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Szanowni Państwo, 

 

 

 Przedstawiam Państwu „Raport o stanie gminy Zwoleń za rok 2020”. Jest to 

kompleksowe i miarodajne zestawienie danych oraz zmian zachodzących  w gminie Zwoleń  

w 2020 roku. Raport ilustruje nie tylko moją działalność ale również ukazuje realizowanie 

podjętych przez Radę Miejską uchwał. W raporcie odnajdziemy także informacje  

o zaplanowanych strategiach i obszarach aktywności mieszkańców. 

Raport, który oddaję w Państwa ręce jest dokumentem opisującym najważniejsze 

strefy funkcjonowania miasta i gminy. Oprócz informacji na temat wykonania budżetu 

znalazły się tu także m.in. dane o inwestycjach, zaangażowaniu naszego samorządu w sport, 

kulturę i pomoc społeczną.  

Mam nadzieję, że dokument ten będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat  

lokalnego samorządu, a także inspiracją do dyskusji o mieście i gminie, a tym samym o 

kierunkach rozwoju.  

 Zebrane informacje, dane statystyczne oraz zestawienia mogą być dla Państwa 

użyteczną wskazówką w pracy, nauce czy planowaniu przyszłych aktywności. Lektura 

raportu pozwala  

w maksymalny sposób przyjrzeć się głównym tendencją i zmianą, jakie zachodzą 

 w rożnych strefach życia miasta i gminy Zwoleń. 

Z przyjemnością zapraszam do zapoznania się z raportem o stanie gminy Zwoleń za 

rok 2020. 

 

Zapraszam do lektury 

/Burmistrz Zwolenia/ 
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I. Informacje o Zwoleniu i jego położeniu geograficznym 
 

Gmina i Miasto Zwoleń (ok. 16 tys. mieszkańców), położone są w południowo-wschodniej 

części województwa mazowieckiego na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 79 Warszawa - 

Sandomierz i nr 12 Radom – Lublin. Zajmują obszar 160,12 km2. Gmina ma charakter 

rolniczy. Na jej terenie znajduje się 28 sołectw. 

Zwoleń i jego najbliższe okolice są atrakcyjnym obszarem pod względem przyrodniczym. 

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. 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 gminy jest kościół parafialny wybudowany w latach 1564-1595. To 

właśnie w nim spoczywają szczątki rodziny Kochanowskich. W samym sercu miasta w parku 

wznosi się Pomnik Mistrza Jana – odsłonięty w 1961. 

Ważnymi miejscami historycznymi dla społeczności lokalnej są: pomnik Nieznanego 

Żołnierza, pomnik Żołnierzy Niezłomnych i Ściana Straceń, przy której hitlerowcy 7 kwietnia 

i 19 czerwca 1944 r. dokonali publicznych egzekucji żołnierzy Armii Krajowej i osób 

cywilnych. W 1991 roku w obrębie Ściany Straceń ustawiono krzyż katyński, zaś w 2012 

roku odsłonięto Tablicę Smoleńską. Na pobliskim cmentarzu znajdują się także pomniki 

upamiętniające Polaków walczących  o wolność podczas I i II Wojny Światowej. 

Zwoleń posiada tereny sportowo-rekreacyjne, które stwarzają doskonałe warunki do 

czynnego wypoczynku i uprawiania sportów.  Do dyspozycji mieszkańców jest, oddany do 

użytku w 2017 roku kompleks rekreacyjny nad zalewem. W ofercie miasta oprócz zalewu 

znajdują się: korty tenisowe, place zabaw, skate-park, siłownie zewnętrzne, „Miasteczko 

ruchu” i kompleks boisk Orlik.Miasto nie zapomina także o osobach niepełnosprawnych, 
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dostosowuje do nich nie tylko budowane obiekty ale również doposaża miejsca rekreacyjne w 

urządzenia specjalistyczne. 

