o  wszczęcie  postępowania  w sprawie  zastosowania  obowiązku poddania  się  leczeniu  
w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do biegłych  sądowych – lekarza psychiatry i psychologa,
skierowano 7 wniosków o przeprowadzenie badania i  wydania pisemnej opinii  w przedmiocie
uzależnienia  od  alkoholu  kierowanych  osób.  Komisja  wystąpiła  do  KP Policji  (9  wniosków)  
i  MOPS  –  u  (10wniosków)  o  udzielenie  informacji  o  osobach  wobec  których  wszczęto
postępowanie w sprawie podjęcia leczenia i terapii. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uczestniczyli w trzech szkoleniach.

4. Działalność profilaktyczna w szkołach
W ramach profilaktyki uniwersalnej zrealizowano adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli
program profilaktyki  zintegrowanej  ARCHIPELAG SKARBÓW.  W programie uczestniczyło 117
uczniów klas VIIPublicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. Wramach współpracy z Poradnią
Psychologiczno  –  Pedagogiczną  wspierano  materialnie  realizację  programu  UNPLUGGED
przeznaczonego  dla  uczniów  szkół  podstawowych  (12  –  14  lat)  i  rodziców.  Sfinansowano
prenumeratę czasopism profilaktycznych dla nauczycieli.  Dla 50 osób zorganizowano wyjazd na
program  NIEĆPA 2018  –  NIE  PALĘ  NIE  PIJĘ  NIE  ĆPAM  oraz  dofinansowano  programy
profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów klas gimnazjalnych.

5. Wspieranie  stowarzyszeń  abstynenckich,  instytucji  i  osób  fizycznych  działających  w  zakresie
profilaktyki  uzależnień.  Dofinansowano  wyjazdowe  warsztaty  terapeutyczne  dla  30  osób   -
członków Klubu Abstynentów oraz spotkania dla ok. 100 osób ze środowisk abstynenckich, osób
uzależnionych i współuzależnionych. Współfinansowano organizowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe.

W 2018r.  gmina uzyskała z tzw. korkowego kwotę w wysokości 288 835 zł,  na realizację
zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 319 933 zł, z własnego budżetu gmina
wydatkowała kwotę 35 098 zł.

X. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu w 2018r.
Spośród 98 podjętych uchwał w okresie 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

- zrealizowano –  74

- trakcie realizacji – 24.

W roku 2018   Rada Miejska w Zwoleniu odbyła  15  posiedzeń sesji, w tym 4  na wniosek
Burmistrza Zwolenia. W 2018 roku Burmistrz Zwolenia wydał 151 zarządzeń.
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Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu za okres od 1 stycznia
2018r. do 31 grudnia 2018r.

L.p. Nr Uchwały w sprawie
Ważniejsza treść

uchwały

Referat lub
jednostka

odpowiedzialn
a (y) za

realizację

Uwagi
odnośnie
realizacji

1.

Uchwała Nr 
XLVIII/290/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

w sprawie uchwalenia 
planów pracy stałych 
Komisji Rady Miejskiej 
w Zwoleniu na rok 
2018.

jak w tytule
BR zrealizowano

2.

Uchwała Nr 
XLVIII/291/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

w sprawie zmiany 
uchwały nr XII/72/2007 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu z dnia 08 
października 2007r.

przyjęto zaktualizowaną 
Strategię Rozwoju 
Gminy Zwoleń na lata 
2018-2028

RRG zrealizowano

3.

Uchwała Nr 
XLVIII/292/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Burmistrza Zwolenia

skargę dot. 
klawiszowania pokryw 
studzienek 
kanalizacyjnych w ul. 
Mickiewicza uznano za 
bezzasadną

RRG zrealizowano

4.

Uchwała Nr 
XLVIII/293/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

w sprawie 
przystąpienia do 
sporządzenia studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
i gminy Zwoleń

jak w tytule RRG
w trakcie
realizacji

5. Uchwała Nr 
XLVIII/294/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 

w sprawie ustalenia 
opłaty za korzystanie z 
wychowania 
przedszkolnego ponad 
podstawę programową 
uczniów objętych 
wychowaniem 

opłata wynosi 1 zł za 
każdą godzinę ponad 
podstawę programową 
mnożąc przez liczbę 
godzin pobytu dziecka 
powyżej  pięciu godzin w
danym miesiącu. Opłata 

REiS w trakcie
realizacji
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2018r. przedszkolnym do 
końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat 
w przedszkolu i 
oddziałach 
przedszkolnych w 
publicznych szkołach 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Zwoleń

podlega waloryzacji. Na 
pisemny wniosek 
rodziców lub opiekunów 
może nastąpić 
zwolnienie częściowe lub
całkowite w 
następujących 
przypadkach i 
wysokości:                       
a) 50% za drugie, a 
każde następne dziecko 
z tej samej rodziny 
100%,                
b) 100% w przypadku 
dzieci 
niepełnosprawnych;

6.

Uchwała Nr 
XLVIII/295/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą 
punktów w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym dla 
poszczególnych 
kryteriów do 
publicznego 
przedszkola oraz 
oddziałów 
przedszkolnych w 
szkołach 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Zwoleń oraz 
określenia dokumentów
niezbędnych do ich 
potwierdzenia

na drugim etapie 
postępowania 
rekrutacyjnego brane są 
pod uwagę następujące 
kryteria wraz z liczbą 
punktów:                          
1) zatrudnienie obojga 
rodziców / opiekunów  
prowadzących 
działalność gospodarczą,
gospodarstwo role lub 
studiujących w systemie 
dziennym – 10 punktów, 
2) rodzeństwo kandydata
uczęszczającego w roku 
szkolnym, na który jest 
przeprowadzana 
rekrutacja – 8 punktów,   
3) dziecko z rodziny 
objętej nadzorem 
kuratorskim lub 
wsparciem asystenta 
rodziny -  6 punktów,       
4) zgłoszenie 
jednocześnie więcej niż 
jednego dziecka z tej 
samej rodziny w roku 
szkolnym, na który jest 
prowadzona rekrutacja – 
4 punkty;

REiS
w trakcie
realizacji

7. Uchwała Nr 
XLVIII/296/17 
Rady 

w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do 
klas pierwszych 

ustalone  kryteria i ilość 
punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym:                 

REiS w trakcie
realizacji
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Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę Zwoleń, dla 
kandydatów 
zamieszkałych poza 
obwodem danej szkoły, 
ustalenia liczby 
punktów za każde z 
tych kryteriów oraz 
określenia dokumentów
niezbędnych do ich 
potwierdzenia

1) zamieszkanie 
kandydata na terenie 
Gminy Zwoleń – 10 pkt,  
2) rodzeństwo kandydata
w danym roku szkolnym 
uczęszcza dodanej 
szkoły –    9 pkt,              
3) rodzeństwo kandydata
uczęszczało do danej 
szkoły – 8 pkt,                 
4) posiadanie przez 
kandydata członków 
rodziny zamieszkałych w
obwodzie szkoły 
wspierających rodziców 
w zapewnieniu należytej 
opieki – 7 pkt;

8.

Uchwała Nr 
XLVIII/297/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
stycznia 
2018r. 

w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr 
XLVII/289/17 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 29 grudnia 2017r. 
uchylającej Uchwałę Nr
XVII/103/2011 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 20 września 2011 
roku w sprawie 
ustalenia wysokości i 
zasad udzielania 
dotacji celowej dla 
podmiotów 
prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Zwoleń

przywrócono  zapisy  
dotyczące udzielenia  
dotacji w uchwale Nr 
XVII/103/2011  z dnia 20 
września 2011r.

REiS zrealizowano

9. Uchwała Nr 
XLIX/298/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 26 lutego
2018r. 

w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty

1. Stawka opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny 
wynosi:
a) na obszarach 
wiejskich w zabudowie 
jednorodzinnej i 
zagrodowej -  9zł 
miesięcznie,
b) na obszarach 
wiejskich w zabudowie 
wielorodzinnej –   10zł 

ROŚ w trakcie
realizacji
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miesięcznie.
c) w mieście w 
zabudowie 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej –  10zł 
miesięcznie,
2. Stawka opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny 
wynosi:
a) na obszarach 
wiejskich w zabudowie 
jednorodzinnej i 
zagrodowej - 18zł 
miesięcznie,
b) na obszarach 
wiejskich w zabudowie 
wielorodzinnej –  20zł 
miesięcznie,
c) w mieście w 
zabudowie 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej – 20zł 
miesięcznie,

10.