Niewątpliwym powodem do dumy jest rozbudowany i zmodernizowany w lipcu 2018 roku 

budynek  zabytkowego Kina Świt. Od 2020 roku w Zwoleniu funkcjonuje pierwszy w 

regionie Dzienny Dom Senior +, który pomaga w funkcjonowaniu i codziennym życiu 

mieszkańcom po 60 roku życia. 

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę wodociągową i drogową. W ekologiczny 

charakter gminy wpisują się działania i inicjatywy mające na celu polepszanie środowiska 

naturalnego, jak również dbanie o jego wizerunek (utylizacja eternitu, inwentaryzacja 

indywidualnych źródeł ciepła, usuwanie odpadów pochodzenia rolniczego).  Samorząd rok 

rocznie przeprowadza akcję sadzenia młodych drzewek.   

Gmina Zwoleń od 2002 roku ma nawiązaną współpracę partnerską z miastem Zvolen na 

Słowacji. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie dochodziło do wzajemnych wizyt podczas 

których prezentowano dorobek artystyczny partnerskich miast, poznawano historię i tradycję. 

Na terenie gminy funkcjonują stowarzyszenia sportowe, kulturalne i oświatowe.  Prężnie 

działają także KGW oraz zespoły folklorystyczne. Perełką Ziemi Zwoleńskiej jest 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia. Zwoleń w Polsce, jak i na świecie rozsławiają 

także: mistrz akordeonu Krzysztof Paduch, Chór Kameralny oraz Młodzieżowy Zespół 

Wokalny. 

 

I.1  Demografia 

I.1.1 Ludność na podstawie rejestru mieszkańców i ewidencji ludności 

 

Zameldowania na pobyt stały w 2020r.        - 365 

Zameldowania na pobyt czasowy w 2020r.  - 84 

Zgony w gminie w 2020r.       - 188 

Urodzenia w 2020r.         - 144 
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Liczba ludności: miasto                                 - 7727 

      gmina                                 - 7442 

 

                              razem                                 - 15169     na dzień 31.12.2020 

 

 

 

Liczba ludności na dzień 31.12.2020 roku 
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Liczba mieszkańców z podziałem na wiek 

 

 

 

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, małżeństw i zgonów  dotyczą również osób niebędących  mieszkańcami  gminy  

Zwoleń, a więc takich, które zmarły bądź zawierały małżeństwo na terenie miasta i gminy 

Zwoleń lub urodzenie, małżeństwo czy zgon nastąpiły poza granicami RP  i wystąpiono  

o umiejscowienie tych zdarzeń  w Rejestrze stanu cywilnego. Mając powyższe na uwadze  

oraz fakt, że  na  terenie miasta i gminy Zwoleń nie funkcjonuje Oddział położniczy należy 

stwierdzić, iż opierając się tylko na danych, które posiada Urząd Stanu Cywilnego, nie można 
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ocenić sytuacji demograficznej mieszkańców gminy Zwoleń. 

 

Dane statystyczne w oparciu o akty urzędu Stanu Cywilnego w Zwoleniu za 

rok 2020  
 

    I 

 

II 

 

 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółem 

2020 

Liczba sporządzonych aktów 

małżeństwa 

w tym: 

liczba ślubów konkordatowych 

liczba ślubów cywilnych 

liczba umiejscowionych aktów 

2 

 

 

1 

1 

0 

1 

 

 

1 

0 

0 

2 

 

 

0 

2 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

1 

 

 

1 

0 

0 

7 

 

 

4 

3 

0 

15 

 

 

12 

3 

0 

13 

 

 

11 

2 

0 

14 

 

 

9 

4 

1 

11 

 

 

11 

0 

0 

4 

 

 

4 

0 

0 

1 

 

 

0 

1 

0 

71 

 

 

54 

16 

1 

Liczba sporządzonych aktów 

zgonu 

w tym: 

liczba umiejscowionych aktów 

33 

 

 

0 

25 

 

 

0 

19 

 

 

0 

23 

 

 

0 

14 

 

 

1 

21 

 

 

0 

20 

 

 

2 

21 

 

 

1 

17 

 

 

0 

13 

 

 

0 

17 

 

 

0 

20 

 

 

0 

243 

 

 

4 

Liczba sporządzonych aktów 

urodzenia - umiejscowienie 

aktów 

2 1 1 2 1 2 7 1 3 3 0 2 25 

Liczba wyroków sądowych 

orzekających rozwód 

2 3 1 0 0 2 1 0 3 1 1 2 16 

Liczba przeniesionych do 

systemu  aktów z ksiąg 

papierowych 

163 235 154 147 230 182 128 82 90 67 114 120 1712 

Liczba wydanych odpisów 

aktów 

205 185 145 77 126 130 195 169 162 108 162 129 1793 

 

 

W 2020 roku dwie jubilatki obchodziły 100-lecie urodzin. 
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Porównanie w oparciu o wydane akty w latach od 2018 do 2020r. 

 

 

II.   Ochrona środowiska 

II.1 Referat Ochrony Środowiska 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zwoleń w 2020 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 oraz innych aktów 

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 

zbiórki odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne gromadzone były  

0
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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. 9
00

 do 17
00

.  

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 31.12.2020 r. objętych systemem było 3468 gospodarstwa domowe w tym 3421  

w budownictwie jednorodzinnym i 47 w budownictwie wielorodzinnym.  Systemem 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Zwoleń objęto nieruchomości 

zamieszkałe. 
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Stawki opłat obowiązujące na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2020 roku 

 

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE 

I ODBIERANE W SPOSÓB 

SELEKTYWNY 

ODPADY KOMUNALNE Z 

ZASTOSOWANIEM ZWOLNIENIA 

NA BIOODPADY 

ZABUDOWA 

JEDNORODZINNA 

I ZAGRODOWA 

(WIEŚ) 

 

18 zł miesięcznie od osoby 

 

16 zł miesięcznie od osoby 

ZABUDOWA 

JEDNORODZINNA 

(MIASTO) 

 

18 zł miesięcznie od osoby 

 

16 zł miesięcznie od osoby 

ZABUDOWA 

WIELORODZINNA 

 

18 zł miesięcznie od osoby 

 

16 zł miesięcznie od osoby 

 

Informacje dotyczące opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w okresie  od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 

NALEŻNOŚCI 2 472 417,87 zł 

WPŁATY 2 345 877,37 zł 

ZALEGŁOŚCI 134 149,04 zł 

NADPŁATY 7 608,54 zł 
 

W 2020 r. łączne koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

gminy i miasta Zwoleń wynosiły 2480625,74 zł brutto.  

 

Zestawienie kosztów za 2020 roku [brutto, zł] 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 

1. Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych 1 123 302,62 zł 

2. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 1 237 861,72 zł 

3. Aktualizacja  systemu „odpadywgminie.com” 5 288,80 zł 

4. Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania 

związane z prowadzeniem systemu 

96 696,60 zł 
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5. Szkolenia pracowników 2 696,00 zł 

6. Organizacja i prowadzenie PSZOK-u 14 780,00 zł 

Razem 2 480 625,74 zł 

 

Porównanie kosztów systemu gospodarowania odpadami w latach 

2019 i 2020 

 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych według stanu na 31.12.2020 r. było 

11 985 mieszkańców z czego: 9 668 osób w zabudowie jednorodzinnej oraz  2317 osób  

w zabudowie wielorodzinnej.  
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Zestawienie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK według kodów  

w 2020 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 

26-700 ZWOLEŃ 

15 01 07 Opakowania ze szkła 6,16 

16 01 03 Zużyte opony 8,18 

20 01 23* Urządzenia zawierające freon 1,32 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

3,69 

20 01 21
*
 

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,027 

20 01 01 Papier i tektura 3,22 

20 01 02 Szkło 25,82 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w  20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

5,68 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 2,44 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 81,75 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 131,14 
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Porównanie ilości zebranych odpadów w 2019 i 2020 roku w Mg 