Uchwała Nr 
XLIX/299/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 26 lutego
2018r. 

w sprawie wymagań, 
jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy 
ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia 
w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi 
zwierzętami, 
prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych 
zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich 
części

jak w tytule RGGGRiMK zrealizowano

11. Uchwała Nr 
XLIX/300/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 26 lutego
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

po stronie wydatków 
dokonano zmian w dziale
transport zwiększając o 
kwotę 15.000 zł na 
zakup kruszywa  na 
drogi w ramach 
Funduszu sołeckiego po 
rozstrzygniętym 
przetargu,                        

RF zrealizowano
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-w dziale Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska zwiększono 
o kwotę 40. 000 zł na 
zakup pomp do 
przepompowni ścieków 
przy ul. Wojska 
Polskiego w Zwoleniu, o 
kwotę 65.460 zł wydatki 
związane z usuwaniem 
usterek i serwisem 
zainstalowanych solarów
w ramach realizowanego
projektu,                          
- w dziale Kultura i 
ochrona dziedzictw 
narodowego zwiększono 
o kwotę 19.996 zł na 
realizację zadań w 
ramach MIAS – na 
świetlice wiejskie 
Mieczysławów 10.000 zł i
Sycyna  9.996 zł;

a także – zwiększono 
wydatki  kwotę 5.724 zł z
tytułu  udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu 
Zwoleńskiego:  w 
ramach projektu 
„Partnerstwo dla 
społeczeństwa 
informacyjnego – 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
w gminach Powiatu 
Zwoleńskiego” oraz  
kwotę 540 zł  w ramach 
projektu „Systemy 
wczesnego ostrzegania 
przed   zjawiskami 
katastrofalnymi w 
Powiecie Zwoleńskim”

12. Uchwała Nr 
XLIX/301/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 26 lutego

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 
Powiatu Zwoleńskiego

jak wyżej RF zrealizowano
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2018r. 

13.

Uchwała Nr 
XLIX/302/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 26 lutego
2018r. 

w sprawie projektu 
zmiany Uchwały Nr 
XXXV/205/17 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 28 marca 2017 
roku w sprawie 
dostosowania sieci 
szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego

w celu umożliwienia 
dyrektorom szkół 
sprawnego 
dostosowywania potrzeb 
dzieci do możliwości 
logistycznych szkół, a 
także biorąc pod uwagę 
treść art. 206 ust. 3 
PWPO, Rada Miejska w 
Zwoleniu uznała za 
zasadne dokonać 
zmiany treść Uchwały  
Nr XXXV/205/2017 
poprzez usunięcie 
wskazania bezpośrednio 
uchwale (konkretnie w 
treści załącznika nr 1 i 
załącznika nr 2 do tej 
uchwały, które stanowiły 
jej integralną część), 
które klasy będą 
uczęszczać, do którego 
budynku szkoły. Zmiana 
polegająca na usunięciu 
w Uchwale Nr 
XXXV/205/2017 
wskazania konkretnych 
klas uczących się 
określonym budynku 
szkoły jest jedyną 
projektowaną przez 
Radę Miejską zmianą w 
Uchwale Nr 
XXXV/205/2017. 

REiS zrealizowano

14. Uchwała Nr 
XLIX/303/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 26 lutego
2018r. 

w sprawie podziału 
Gminy Zwoleń na 
okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, 
numerów i liczby 
wybieranych radnych w
każdym okręgu

zgodnie z art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o 
zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia 
udziału obywateli w 
procesie wybierania, 
funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych
organów publicznych 
(Dz. U. poz. 130) - 
wszystkie rady gmin 
zobowiązane są do 
dokonania podziału gmin

BR
zrealizowano
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na okręgi wyborcze w 
wyborach do rady gminy,
w terminie 60 dni od dnia
wejścia w życie tej 
ustawy, tj. do dnia 1 
kwietnia 2018r.

15.

Uchwała Nr 
L/304/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018 r. w 
sprawie  
zmian w 
Uchwale Nr 
XLIV/260/17 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
października 
2017 r. 

w sprawie 
szczegółowego 
sposobu i zakresu 
świadczenia usług 
w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych 
od właścicieli 
nieruchomości 
i zagospodarowania 
tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną 
przez właściciela 
nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

W uchwale Nr 
XLIV/260/17 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 30 października 
2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia 
usług w zakresie 
odbierania odpadów 
komunalnych od 
właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez 
właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi -
w § 2  uchylono ust. 5.

ROŚ
w trakcie
realizacji

16.

Uchwała  Nr 
L/305/18
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia  23 
marca 2018r.

w sprawie przyjęcia 
"Programu opieki nad 
zwierzętami 
bezdomnymi  oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na rok 2018 "

jak w tytule RGGGRiMK zrealizowano

17.

Uchwała Nr 
L/306/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r. 

w sprawie podziału 
Gminy Zwoleń na 
obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib 
obwodowych komisji 
wyborczych

konieczność podjęcia 
uchwały w ciągu 30 dni 
od uchwalenia podziału 
Gminy Zwoleń na okręgi 
wyborcze – zlikwidowano
obwód głosowania z 
siedzibą w Zespole Szkół
Licealnych.

BR zrealizowano

18. Uchwała Nr 
L/307/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r. 

w sprawie reasumpcji 
Uchwały 
NrXLIX/300/18 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 26 lutego

zmianie uległ § 2 pkt 1 
uchwały, który otrzymuje 
następujące brzmienie:
1.Ustala się dochody 

budżetu w łącznej 
kwocie 64.867,755 zł, 
z tego:

a) bieżące w kwocie 

RF zrealizowano
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54.849.490,00 zł
b) majątkowe w kwocie 

10.018.265,00 zł.

19.

Uchwała Nr 
L/308/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r. 

w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy 
Zwoleń

w związku ze zmianami 
w uchwale budżetowej 
zachodzi  konieczność 
zaktualizowania 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Zwoleń w zakresie 
dochodów i wydatków

RF zrealizowano

20. Uchwała Nr 
L/309/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

- zmniejsza się o kwotę 
949.622zł dotacje z 
programu przebudowy 
dróg lokalnych na 
przebudowę ulic Św. 
Jana i Św. Anny w 
Zwoleniu;
- o kwotę 357.190zł 
zwiększa się plan dotacji 
na realizację projektu E-
usługi (realizacja 
projektu z 2017r.);
- o kwotę 220.000zł 
zmniejszono podatek od 
nieruchomości osób 
prawnych (korekty 
deklaracji od budowli 
energetycznych);
W o kwotę 100.387zł 
subwencję oświatową;
- o kwotę 199.441zł 
zwiększono plan dotacji 
na projekt Odkrywcy 
nowych możliwości;
- w kwocie 105.000zł 
wpisano dotacje z 
WOŚiGW na wymianę 
pieców c.o. oraz w 
kwocie 105.000zł 
wpisano wpłaty 
mieszkańców do 
wymiany pieców;
- w kwocie 200.000zł 
wprowadza się dotację z 
samorządu województwa
mazowieckiego na 
dofinansowanie 
inwestycji sportowych.

RF zrealizowano
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- o kwotę 119.680zł plan 
wydatków na Budowę 
kanalizacji w 
Podzagajniku (środki 
niewykorzystane w 
2017r.)
-w miejsce zadania 
Przebudowa ul. Św. Jana
i Św. Anny wpisano 
zadanie Przebudowa ul. 
Św. Anny. Plan 
wydatków zmniejszono 
764.622zł
-do przebudowy 
chodnika w ul. 550 Lecia 
należy dołożyć 14.000zł;
-wpisano w kwocie 
33.000zł koszty 
dokumentacji 
technicznych wykonania 
zjazdu z drogi krajowej w
drogę gminną w kierunku
Jabłonowa i przebudowy 
drogi gminnej od drogi 
Sycyna Karolin do 
Wacławowa i w 
Wacławowie;
- zwiększono wydatki o 
kwotę 40.000zł z tytułu 
kosztów strategii i planu;
-o kwotę 3.602zł 
zwiększono plan dotacji 
dla Urzędu 
Marszałkowskiego na 
projekt ASI
-o kwotę 41.000zł 
zwiększono plan usług z 
tytułu doradztwa 
podatkowego i 
sądowego;
-o kwotę 317.088zł 
zwiększono plan 
wydatków na program E-
usługi (środki 
niewykorzystane w 
2017r);
-o kwotę 50.000zł 
zwiększono plan 
wydatków na 
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modernizacje remizy 
OSP w Sycynie,
- kwotę 17.200zł 
przeznacza się na zakup
oprogramowania do 
komputerów w PSP 
Zwoleń,
-o kwotę 297.000zł 
zwiększa się wydatki na 
wynagrodzenia 
pracowników obsługi 
placówek oświatowych
-kwotę 199.441zł 
przeznacza się na 
projekt Odkrywcy 
nowych możliwości 
(środki niewykorzystane 
w 2017r.);
- zwiększa się o kwotę 
101.930zł plan 
wynagrodzeń 
pracowników MOPS;
- w kwocie 210.000zł 
wprowadza się nowe 
zadanie inwestycyjne 
dotyczące wymiany 
pieców co. dla 
mieszkańców gminy. 
Będzie złożony wniosek 
do WFOŚiGW na 
dofinansowanie;
-o kwotę 36.000zł 
zwiększa się plan dotacji 
dla Domu Kultury i o 
kwotę 25.000zł plan 
dotacji dla biblioteki. 
-w kwocie 271.000zł 
wpisano modernizację 
boiska przy ul. Sportowej
w Zwoleniu;
-o kwotę 5.000zł 
zmniejsza się dotacje dla
stowarzyszeń 
sportowych, którą 
przesuwa się na 
wynagrodzenia dla 
trenera tenisa, 
-w kwocie 6.000zł 
planuje się zakup 
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poręczy dla ćwiczeń na 
obiekcie Orlik. 
-o 5.000zł zwiększa się 
wydatki na promocje 
sportu (tenis)
-przesuwa się w 
klasyfikacji budżetowej 
wydatki na 
wynagrodzenia 
animatora na Orliku.