 

Na terenie Gminy Zwoleń zinwentaryzowano 2 437,228 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Unieszkodliwieniu w 2020 r. poddano 188,05 Mg. Dotacja na usunięcie azbestu pochodziła  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 

W 2020 r. zostało nasadzonych 113 drzew na terenie Gminy Zwoleń: 

1. 24 szt. – lipa drobnolistna; 

2. 25 szt. – brzoza papierowa; 

3. 4 szt. – jarząb szwedzki; 

4. 7 szt. – wiąz pospolity; 

5. 33 szt. – klon zwyczajny; 

6. 1 szt. – klon czerwony; 

7. 9 szt. – świerk kłujący. 

 

Zasadzone drzewa miały wysokość około 200 cm. Wszystkie drzewa zostały opalikowane.  
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Wykonana została inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Zwoleń za 

kwotę 95 915,40 zł. realizowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 

ramach realizacji Programu MIWOP Mazowsze 2020. 

Wdrożony został w gminie system komunikacji masowej Evenio do obsługi kontaktu  

z mieszkańcami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

II.2 Edukacja ekologiczna 

 

W gminie prowadzono kampanię edukacji ekologicznej poprzez rozpropagowanie ulotek 

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: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sycynie; 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy; 

5. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zwoleniu. 
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Liczba dzieci / uczniów w Gminie Zwoleń wg stanu na 30.09.2020 roku  

z podziałem na placówki publiczne i niepubliczne 
 

Lp. 
 

Nazwa placówki 

 

poniżej 

"0" 

 

„0” 
Klasy szkoły 

podstawowej 

 

Razem 

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu  125 - - 125 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy 
36 16 67 119 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Paciorkowej Woli 
24 5 119 148 

4. Publiczne Szkoła Podstawowa w Sycynie 
17 8 95 120 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 
49 112 880 1041 

Razem 251 141 1161 1568 

6. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w 

Zwoleniu 
134 - - 134 

7. Niepubliczne Przedszkole Językowe 

„Motylek” Kinga Frydrych w Zwoleniu 
25 - - 25 

Razem 159 0 0 159 

 

 

Stan zatrudnienia w roku szkolny 2020/2021 - stan na 30.09.2020 roku 

 

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. 

niepełno

-zat. 

PSP 

Zwoleń 
1 1 10 1 15 1 72 4 98 7 

PSP Barycz - 1 3 1 3 - 9 1 15 3 
PSP 

Paciorkowa 

Wola 
- - 1 - - 1 15 6 16 7 

PSP 

Sycyna 
- - - - 1 2 13 4 14 6 

PP Zwoleń - 1 1 - - 1 8 - 9 2 

Razem 1 3 15 2 19 5 117 15 152 25 
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Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach Gminy Zwoleń  

w roku 2018, 2019 i 2020 

 

 
 

 

Placówka Liczba pracowników obsługi i administracji 

pełnozatrudnionych Niepełnozatrudnionych 

PSP Zwoleń 23 - 

PSP Barycz 8 1 

PSP Paciorkowa Wola 11 1 

PSP Sycyna 5 5 

PP Zwoleń 12 2 

Razem 59 9 

 
Dowóz uczniów do szkół: 

Dowóz realizowany był przez „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Sp.  

z o.o., Korczyn 138, 26-067 Strawczyn (6 autokarami): 

1. Zadanie nr 1 – dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń 

(64,26 zł brutto za bilet)- realizowane przez PKS Kielce Sp. z o.o.; 
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2. Zadanie nr 2 - przewóz autobusem (z min. 52 miejscami siedzącymi) uczniów na 

imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe ( 4,50 zł/km brutto) – realizowane przez AMI 

Anna Maria Iwańska z siedzibą w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 87; 

3. Zadanie nr 3 - przewóz busem (z min. 18 miejscami siedzącymi) uczniów na imprezy 

kulturalno-oświatowe i sportowe ( 3,35 zł/km brutto) – realizowane przez AMI Anna 

Maria Iwańska z siedzibą w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 87. 

 

Liczba uczniów dowożonych w tym dzieci niepełnosprawne 

Lp. Placówka 

 

Liczba dzieci dowożonych (stan na 

X.2020r.) 

1 PSP Zwoleń 148 

2 PSP Barycz 75 

3 PSP Paciorkowa W. 118 

4 PSP Sycyna 102 

5 Autobus UM Zwoleń 76 

6 Dzieci niepełnosprawne (Pionki, Huta, Sulejów, 

rodzice) 

27 

 Razem 546 

 

Wysokość przekazanych dotacji dla placówek niepublicznych w 2020 

roku 

Lp. Nazwa placówki Środki na 

dofinansowanie 

Kwota Razem 

1.  

Niepubliczne Przedszkole 

„Słoneczko” w Zwoleniu 

Dotacja  1.110.233,34 zł 1.930.309,80 

zł Dzieci 

niepełnosprawne 

733.251,48 zł 

Wczesne 

wspomaganie 

82.824,98 zł 

2. Niepubliczne Przedszkole 

Językowe „Motylek” w 

Zwoleniu 

Dotacja 221.751,00 zł 221.751,00 zł 

3. Niepubliczny Żłobek 

„Krasnoludek” w 

Zwoleniu 

Dotacja z budżetu 

gminy 

96.000,00 zł 96.000,00 zł 

4. 
RAZEM NIEPUBLICZNE 

2.248.060,80 

zł 
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Kształcenie młodocianych pracowników 2020 roku 

Lp. 
Liczba wydanych decyzji o zwrot kosztów 

dofinansowania młodocianego pracownika 
Wypłacona  dotacja 

1. 18 145.458,00 zł 

 

Liczba uczniów objęta pomocą w ramach stypendiów i zasiłków 

szkolnych w 2020 roku 

styczeń  2020 – czerwiec 2020 

Rok szkolny 2019/2020 

wrzesień 2020 – grudzień 2020 

Rok szkolny 2020/2021 

Lp. Rodzaj szkoły Ilość 

stypendystów 

Rodzaj szkoły Ilość 

stypendystów 

1. Liceum 9 Liceum 10 

2. Szkoła podstawowa 106 Szkoła podstawowa 82 

3. Szkoła zawodowa 6 Technikum  26 

4. Technikum 16 Szkoła branżowa 7 

5. Szkoła policealna 1 Szkoła branżowa I 

stopnia 

2 

6. Szkoła branżowa 13   

7. Szkoła branżowa I 

stopnia 

1   

Razem 154 Razem 127 

Wypłacona kwota 94.686,40 Wypłacona kwota 52.080,00 

Razem wypłacona kwota w 

2020 roku 

 

146.766,40  zł -  w tym środki własne 14.676,64 zł 

 

Realizacja programu Karty Dużej Rodziny w 2020 roku 

Lp. Ilość 

wniosków 

Ilość wydanych kart 

tradycyjnych 

Ilość wydanych kart 

elektronicznych 

1. 47 125 57 
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Realizacja programu Karty Dużej Rodziny w 2018, 2019 i 2020 roku 

 
 

 

Programy rządowe  i unijne realizowane w szkołach podstawowych w 2020 roku: 

1. „Wyprawka Szkolna” rządowy program pomocy uczniom w formie dofinansowania 

zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu ogólnego, w tym podręczników 

do kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Kwota środków – 2.702,40 zł; 

2. „Maluchy na start” – RPMA.10.01.04-14-c468/19-00 – współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 

10.1.4 Edukacja przedszkolna - projekt realizowany od 01.12.2019 do 30.11.2020 r. 

celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej na terenie Gminy Zwoleń poprzez utworzenie 25 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego w PSP w Zwoleniu, wyrównanie szans edukacyjnych 

i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (49 dzieci) oraz 
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podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (3 nauczycieli). Wartość projektu 