21.

Uchwała Nr 
L/310/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r. 

w sprawie 
dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących
dochód budżetu Gminy 
Zwoleń instrumentem 
płatniczym

dopuszczono zapłatę 
podatków za pomocą 
instrumentu płatniczego ,
na którym 
przechowywany jest 
pieniądz elektroniczny

RF zrealizowano

22.

Uchwała Nr 
L/311/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r.

w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 
XXXV/205/2017 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 28 marca 2017 
roku w sprawie 
dostosowania sieci 
szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego

jak w tytule REiS zrealizowano

23. Uchwała Nr 
L/312/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r.

w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 
XXXV/204/17 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 28 marca 2017r. w
sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego 
obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, 
wychowawczych lub 
opiekuńczych 
nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska
dyrektorów i 
wicedyrektorów 
placówek oświatowych 
Gminy Zwoleń oraz 
określenia 
tygodniowego 

w  Uchwale  Nr
XXXV/204/17  Rady
Miejskiej  w  Zwoleniu  z
dnia  28  marca  2017r.
wprowadza  się  zmianę:
załącznik  nr  1  do
wymienionej  uchwały
otrzymuje  nowe
brzmienie  jak  w
załączniku  nr  1  do
niniejszej uchwały:

Pedagog, logopeda, 
terapeuta pedagogiczny, 
doradca zawodowy -22 
godz. tyg.
Psycholog – 20 godz. 
tyg. 

REiS zrealizowano
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obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42
ust 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela.

24.

Uchwała Nr 
L/313/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r.

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 
Powiatu Zwoleńskiego

udzielono Powiatowi 
Zwoleńskiemu pomoc 
finansową w kwocie 
74.000 zł na 
dofinansowanie 
przebudowy drogi 
powiatowej  Zwoleń – 
Filipinów.

RF zrealizowano

25.

Uchwała Nr 
L/314/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r.

w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za 
zajęcie pasa 
drogowego dróg 
gminnych

ustalono stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych w celu :
1. Prowadzenia robót w 

pasie drogowym 
niezwiązanych z 
budową, przebudową , 
remontem 
utrzymaniem i ochroną
dróg ;

2.Umieszczenia w pasie 
drogowym urządzeń 
infrastruktury 
technicznej nie 
związanych z 
potrzebami 
zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu 
drogowego;

3.Umieszczania w pasie 
drogowym obiektów 
nie związanych z 
potrzebami 
zarządzania  drogami 
lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz 
reklam;

4.Zajęcia pasa 
drogowego na 
prawach wyłączności 
w celach innych niż 
wymienione w  ust. 1-3
; 

RRG
w trakcie
realizacji

26 Uchwała Nr 
L/315/18 

w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 

w Uchwale  Nr 
XVII/103/2011 Rady 

REiS w trakcie
realizacji
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Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r.

XVII/103/2011 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 20 września 
2011r. w sprawie  
ustalenia wysokości i 
zasad udzielania 
dotacji celowej dla 
podmiotów 
prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce 
na terenie Gminy 
Zwoleń.

Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 20 września 2011r. 
w sprawie  ustalenia 
wysokości i zasad 
udzielania dotacji 
celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na 
terenie Gminy Zwoleń 
wprowadza się 
następującą zmianę:

1. §3 ust.  2  otrzymuje
brzmienie:

„2. Dotacji  udziela się na
dziecko:

1) zamieszkałe i 
zameldowane na pobyt 
stały na terenie Gminy 
Zwoleń. 
2) zamieszkałe na 
terenie innej gminy po 
uprzednim zawarciu z tą
gminą porozumienia w 
sprawie zasad 
finansowania opieki 
zapewnionej w żłobku
 lub klubie dziecięcym 
dziecku z terenu tej 
gminy.”

27.

Uchwała Nr 
L/316/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 23 marca
2018r.

w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 
porozumień 
międzygminnych

wyrażono zgodę na 
zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Zwoleń
a Gminą Policzna w 
sprawie zasad 
finansowania opieki 
zapewnianej w żłobku, 
klubie dziecięcym lub 
przez dziennego 
opiekuna dzieciom w 
wieku do lat 3 z terenu 
Gminy Policzna.

REiS
w trakcie
realizacji

28. Uchwała Nr 
LI/317/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 

w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Burmistrza Zwolenia

skarga dotyczyła 
zaniechania działań w 
związku z parkowaniem 
samochodów 
ciężarowych w 
miejscowości Ługi, po 

ROŚ zrealizowano
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kwietnia 
2018r.

rozpatrzeniu uznana 
została za bezzasadną.

29.

Uchwała Nr 
LI/318/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
kwietnia 
2018r.

w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy 
Zwoleń

w związku ze zmianami 
w uchwale budżetowej 
zachodzi konieczność 
zaktualizowania 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Zwoleń w zakresie 
dochodów i wydatków

RF zrealizowano

30. Uchwała Nr 
LI/319/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
kwietnia 
2018r.

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

-zwiększono o kwotę 
47.000zł plan wydatków 
na Budowę kanalizacji w 
Podzagajniku (roboty nie
ujęte w projekcie),
- zaplanowano 30.000zł 
na remonty i zakupy 
przystanków drogowych,
- w kwocie 70.000 zł 
zwiększono plan zadania
– przebudowę drogi 
łączącej Zielonkę Nową i
Starą do wartości 
kosztorysowych,
- w kwocie 16.000 zł 
zwiększono plan 
wydatków na 
przebudowę ul. Krótkiej 
(po przetargu),
- zwiększono o 20.000 zł 
plan wydatków na 
promocję gminy,
- zaplanowano 
przebudowę klatki 
schodowej w 
przedszkolu publicznym 
w Zwoleniu w kwocie 
190.000zł,Zwiększono 
plan wydatków na opłaty 
za podopiecznych w 
Domach Pomocy 
Społecznej o kwotę 
60.000zł,
- o kwotę 20.000zł 
zwiększono plan 
wydatków na zakup 
śmietniczek,
- zaplanowano 24.900zł 
na dowóz, wyżywienie, 

RF
zrealizowano
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badania lekarskie 
więźniów skierowanych 
do pracy na terenie 
gminy,
- 15.000 zaplanowano na
zakup sprzętu nad zalew.

31.

Uchwała Nr 
LI/320/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
kwietnia 
2018r.

w sprawie 
wydzierżawienia 
nieruchomości

wyrażono zgodę na 
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości
położonej w Zwoleniu 
przy ulicy Aleja Jana 
Pawła II (pod reklamę) z 
dotychczasowym 
dzierżawcą na okres 3 
lat.

RGGGRiMK zrealizowano

32.

Uchwała Nr 
LI/321/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
kwietnia 
2018r.

w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w 
drodze 
bezprzetargowej

wyrażono zgodę na 
sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej 
nieruchomości położonej
w Zwoleniu przy ulicy 
Bulwar Targowy na 
rzecz jej użytkownika 
wieczystego.

RGGGRiMK zrealizowano

33.

Uchwała Nr 
LII/322/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r. 

w sprawie zamiaru 
odpłatnego nabycia 
nieruchomości

wyrażono zgodę na 
zamiar odpłatnego 
nabycia części 
nieruchomości położonej
w obrębie Zamość Stary,
gmina z przeznaczeniem
na poszerzenie drogi 
gminnej oznaczonej nr D
– 1, położonej w obrębie 
Ługi, gmina Zwoleń.    

RGGGRiMK

w trakcie
realizacji

34.

Uchwała Nr 
LII/323/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r. 

w sprawie nadania 
nazwy osiedlu 
mieszkaniowemu w 
Zwoleniu

Nadano nazwę osiedle 
„100 – lecia Odzyskania 
Niepodległości”  nowo 
powstałemu osiedlu 
mieszkaniowemu 
położonemu w Zwoleniu 
między ulicami 
Sienkiewicza a 
Batalionów Chłopskich

RGGGRiMK zrealizowano

35. Uchwała Nr 
LII/324/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 

w sprawie 
wydzierżawienia 
nieruchomości

zwolniono z obowiązku 
oddania w dzierżawę w 
drodze przetargu 
nieruchomości 
zabudowanej położonej 
w Zwoleniu przy ulicy 

RGGGRiMK zrealizowano
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2018r. Sportowej i wyrażono 
zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości
z dotychczasowym 
dzierżawcą na okres 5 
lat.

36.

Uchwała Nr 
LII/325/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r. 

w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy 
Zwoleń

w związku ze zmianami 
w uchwale budżetowej 
zachodzi konieczność 
zaktualizowania 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Zwoleń w zakresie 
dochodów i wydatków

RF zrealizowano

37. Uchwała Nr 
LII/326/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

- wprowadzono kwotę 
9.200 zł z tytułu darowizn
dla Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sycynie, 
- wprowadzono kwotę 
35.000 zł z tytułu 
dofinansowania prac 
interwencyjnych z PUP,
-122.000 zł zaplanowano
na wzmocnienie podłoży 
dróg destruktem
- w kwocie 50.000 zł 
zwiększono wydatki na 
wykonanie zjazdu z drogi
wojewódzkiej nr 787 do 
drogi gminnej,
- 31.000 zaplanowano na
wykonie dokumentacji 
przebudowy zjazdu z 
drogi 79 w ul. Graniczną,
- 53.000 zaplanowano na
wykonanie nawierzchni 
asfaltowej w ul. Wspólnej
- zwiększono plan 
wydatków o kwotę 
162.000zł na budowę 
sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w drodze 
wewnętrznej od ul. 
Perzyny – w kwocie 
60.000 zwiększa się plan
wydatków na oświetlenie
w ul. Wspólnej.

RF zrealizowano
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- kwotę 20.000zł 
zaplanowano na zakup 
sprzętu nad zalew.

38.

Uchwała Nr 
LII/327/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r.

w sprawie w sprawie 
zasad i trybu 
korzystania z obiektów i
urządzeń użyteczności 
publicznej oraz 
sposobu ustalania cen i
opłat za korzystanie z 
nich

Jak w tytule RGGGRiMK
w trakcie
realizacji

39.

Uchwała Nr 
LII/328/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie 
nieruchomości w formie
darowizny od 
Stowarzyszenia 
Oświatowego Sycyna

wyrażono zgodę na 
przyjęcie w formie 
darowizny 
nieruchomości 
zabudowanej położonej 
w Sycynie stanowiącej 
własność 
Stowarzyszenia 
Oświatowego Sycyna, z 
wykonaniem polecenia 
tj. umożliwieniu 
Stowarzyszeniu 
Oświatowemu Sycyna 
korzystanie z jednego 
pokoju na prowadzenie 
działalności statutowej, a
w szczególności 
odbywania zebrań i 
spotkań.

RGGGRiMK zrealizowano

40.

Uchwała Nr 
LII/329/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 25 maja 
2018r. 

w sprawie rozwiązania 
umowy użytkowania 
wieczystego

wyrażono zgodę na 
rozwiązanie umowy 
użytkowania wieczystego
nieruchomości 
zabudowanej położonej 
w Sycynie, stanowiącej 
własność Gminy Zwoleń,
będącej w użytkowaniu 
wieczystym 
Stowarzyszenia 
Oświatowego Sycyna.

RGGGRiMK zrealizowano

41. Uchwała Nr 
LIII/330/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 20 

w sprawie dopłat dla 
taryfowych grup 
odbiorców usług w 
zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odbioru 

ustalono dopłatę dla 
gospodarstw domowych 
w wysokości:
- do wody – 1,00zł / 1 m3
netto + podatek VAT
- do ścieków – 1,00zł / 1 

RF zrealizowano
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czerwca 
2018r. 

ścieków
m3 netto + podatek VAT

42.

Uchwała Nr 
LIII/331/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 20 
czerwca 
2018r. 

w sprawie utworzenia 
miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do 
kąpieli

Jak w tytule REiS zrealizowano

43.

Uchwała Nr 
LIV/332/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia 
sprawozdania 
Burmistrza Zwolenia z 
wykonania budżetu za 
2017 rok i 
sprawozdania 
finansowego

Rada rozpatrzyła i 
zatwierdziła 
sprawozdanie Burmistrza
Zwolenia z wykonania 
budżetu za 2017 rok 
oraz sprawozdanie 
finansowe 

RF zrealizowano

44.

Uchwała Nr 
LIV/333/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie udzielenia 
absolutorium 
Burmistrzowi Zwolenia 
z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok

Rada udzieliła 
jednogłośnie 
absolutorium 
Burmistrzowi Zwolenia.

BR zrealizowano

45.

Uchwała Nr 
LIV/334/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy 
Zwoleń

w związku ze zmianami 
w uchwale budżetowej 
zachodzi konieczność 
zaktualizowania 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Zwoleń w zakresie 
dochodów i wydatków

RF zrealizowano

46. Uchwała Nr 
LIV/335/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

- skorygowano o kwotę 
31.643zł zaplanowane 
dochody z tyt. zwrotu 
VAT od inwestycji 
wodociągowych,
- w kwocie 23.742zł 
wprowadzono dotację na
remont strażnicy OSP 
Jedlanka
- w kwocie 552.690zł 
wprowadzono refundację
wydatków z 2017r. 
przeznaczonych na 
refundację budynków 
oświatowych,

RF zrealizowano
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- zwiększono o kwotę 
100.000zł plan dotacji 
dla Powiatu 
Zwoleńskiego na 
dofinansowanie 
inwestycji powiatowych, 
po przetargu zwiększono
o kwotę 14.000zł plan 
wydatków na 
przebudowę drogi 
Zielonka Nowa – 
Zielonka Stara oraz o 
25.000 na przebudowę 
drogi w Celestynowie,
- kwotę 10.000zł 
przeznaczono jako 
dotację dla powiatowej 
policji na zakup 
samochodu osobowego,
- 30 tys. zł zaplanowano 
na remont łazienek w 
budynku szkoły w 
Sydole,
36.000 dla SPZZOZ na 
zakup sprzętu 
medycznego dla poradni 
okulistycznej, 
- zwiększono o kwotę 
170.000zł plan wydatków
na zadanie „Budowa 
małej infrastruktury w 
parku centrum 
Zwolenia”, 
- przeznaczono 6.000zł 
na wykonanie urządzeń 
odprowadzających wodę 
nad zalewem.

47.

Uchwała Nr 
LIV/336/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i 
wykupu

Gmina Zwoleń wyemituje
4000 obligacji o wartości 
nominalnej 1000zł,

RF
w trakcie
realizacji

48. Uchwała Nr 
LIV/337/18 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 

udzielono następującej 
pomocy:
- 130.000 zł na realizację
zadania pn. 

RF zrealizowano
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Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

Powiatu Zwoleńskiego

„Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej 
Zwoleń – Tczów w 
miejscowości Mostki,
- 11.000zł na 
odwodnienie drogi 
powiatowej Zwoleń – 
Gniewoszów pomiędzy 
miejscowościami 
Paciorkowa Wola – 
Józefów,
- 60.000 na zadanie 
„Przebudowa drogi 
powiatowej Zwoleń – 
Filipinów, ul. Lubelska,
- 36.000 dla SPZZOZ na 
dofinansowanie zakupu 
sprzętu medycznego dla 
poradni okulistycznej, 

49.

Uchwała Nr 
LIV/338/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

opiniująca projekt 
zarządzenia 
Regionalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska w 
Warszawie w sprawie 
ustanowienia planu 
ochrony dla rezerwatu 
przyrody Miodne

przedstawiony przez 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w 
Warszawie projekt 
zarządzenia 
zaopiniowano 
pozytywnie,

ROŚ
w trakcie
realizacji

50.

Uchwała Nr 
LIV/339/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie zasad 
usytuowania na terenie 
Gminy Zwoleń, miejsc 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych

Jak w tytule RA-GiSO zrealizowano

51.

Uchwała Nr 
LIV/340/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
na terenie Gminy 
Zwoleń

Jak w tytule RA-GiSO zrealizowano

52. Uchwała Nr 
LIV/341/18 
Rady 

w sprawie zmiany 
Uchwały Nr III/11/14 
Rady Miejskiej w 

Jak w tytule kadry zrealizowano
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Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

Zwoleniu z dnia 30 
grudnia 2014r. w 
sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla 
Burmistrza Zwolenia

53.