351.397,00 zł w tym wkład własny 70.279,40 zł; 

3. ZDALNA SZKOŁA- „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 

1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” . Celem projektu jest zakup sprzętu 

komputerowego umożliwiającego kształcenie w systemie zdalnym. W ramach zawartej 

umowy o powierzenie grantu nr 1500/2020 zakupiono sprzęt komputerowy wraz z 

oprogramowaniem: 20 sztuk laptopów wraz z zestawem słuchawkowym  firmy Acer oraz 

oprogramowanie Microsoft Office – 20 szt. Sprzęt został przekazany do następujących 

placówek w Gminie Zwoleń: PSP Zwoleń – 14 szt. PSP Barycz  - 3 szt., PSP Sycyna 3 

szt.  Wartość projektu 70.000,00 zł stanowiące 100 % kwoty dofinansowania; 

4. ZDALNA SZKOŁA + -„Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 

1.1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” . Celem projektu jest zakup sprzętu 

komputerowego umożliwiającego kształcenie w systemie zdalnym. W ramach zawartej 

umowy o powierzenie grantu nr 1500/2020 zakupiono sprzęt komputerowy wraz z 

oprogramowaniem: 30 sztuk laptopów wraz z zestawem słuchawkowym oraz 

oprogramowanie Microsoft Office – 30 szt. Sprzęt został przekazany do następujących 

placówek w Gminie Zwoleń: PSP Zwoleń – 15 szt., PSP Barycz  - 5 szt., PSP Sycyna 5 

szt., PSP Paciorkowa Wola – 5 szt.  Wartość projektu 104.463,90 zł stanowiące 100 % 

kwoty dofinansowania. 
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Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2020 roku 

Wyszczególnienie 

wydatków z po-

działemna roz-

działy 

Ogółem 

2020rok 

PSP Barycz 
PSP Pacior-

kowa Wola 
PSP Sycyna PSP Zwoleń 

PP Nr 1 

Zwoleń 

2020 2020 2020 2020 2020 

80101- Szkoły 

podstawowe 14 217 604,27 1 393 270,85 2 234 404,18 

1 853 

986,30 8 735 942,94 0,00 

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 

dod. wiejski, odpisy 

na zfśs 

13 300 580,91 1 301 129,94 2 039 178,79 
1 731 

128,68 
8 229 143,50 

 

wydatki na remonty 149 218,60 14 599,90 13 406,93 18 356,98 102 854,79 
 

wydatki rzeczowe 

pozostałe 
767 804,76 77 541,01 181 818,46 104 500,64 403 944,65 

 

wydatki inwesty-

cyjne 
0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

 

80103- Oddziały 

przedszkolne 
1 055 793,51 232 610,23 173 837,50 88 582,66 560 763,12 0,00 

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 

dod. wiejski  odpisy 

na zfśs 

1 038 573,19 226 453,75 166 527,63 88 328,06 557 263,75 
 

wydatki na remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

wydatki rzeczowe 17 220,32 6 156,48 7 309,87 254,60 3 499,37 
 

wydatki inwesty-

cyjne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

80104- Przedszko-

la 
1 593 678,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 593 

678,32 

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 

dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 

1 491 316,46 
    

1 491 

316,46 

wydatki na remonty 1 785,00 
    

1 785,00 

wydatki rzeczowe 100 576,86 
    

100 576,86 

wydatki inwesty-

cyjne 
0,00 

     

80146 - Dokształ-

canie i doskonale-

nie nauczycieli 

10 272,35 0,00 2 337,00 0,00 7 935,35 0,00 

wydatki rzeczowe 10 272,35 0,00 2 337,00 0,00 7 935,35 0,00 

80148 – Stołówki 

szkolne 
795 320,64 202 725,08 270 839,28 0,00 321 756,28 0,00 

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 
777 131,94 197 608,95 265 371,77 