Uchwała Nr 
LIV/342/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie nabycia 
nieruchomości

wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy 
Zwoleń nieruchomości 
położonej w 
miejscowości Atalin 
zajętej pod chodnik,

RGGGRiMK zrealizowano

54.

Uchwała Nr 
LIV/343/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 27 
czerwca 
2018r. 

w sprawie nabycia 
nieruchomości

wyrażono zgodę na 
nabycie na rzecz Gminy 
Zwoleń nieruchomości 
położonej w 
miejscowości 
Podzagajnik, na której 
została wybudowana 
przepompownia ścieków.

RGGGRiMK zrealizowano

55.

Uchwała Nr 
LV/344/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 11 lipca 
2018r. 

w sprawie przyjęcia 
projektu nowego 
Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania 
ścieków na terenie 
Miasta i Gminy Zwoleń 
oraz przekazania go do
zaopiniowania 
organowi 
regulacyjnemu

Jak w tytule ZUK zrealizowano

56.
Uchwała Nr 
LV/345/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 11 lipca 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

- przesunięto 3.000 zł z 
dofinansowania zakupu 
samochodu dla policji na 
sfinansowanie służb 
ponadnormatywnych,
- o kwotę 80.000zł 
zwiększono wydatki na 
przebudowę klatki 
schodowej w Publicznym
Przedszkolu w Zwoleniu 
(po przetargu),
- zwiększono o kwotę 
210.000zł plan wydatków
ze środków własnych na 
przebudowę kina w 
związku z dodatkowymi 
robotami

RF zrealizowano
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57.

Uchwała Nr 
LV/346/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 11 lipca 
2018r. 

w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 
Powiatu Zwoleńskiego

udzielono pomoc w 
wysokości 4.500zł na 
dofinansowanie dożynek 
powiatowych.

RF zrealizowano

58.

Uchwała Nr 
LVI/347/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 31 
sierpnia 
2018r. 

w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu 
głosowania na terenie 
Gminy Zwoleń dla 
przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików
województw i rad 
dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wójtów,
burmistrzów i 
prezydentów miast, 
zarządzonych na dzień 
21 października 2018r.

Jak w tytule BR zrealizowano

59.
Uchwała Nr 
LVI/348/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 31 
sierpnia 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

- zwiększono wydatki o 
kwotę 9.000zł na 
przebudowę ul. Krótkiej 
w Zwoleniu,
- w kwocie 50.000 zł 
zaplanowano wydatki na 
zakup sprzętu i 
oprogramowania do 
rejestracji i transmisji 
sesji,
- zwiększono wydatki o 
kwotę 9.000zł na 
modernizację remizy 
OSP (wymiana podłogi),
- 78780 zł na zakup 
sprzętu ratowniczego dla
OSP gminy Zwoleń 
sfinansowanych w 99% z
Funduszu 
Sprawiedliwości;
- kwotę 60.000zł 
przeznaczono na 
położenie asfaltu na 
placu OSP Zwoleń. 
Gmina przekaże dotację 
dla OSP.

RF
zrealizowano
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60.

Uchwała Nr 
LVII/349/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. w 
sprawie
 

zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej 
Gminy Zwoleń

w związku ze zmianami 
w uchwale budżetowej 
zachodzi konieczność 
zaktualizowania 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Zwoleń w zakresie 
dochodów i wydatków

RF zrealizowano

61. Uchwała Nr 
LVII/350/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

W dziale 600-Transport 
zwiększono wydatki:
-w kwocie 10.000zł na 
remont progu 
zwalniającego na 
skrzyżowaniu ulic Św. 
Jana i Św. Anny w 
Zwoleniu,
-w kwocie 60.000zł na 
kruszenie gruzu, 
-w kwocie 45.000zł na 
przebudowę odcinka 
drogi pomiędzy ul. Św. 
Anny i Kościuszki (za 
szpitalem) w Zwoleniu,
-w kwocie 80.000zł na 
zwiększenie planu 
przebudowy ul. Wspólnej
w Zwoleniu- po przetargu
-przesuwa się wydatki w 
kwocie 13.617,40zł na 
zakup przystanków z 
Funduszu Sołeckiego z 
wydatków majątkowych 
na wydatki bieżące 
(zmiana klasyfikacji 
budżetowej),
-oraz zmniejsza się 
wydatki w kwocie 
1.527.120zł na 
dofinansowanie 
inwestycji ze środków 
unijnych dróg w 
Koszarach i Paciorkowej 
Woli Nowej;
W dziale 700 
zwiększenie planu 
wydatków:

RF
zrealizowano
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-w kwocie 30.000zł na 
zapłatę faktur za 
ogrzewanie w budynkach
przy ul. Bogusza Łaźnia i
b. przedszkole. Obiekty 
ogrzewa Spółka z o.o. 
ZUK.
-w kwocie 20.000zł na 
usługi (ogłoszenia w 
prasie, szacunki 
nieruchomości, opłaty 
notarialne w związku ze 
sprzedażą działek oraz 
koszty najmu lokalu przy 
ul. Św. Jana);
W dziale 750 w kwocie 
15.000zł na zakup 
urządzenia do 
serwerowni (UPS) 
Urzędu Miejskiego,
W dziale 750 wydatkach 
na promocję gminy
-na wnioski 
stowarzyszeń 
sportowych zwiększa się 
plan promocji gminy o 
kwotę 60.000zł 
-oraz przesuwa się 
kwotę 500zł z dotacji na 
dożynki na wydatki 
bieżące;

W dziale 758 w kwocie 
12.000zł zaplanowano 
wydatki na 
przeprowadzenie emisji 
obligacji komunalnych 
-usługa bankowa;
W dziale 801 
zaplanowano wydatki
-w kwocie 20.308,28zł na
zakup szafek do szatni w
budynku szkoły w 
Zwoleniu,
-w kwocie 9000zł remont
gabinetu dla pielęgniarki 
w budynku szkoły w 
Sydole,
-w kwocie 40.000zł 
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należy zwiększyć plan 
wydatków na dowożenie 
uczniów (po przetargu 
koszty dowozu 
zwiększyły się o około 
35%);
W dziale 900 zmniejsza 
się wydatki inwestycje
-w kwocie 234 000zł z 
zadania inwestycyjnego 
Przebudowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Św. Jana
i św. Anny,
-w kwocie 210.000zł 
zdjęto planowane 
wydatki na modernizację 
kotłowni c.o. w 
gospodarstwach 
domowych (WFOŚiGW 
nie ogłosił naboru na w/w
inwestycje),
Oraz zwiększa się 
wydatki w kwocie 
12.000zł na usługę 
pielęgnacji drzew przy ul.
Bogusza w Zwoleniu;
W dziale 921 zwiększa 
się planowane wydatki 
-w kwocie 188.000zł na 
wniosek Pani Dyrektor 
Domu Kultury w 
Zwoleniu,
-w kwocie 40.000zł 
wprowadza się plan 
wydatków na 
doprowadzenie instalacji 
centralnego ogrzewania 
z budynku szkoły w 
Sycynie do budynku 
przejętym od 
Stowarzyszenia 
Oświatowego w Sycynie.
-o kwotę 367.911zł 
zmniejszono planowane 
wydatki na przebudowę 
Kina Świt do kwoty z 
wniosków o płatność 
(zmiany w klasyfikacji 
budżetowej wynikają z 
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podziału środków na 
budżet unijny i budżet 
państwa);
-w dziale 926 zmieniono 
plan wydatków
-zmniejszono o kwotę 
215.000zł plan 
modernizacji boiska przy 
ul. Sportowej w Zwoleniu
-zwiększono o kwotę 
15.000zł wydatki na 
zakup ciągnika kosiarki 
do terenów sportowych 
na wniosek MKS 
Zwolenianka,
-w kwocie 8400zł 
zwiększa się plan 
wynagrodzeń dla osób 
obsługujących zalew 
(ratownicy, osoby 
pilnujące obiekt i sprzęt)
-w kwocie 3.000zł 
zwiększa się wydatki na 
dofinansowanie zakupu 
urządzeń sportowych 
przy Orliku (było 
zaplanowane 6.000zł 
-koszt urządzeń 9.000zł).

62.

Uchwała Nr 
LVII/351/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie dowozu 
dzieci do szkół 
podstawowych

Gmina zapewni 
bezpłatny dowóz i opiekę
w czasie przewozu do 
szkoły podstawowej 
drugiego i kolejnego 
dziecka w rodzinie 
nieobjętego darmowym 
dowozem zgodnie z art. 
39 ust 3 pkt 1 ustawy 
Prawo oświatowe

REiS
w trakcie
realizacji

63.

Uchwała Nr 
LVII/352/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 
LV/428/2010 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 9 lipca 2010r. 
w sprawie prac nad 
projektem uchwały 
budżetowej

Zmianie ulega § 7 pkt 2) 
uchwały, który otrzymuje 
następujące brzmienie:
2) w zestawieniu 
tabelarycznym wydatków
budżetu w 
szczegółowości wg 
działów rozdział i grup 
wydatków

RF zrealizowano

64. Uchwała Nr w sprawie ustalenia Jak w tytule MOPS zrealizowano
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LVII/353/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia dla
osób bezdomnych

65.

Uchwała Nr 
LVII/354/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie zasad 
wnoszenia 
obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, 
zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, 
zasad promocji 
obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, 
formalnych wymogów, 
jakimi muszą 
odpowiadać składane 
projekty

Uchwała podjęta w 
związku z koniecznością 
dostosowania do nowych
przepisów 
wprowadzonych ustawą 
z dnia 11 stycznia 2018r. 
O zmianie  niektórych
 ustaw w celu 
zwiększenia udziału 
obywateli w procesie 
wybierania, 
funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych
organów publicznych

BR zrealizowano

66.

Uchwała Nr 
LVII/355/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Zwoleń

Uchwała podjęta w 
związku z koniecznością 
dostosowania do nowych
przepisów 
wprowadzonych ustawą 
z dnia 11 stycznia 2018r. 
o zmianie  niektórych  
ustaw w celu 
zwiększenia udziału 
obywateli w procesie 
wybierania, 
funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych
organów publicznych

BR zrealizowano

67.
Uchwała Nr 
LVII/356/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie zmian w 
Uchwale nr  LV/344/18 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu z dnia 
11 lipca 2018r. w 
sprawie przyjęcia 
projektu nowego 
Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania 
ścieków na terenie 
Miasta i Gminy Zwoleń 
oraz przekazania go do
zaopiniowania 

Zmiany w związku z 
wezwaniem 
Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie do 
usunięcia braków i 
błędów

ZUK zrealizowano
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organowi 
regulacyjnemu

68.

Uchwała Nr 
LVII/357/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 28 
września 
2018r. 

w sprawie wystąpienia 
Gminy Zwoleń ze 
Związku Gmin 
„Podradomska 
Komunikacja 
Samochodowa” 

Gmina Zwoleń występuje
ze Związku Gmin 
„Podradomska 
Komunikacja 
Samochodowa” ze 
skutkiem na dzień 31 
grudnia 2018r.

BR
w trakcie
realizacji

69. Uchwała Nr 
LVIII/358/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 16 
października 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

Po stronie dochodów 
budżetu wprowadzono 
następujące zmiany:
W dziale 010 zwiększa 
się plan o kwotę 9.400zł 
z tytułu dotacji z PROW 
na budowę kanalizacji 
sanitarnej w 
Podzagajniku (zgodnie z 
kwota końcowego 
wniosku o płatność);
W dziale 700 wpisano 
ponadplanowe dochody 
z tytułu sprzedaży 
nieruchomości w kwocie 
60.370zł i pozostałe 
dochody bieżące w 
kwocie 6.650zł;
W dziale 750 zwiększono
plan o kwotę 4.080.zł z 
tytułu dotacji na projekt 
E-usługi i kwotę 13.900zł
z pozostałych 
ponadplanowych 
dochodów;
W dziale 756 zwiększa 
się dochody łącznie o 
kwotę 130.400zł z tytułu 
podatku od spadków i 
darowizn, podatku PCC, 
udziałów w CIT i innych 
opłat i odsetek;
W dziale 801 zwiększa 
się plan dochodów o 
kwotę 4.300zł z tytułu 
zwrotu dotacji z 
przedszkola 
niepublicznego i kwotę 

RF zrealizowano
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20.300zł z wpłat za 
usługi autokarem 
szkolnym;
W dziale 900 zwiększa 
się plan o kwotę 55.100zł
z tytułu wpłat za 
przyłącza wodociągowe, 
oraz plan w  kwocie 
45.000zł z tytułu 
refundacji wynagrodzeń 
z Powiatowego Urzędu 
Pracy;
W dziale 926 zwiększa 
się plan w kwocie 
3.800zł z tytułu najmu 
sprzętu sportowego nad 
zalewem.

Po stronie wydatków 
budżetu wprowadzono 
następujące zmiany:
W dziale 010 zmniejsza 
się plan inwestycji 
-Budowy kanalizacji w 
Podzagajniku o kwotę 
118.700zł (inwestycja 
zakończona);
W dziale 600-Transport 
zwiększa się plan 
wydatków bieżących 
ogółem na utrzymanie 
dróg o kwotę 100.000zł i 
plan wydatków 
majątkowych o kwotę 
26.000zł w tym: 
zwiększa się plan 
zadania inwestycyjnego 
-Przebudowa dróg z 
destruktu na wyrównanie
i wzmocnienie podłoża o 
kwotę 26.000zł , oraz 
przesuwa się kwotę 
37.100zł z zadania 
inwestycyjnego pn. 
Przebudowa drogi 
gminnej w m. Koszary do
zadania pn. Przebudowa
odcinka drogi łączącej ul.
Św. Anny i ul. Kościuszki 
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w Zwoleniu:
W dziale 754 
-w kwocie 2.400zł 
zwiększa się plan dotacji 
dla ochotniczych straży 
pożarnych w Jedlance i 
Sycynie na 
dofinansowanie zakupu 
sprzętu strażackiego,
oraz w kwocie 4.700zł na
zwiększenie 
wynagrodzeń dla 
konserwatorów OSP;
W dziale 801 Oświata i 
wychowanie
-na wniosek Dyrektora 
PSP w Zwoleniu 
zwiększa się wydatki o 
kwotę 37.500zł na zakup
laptopów do mobilnej 
pracowni komputerowej 
oraz kwotę 28.000zł na 
usprawnienie pracy 
instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku 
szkoły;
- zwiększa się plan 
wydatków w Przedszkolu
Publicznym w Zwoleniu o
kwotę 29.600zł z 
przeznaczeniem na 
prace remontowe w 
pomieszczeniu 
kuchennym przedszkola 
(kwota 7.100zł) i na 
doposażenie 
przedszkola w 
urządzenia zabawowe i 
wyprawki dla dzieci(w 
kwocie 22.500zł);
-w kwocie 14.300zł 
zwiększa się plan na 
wynagrodzenia i 
pochodne pracowników 
dowozu;
W dziale 851 zwiększa 
się plan o kwotę 9.500zł 
na wynagrodzenia i 
pochodne pracowników 
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świetlic profilaktycznych;
W dziale 855 zwiększa 
się o kwotę 10.000zł plan
dotacji dla żłobka 
niepublicznego;
W dziale 900
-w kwocie 80.000zł 
zwiększa się plan dopłat 
do taryf wody i ścieków 
do przewidywanego 
wykonania w 2018r.,
-w kwocie 60.000zł 
zmniejsza się plan 
inwestycji -Budowy 
kanalizacji sanitarnej w 
ul. Św. Anny w Zwoleniu;
-w kwocie 14.000zł 
zwiększa się plan 
wynagrodzeń i 
pochodnych na 
pracowników referatu ds.
opłat za odpady 
komunalne;
-w kwocie 20.000zł 
zwiększa się wydatki na 
zlecenie obligatoryjnego 
dla gminy Planu 
Ograniczenia Niskiej 
Emisji (smog);
-w kwocie 130.000zł 
zwiększa się 
wynagrodzenia 
pracowników 
interwencyjnych 
(refundowane w części 
przez PUP)i 
pracowników po stażu z 
PUP;
W dziale 921 o kwotę 
26.000zł zwiększa się 
dotację dla Muzeum 
Regionalnego na 
wniosek Dyrektora.

70. Uchwała Nr 
LVIII/359/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 

w sprawie zasad 
ustanawiania 
służebności przesyłu 
oraz służebności 
gruntowych

ustalono  zasady
obciążania
nieruchomości
stanowiących  własność
Gminy  Zwoleń

RGGGRiMK zrealizowano
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dnia 16 
października 
2018r. 

służebnościami
gruntowymi  na  rzecz
właścicieli  innych
nieruchomości
(nieruchomości
władnących)  oraz
służebnościami  przesyłu
na  rzecz
przedsiębiorców,  którzy
zamierzają  wybudować
lub  których  własność
stanowią  urządzenia
służące  do
doprowadzania  lub
odprowadzania  płynów,
pary,  gazu,  energii
elektrycznej  oraz  inne
urządzenia  podobne  nie
należące  do  części
składowych
nieruchomości  jeżeli
wchodzą  w  skład
przedsiębiorstwa,

71.