 
314 151,22 
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dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 

wydatki na remonty 1 086,00 0,00 0,00 
 

1 086,00 
 

wydatki rzeczowe 17 102,70 5 116,13 5 467,51 
 

6 519,06 
 

80149 – Realizacja 

zadań wymagają-

cych stosowania 

specjalnej organi-

zacji nauki i me-

tod pracy dla 

dzieci w przed-

szkolach, oddzia-

łach przedszkol-

nych w szkołach 

podstawowych i 

innych formach 

wychowania 

przedszkolnego 

241 834,26 0,00 2 611,50 1 425,74 217 503,08 20 293,94 

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 

dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 

238 774,26 
 

2 611,50 1 425,74 217 503,08 17 233,94 

wydatki na remonty 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki rzeczowe 3 060,00 
 

0,00 0,00 0,00 3 060,00 

 80150 – Realiza-

cja zadań wyma-

gających stosowa-

nia specjalnej or-

ganizacji nauki i 

metod pracy dla 

dzieci i młodzieży 

w szkołach pod-

stawowych 

553 012,26 78 607,57 63 254,99 12 342,87 398 806,83 0,00 

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 

dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 

552 672,28 78 488,57 63 034,01 12 342,87 398 806,83 
 

wydatki na remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

wydatki rzeczowe 339,98 119,00 220,98 0,00 0,00 
 

80153 - Zapewnie-

nie uczniom pra-

wa do bezpłatnego 

dostępu do pod-

ręczników, mate-

riałów edukacyj-

nych lub materia-

123 239,36 7 636,56 11 994,96 9 710,40 93 897,44 0,00 
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łów ćwiczenio-

wych 

Ogółem wydatki 18 590 754,97 1 914 850,29 2 759 279,41 
1 966 

047,97 
10 336 605,04 

1 613 

972,26 

w tym: 
      

wynagrodzenia, 

składki ZUS,FP, 

dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 

17 399 049,04 1 803 681,21 2 536 723,70 
1 833 

225,35 
9 716 868,38 

1 508 

550,40 

wydatki na remonty 152 089,60 14 599,90 13 406,93 18 356,98 103 940,79 1 785,00 

wydatki rzeczowe 916 376,97 88 932,62 197 153,82 104 755,24 421 898,43 103 636,86 

wydatki inwesty-

cyjne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki na zakup 

podręczników-

dotacja 
123 239,36 7 636,56 11 994,96 9 710,40 93 897,44 0,00 

 

Współpraca z podmiotami, które otrzymały dotację na realizację zada-

nia publicznego zgodnie z ustawią z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal-

ności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z 

późn. zm) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku 

 

Nr Podmiot Nazwa zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Liczba 

uczestników 

zajęć 

1. 

Uczniowski 

Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

„Orlęta”,  

26-700 Zwoleń, 

 ul. Kościelna 7 

Szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych  

i udział w rozgrywkach w zakresie piłki 

koszykowej, tenisa stołowego, lekkiej 

atletyki, piłki ręcznej, piłki nożnej 

dziewcząt. 

 

25. 000,00 

zł 
350 

2. 

Klub Sportowy 

„Orlęta”,  

26-700 Zwoleń, 

 ul. Kościelna 7 

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych 

w piłce ręcznej oraz udział w 

konkursach ligowych i turniejach 

80.000,00 

zł 
135 

3. 

Parafialnym 

Młodzieżowym 

Klubem 

Sportowym 

„Zwoleń”,  

26-700 Zwoleń,  

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłychi 

udział w rozgrywkach w zakresie piłki 

siatkowej. 

 

35.000,00 

zł 
95 
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ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 

30 

4. 

Miejski Klub 

Sportowy 

„Zwolenianka”, 

26-700 Zwoleń,  

ul. Parkowa 1 

Szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych i 

udział w rozgrywkach w zakresie piłki 

nożnej. 