Uchwała Nr 
LVIII/360/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 16 
października 
2018r. 

w sprawie zamiaru 
przekazania części 
nieruchomości

wyrażono zamiar 
dostosowania stanu 
prawnego do stanu 
faktycznego ulicy 
Kościelnej w Zwoleniu 
poprzez przekazanie 
części nieruchomości na 
rzecz dotychczasowych 
użytkowników zgodnie 
ze stanem użytkowania,

RGGGRiMK
w trakcie
realizacji

72.

Uchwała Nr 
LVIII/361/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 16 
października 
2018r. 

w sprawie przedłużenia
umowy najmu garażu

zwolniono z obowiązku 
oddania w najem w 
drodze przetargu garażu 
o powierzchni 24,40 m2 
położonego przy ul. 
Wojska Polskiego 80 i 
wyrażono zgodę na 
zawarcie kolejnej umowy
najmu z 
dotychczasowym 
najemcą a na okres 3 lat.

RGGGRiMK zrealizowano

73. Uchwała Nr 
LVIII/362/18 
Rady 
Miejskiej w 

w sprawie przedłużenia
umowy najmu boksów 
garażowych

zwolniono z obowiązku 
oddania w najem w 
drodze przetargu boksów
garażowych  w budynku 

RGGGRiMK zrealizowano
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Zwoleniu z 
dnia 16 
października 
2018r. 

garażowym przy ulicy 
Prostej w Zwoleniu i 
wyrażono zgodę na 
zawarcie kolejnych 
umów najmu z 
dotychczasowymi 
najemcami a na okres 3 
lat.

74.

Uchwała Nr 
LVIII/363/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 16 
października 
2018r. 

w sprawie zamiaru 
przedłużenia umowy 
najmu lokalu 
użytkowego

zwolniono z obowiązku 
oddania w najem w 
drodze przetargu lokalu 
użytkowego 
znajdującego się w 
budynku przy ulicy 
Targowej 54 w Zwoleniu i
wyrażono zamiar 
zawarcia kolejnej umowy
najmu z 
dotychczasowym 
najemcą a na okres 
kolejnych 3 lat tj. do dnia 
31 grudnia 2022 roku.

RGGGRiMK zrealizowano

75.

Uchwała Nr 
LIX/364/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 9 
listopada 
2018r.

w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2019

obniżono cenę skupu 
żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego 
ogłoszoną w 
Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18
października 2018 roku  
w sprawie średniej ceny 
skupu żyta  za okres 11 
kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok 
podatkowy 2019 z kwoty 
54,36 zł za 1 dt do kwoty
51 zł za 1 dt,

RF
w trakcie
realizacji

76. Uchwała Nr 
LIX/365/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 9 
listopada 
2018r. 

w sprawie określenia 
szczegółowych 
warunków 
przyznawania i 
odpłatności za usługi 
opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z 
wyłączeniem 
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób 

Jak w tytule MOPS
Z

realizowano
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z zaburzeniami 
psychicznymi oraz 
szczegółowych 
warunków częściowego
lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich 
pobierania

77.

Uchwała Nr 
LIX/366/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 9 
listopada 
2018r. 

w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie 
od obowiązku 
przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu
garażu

- wyrażono  zgodę  na
oddanie  w  najem  w
trybie bezprzetargowym
dotychczasowemu
najemcy na okres 3 lat
garażu  znajdującego
się  w  budynku
garażowym  przy  ulicy
Wojska  Polskiego  80B
w Zwoleniu,

RGGGRiMK zrealizowano

78.

Uchwała Nr 
LIX/367/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 9 
listopada 
2018r. 

w sprawie uchwalenia 
Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania 
ścieków na terenie 
Miasta i Gminy Zwoleń

Jak w tytule ZUK zrealizowano

79.

Uchwała Nr 
LIX/368/18 
Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 9 
listopada 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

zmiany  związane  z
przesunięciem  środków
(41 500  zł)  na  remonty
bieżące dróg.

RF zrealizowano

80.

Uchwała Nr 
I/1/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie przyjęcia 
regulaminu głosowania 
w wyborach 
Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu

Jak w tytule BR zrealizowano

81.

Uchwała Nr 
I/2/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie stwierdzenia 
wyboru 
Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu

na przewodniczącego 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu wybrany został 
Pan Paweł Sobieszek

BR zrealizowano
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82.

Uchwała Nr 
I/3/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie określenia 
liczby 
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu

zwiększono liczbę 
Wiceprzewodniczących 
do 2 osób

BR zrealizowano

83.

Uchwała Nr 
I/4/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie przyjęcia 
regulaminu głosowania 
w wyborach 
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu

Jak w tytule BR zrealizowano

84.

Uchwała Nr 
I/5/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie stwierdzenia 
wyboru 
Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu

na 
Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu wybrani zostali 
Pan Stanisław Kaczyński
oraz Pan Włodzimierz 
Piskorek

BR zrealizowano

85.

Uchwała Nr 
I/6/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie powołania 
Komisji Rady Miejskiej 
w Zwoleniu, określenia 
przedmiotu ich 
działania oraz 
powołania składów 
osobowych

Komisja Rewizyjna, 
Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji, 
Komisja Oświaty, 
Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i 
Bezpieczeństwa 
Publicznego, Komisja 
Rolnictwa, Gospodarcza 
i Rozwoju Gminy, 
Komisja Budżetu i 
Finansów).

BR zrealizowano

86.

Uchwała Nr 
I/7/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 19 
listopada 
2018r. 

w sprawie powołania 
Przewodniczących 
Komisji Rewizyjnej oraz
Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu

Komisji Rewizyjnej 
(Janusz Wojas) oraz 
Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji (Marcin Płachta)
Rady Miejskiej w 
Zwoleniu.

BR zrealizowano

87. Uchwała Nr 
II/8/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
listopada 
2018r

w sprawie przyjęcia 
rocznego programu 
współpracy Gminy 
Zwoleń z organizacjami
pozarządowymi oraz 
podmiotami o których 
mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o

Jak w tytule REiS w trakcie
realizacji
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wolontariacie na rok 
2019

88.

Uchwała Nr 
II/9/18 Rady 
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 30 
listopada 
2018r. 

w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia 
Burmistrza Zwolenia

Jak w tytule kadry zrealizowano

89.

Uchwała Nr 
III/10/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 
LV/428/2010 Rady 
Miejskiej w Zwoleniu z 
dnia 9 lipca 2010r. w 
sprawie : prac nad 
projektem uchwały 
budżetowej

zmianie uległ § 7 pkt 2, 
który otrzymał 
następujące brzmienie: 
„w zestawieniu 
tabelarycznym wydatków
budżetu w 
szczegółowości wg 
działów, rozdziałów i 
paragrafów wydatków z 
podziałem na wydatki 
bieżące i majątkowe

RF zrealizowano

90.

Uchwała Nr 
III/11/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Gminy Zwoleń

w związku ze zmianami 
w uchwale budżetowej 
zachodzi  konieczność 
zaktualizowania 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy 
Zwoleń w zakresie 
dochodów i wydatków

RF
w trakcie
realizacji

91.

Uchwała 
Budżetowa 
Gminy 
Zwoleń na 
2019r. Nr 
III/12/18 z 
dnia 21 
grudnia 
2018r.

Uchwała Budżetowa

(Dochody budżetu na rok
2019  zaplanowano  na
ponad 58 mln 648 tys. zł.
Wydatki  inwestycyjne
wynoszą  5.266.597,05
zł, z czego prawie 2  mln
zł zostanie przeznaczone
na inwestycje drogowe –
przebudowę  dróg  i
budowę chodników.)

RF
w trakcie
realizacji

92.

Uchwała Nr 
III/13/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie uchwalenia 
planu pracy Rady 
Miejskiej w Zwoleniu na
rok 2019

Jak w tytule BR
w trakcie
realizacji

93. Uchwała Nr 
III/14/18 Rady
Miejskiej w 

w sprawie przyjęcia 
wieloletniego 
rządowego programu 

Jak w tytule BR zrealizowano
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Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

"Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-
2023

94.

Uchwała Nr 
III/15/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie 
podwyższenia 
kryterium 
dochodowego 
uprawniającego do 
uzyskania wsparcia w 
ramach wieloletniego 
rządowego 
programu ,,Posiłek w 
szkole i w domu” na 
lata 2019-2023

Jak w tytule MOPS zrealizowano

95.

Uchwała Nr 
III/16/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie dopłat dla 
taryfowych grup 
odbiorców usług w 
zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odbioru 
ścieków

-  woda  -  grupa  I  –
gospodarstwa domowe –
0,75/1m3  netto  +
podatek VAT

-  ścieki  -  grupa  I  –
gospodarstwa domowe –
0,75/1m3  netto  +
podatek VAT

ZUK
w trakcie
realizacji

96. Uchwała Nr 
III/17/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na
rok 2018

-  zwiększono  plan
dochodów  o  kwotę
74.654zł  z  tytułu
sprzedaży mienia.

-  zmniejszono  o   kwotę
10.100zł  planowane
wpłaty  z  podatku
dochodowego  –  karty
podatkowej,

-  zwiększono
ponadplanowe  dochody
o kwotę  5.000zł  z  tytułu
podatku  od  spadków  i
darowizn  i  o  kwotę
44.000zł  planowane
dochody  z  udziałów  w
CIT.

-  zmniejszono  o  kwotę
351.142  zł  planowane
dochody  z  tytułu  dotacji
na  projekt  „Odkrywcy
nowych możliwości” oraz
zwiększono  planowane

RF zrealizowano
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dochody o kwotę 1440zł
z  tytułu  dotacji
przekazywanych  przez
Powiat Zwoleński.

-  zwiększono dochody o
kwotę 60.000 zł  z  tytułu
zwrotów  świadczeń  z
funduszu
alimentacyjnego, o kwotę
5929  zł  z  tytułu
dofinansowania
programu  asystenta
rodziny  oraz  w  kwocie
3.000 zł z tytułu wpłat za
pobyt  dzieci  z  innej
gminy  w  żłobku
(refundacja)

- zwiększono planowane
dochody o kwotę 8.227zł
dochody z tytułu wpłat za
wywóz  odpadów  od
najemców lokali.

-  zmniejszono  o  kwotę
215.961  zł  plan
wydatków  na  realizację
projektu unijnego 

Odkrywcy  nowych
możliwości.

-   zwiększa  się
planowane  wydatki  o
kwotę  50.000  zł  na
dofinansowanie  wywozu
odpadów  komunalnych
na składowisko RIPOK.

97

Uchwała Nr 
III/18/18 Rady
Miejskiej w 
Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 
2019 Gminy Zwoleń

Jak w tytule JSds.ŚPW
w trakcie
realizacji

98 Uchwała Nr 
III/19/18 Rady
Miejskiej w 

w sprawie warunków 
udzielenia bonifikat od 
opłat jednorazowych z 

Jak w tytule RGGGRiMK w trakcie
realizacji
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Zwoleniu z 
dnia 21 
grudnia 
2018r. 

tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego gruntów 
stanowiących własność
Gminy Zwoleń w prawo
własności tych gruntów 
i wysokości stawek 
procentowych tych 
bonifikat

Skróty nazw referatów:
RGGRiMK – Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego
RA-GiSO – Referat Administracyjno – Gospodarczy i Spraw Obywatelskich
ROŚ – Referat Ochrony Środowiska
REiS – Referat Edukacji i Sportu
RRG – Referat Rozwoju Gospodarczego
RF – Referat Finansowy
JSds.ŚP-W – Jednoosobowe Stanowisko ds. Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych
BR – Biuro Rady

XI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uprawnienia  władz  lokalnych  w  zakresie  porządku  i   bezpieczeństwa  publicznego  
w  większości  przypadków  koncentrują  się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego.
Miasto wspiera także  działalność  służb,  które  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  publiczne
w tym  bezpieczeństwo  pożarowe – Ochotnicze Straże Pożarne i Powiatowa Straż Pożarna.

 Na terenie gminy Zwoleń działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP skupia 
w swoich szeregach ogółem 255 członków (w tym 18 kobiet):

- 213 członków czynnych,

- 16 wspierających, 

-  26 honorowych 

Pięć  jednostek  jest  wyposażonych  w  pojazdy  przygotowane  do  działań  ratowniczo-
gaśniczych. Wszystkie OSP dysponują własną bazą lokalową w postaci remiz strażackich. Na
wyposażeniu jednostek jest 6 wozów ratowniczo-gaśniczych i 1 mikrobus.

Odpowiedni   poziom  działania  i  wyposażenia  nie  byłby  możliwy  bez  dofinansowania  
z budżetu Gminy Zwoleń, które w 2018r. wyniosło 488 984.00 zł.

Wszystkie jednostki zobowiązane są  do utrzymywania wymaganej gotowości operacyjnej do
walki  z  pożarami  i  innymi  klęskami  żywiołowymi  oraz  realizacji  zadań  związanych  
z  ratownictwem  technicznym,  chemiczno–ekologicznym,  poszukiwawczo-ratowniczym,
wodnym  i  medycznym.  W  2018r.  zanotowano  101  wyjazdów  do  akcji  oraz  112  działań
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związanych z zabezpieczeniem terenu. Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w
działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny: 5 zł za każdą godzinę szkolenia i 15 zł
za każdą godzinę udziału  w akcji.  Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Miejska w drodze
uchwały. 

OSP w Gminie Zwoleń prowadzi również działania prewencyjne:

 – pokazy działania dla dzieci z przedszkoli i szkół (gaszenie pożaru, ratownictwo drogowe
wspólnie ćwiczenie na wypadek pożaru w szkole),

-  pogadanki  z  mieszkańcami  na  temat  zagrożeń  wynikających  m.in.  z  wypalania  traw,
zatruciem tlenkiem węgla,

-  organizowane  są  Turnieje  Wiedzy  Pożarniczej  dla  dzieci  szkół  podstawowych  
i gimnazjalnych

Trzy jednostki- OSP Zwoleń, OSP Zielonka Nowa, OSP Jasieniec Solecki -  zostały włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia
oraz przygotowania do akcji ratowniczych.

XI.1 Obrona cywilna gminy
Zespół Zarządzania Kryzysowego: Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz  ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej  należą  do  podstawowych  zadań
własnych  gminy.  Do  realizacji  tych  zadań  powołany  został  Gminny  Zespół  Zarządzania
Kryzysowego.  Corocznie  odbywają  się  ćwiczenia  Zespołu,  
w  których  współudział  biorą:  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  
w Zwoleniu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu.

Gminny  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego  w  Zwoleniu  przekazuje  ostrzeżenia  
o  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych,  które  systematycznie  umieszczane  są  
w zakładce informacyjnej na stronie internetowej Gminy Zwoleń. 

System ostrzegania i alarmowania:

W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Zwoleń wchodzą następujące
urządzenia alarmowe: Syreny alarmowe:  elektroniczne- 2 szt.,  mechaniczne – 7 szt. oraz
radio do wysyłania komunikatów głosowych w sytuacji zagrożenia.

XI.2 Działalność gospodarcza
Podmioty gospodarcze

Według  stanu  na  koniec  grudnia  2018  roku,  w  rejestrze  działalności  gospodarczej,
prowadzonej  przez  Urząd  Miejski  w  Zwoleniu  zarejestrowanych  było  745  podmiotów
gospodarczych (osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą).
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XII. Promocja Gminy Zwoleń
XII.1 Publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej
- finansowanie kwartalnika „ Głos Zwoleński”- ilość 1500 egz., 6804,00 zł

-  publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej:

- „ Głos Ziemi Zwoleńskiej”- 400 egz., 1404,00 zł

 - „Echo Dnia”-  4231,20 zł - 4 artykuły ( Gala „Echo Dnia”, art.. Mała Ojczyzna, art.  „Złota
Setka Regionu”, art. Plebiscyt Sportowy)

 -  „Głos  Radomski”  -  474,00 zł  –  1  art.  (życzenia  świąteczne),  20  szt.  publikacji  „Icchak
Kaccnelson – Pieśń o zamordowanym Narodzie”

 - „Tygodnik Radomski”- 1600,00 zł – 2 art. po 500 zł każdy, 2x życzenia świąteczne po 300 zł
każde.

- „Życie Radomskie”- 861,00 zł – 1 art. – wywiad z P. Burmistrz

XII.2  Albumy 
- „Polska znana i nieznana”- 3150,00 zł; -  50 egzemplarzy

- „100- rocznica Odzyskania Niepodległości – Mazowsze”- 2460,00zł – opłata za publikację 
1 strony w albumie oraz 10 egzemplarzy albumu

- książki - 2806,00 zł – 82 szt.

-  foldery - „Nasza Gmina 2006-2018”- 3650,00 zł - 1500 szt.

-  kalendarze, koszulki, grawertony ,roll up itp.- 2988,16 zł

-  katalogi - 966,78 zł – 2000 szt.

-  Materiały  reklamowe  w  ramach  100  Rocznicy  Odzyskania  Niepodległości  –  „Dumni  
z Polski’- 2460,00 zł – pakiet.

XII.3 Sponsorowanie klubów sportowych
- „ Czarni Radom”   13530,00 zł

- „Zwolenianka”        30000,00 zł
- „UMKS Zwoleń”     45000,00 zł
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