 

180.000,00 

zł 
201 

5. Razem 
320.000,00 

zł 
781 

 

Środki finansowe przekazane podmiotom na wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej w 2019 i 2020 roku 
 

 

 

Zawody szkolne i turnieje sportowe 

W 2020 roku na terenie Gminy Zwoleń zorganizowano: 

1. 7 zawodów szkolnych z piłki nożnej i piłki ręcznej; 

2. 2 turnieje sportowe, w których udział brała młodzież oraz osoby dorosłe z zakresu piłki 

nożnej. 
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Urząd Miejski w Zwoleniu przeznaczył środki na nagrody w postaci pucharów, statuetek,  

dyplomów oraz sprzętu sportowego dla uczestników w/w zawodów w kwocie 10.706,00zł. 

 

IV. Kultura 

IV. 1 Dom Kultury w Zwoleniu 

 

 

 

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 1985 roku. 

Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Zwoleń. Dom Kultury jest samorządową instytucją 

kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod 

numerem 2 i posiada osobowość prawną. W strukturach Domu Kultury działa Kino ŚWIT. 

Dom Kultury zarządza dwoma obiektami; Domem Kultury przy ulicy Aleja Jana Pawła II 6  

i Kinem Świt przy ulicy Lubelskiej 6 w Zwoleniu. 

Od 12 marca 2020r. pandemia koronawirusa dotknęła wiele sfer życia w tym również kultury. 

Na ten trudny czas Dom Kultury w Zwoleniu kierując się zasadą, że nie powinnyśmy pozba-

wić mieszkańców dostępu do kultury, idąc z duchem czasu  przeniósł swoją działalność do 

internetu. W ten sposób na bieżąco dostarczaliśmy mieszkańcom ciekawych pomysłów, 

szczególnie dzieciom, na kreatywne spędzanie czasu w domu. Projekty na ten czas, pojawiały 

się na platformach Facebook, Instagram, YouTube (facebook.com/DKZwolen, facebo-
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ok.com/MODZwolen, facebook.com/KinoSwitZwolen, instagram.com/dkzwolen, youtu-

be.com/user/DKZwol) oraz stronie internetowej dkzwolen.pl .  

Zorganizowaliśmy w tym specyficznym czasie wirtualne konkursy: plastyczne, fotograficzne, 

kinowo – filmowe oraz wirtualne warsztaty. Zachęcaliśmy do poznania różnych form pla-

stycznych, teatralnych, tanecznych, włączaliśmy się w akcje społeczne.  

Instruktorzy DK zrealizowali  wiele ciekawych pomysłów, które prezentowane były 

w formie filmików i udostępniane w mediach społecznościowych. 

 

Liczba odsłon strony internetowej jednostki w ciągu roku – 13 243. 

 

Dom Kultury posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego w ramach którego oferuje 

wolny dostęp dla korzystających w oddzielnej sieci w tym celu wydzielonej. 

W Domu Kultury pracowało:  8 osób na pełnym etacie, 2 na ½ etatu, 1 os. 1/3 etatu, 3 os. na 

¼ etatu,  (osobowo 14), 5 osób na umowę zlecenie. 

 

Dotacja budżetowa  – 1 108 940 zł 

Dotacja inwestycyjna – 52 060 zł 

 

IV.1.1 Działalność Dom Kultury 
 

Działalność Domu Kultury: 

1. 11 zespołów artystycznych (taneczne, teatralne, wokalne, rytmiczne, folklorystyczne, 

orkiestra dęta, mażoretki) w których pracowało 300 osób; 

2. odbywały się zajęcia artystyczne w zakresie różnych form (plastyczna, warsztaty 

rękodzielnicze – spotkania z ciekawym człowiekiem, zumba, aerobik, klub gier bez prądu, 

taniec Bachata lady styling, taniec Bachata dla par, balet dla dzieci, kursy taneczne i inne) – 

150 osób; 

3. prowadzona była nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia recytatorsko-teatralne 

– 150 osób; 

https://www.instagram.com/p/B_2q1EqFivh/?igshid=2thi7u1qllaz
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4. w Galeriach DK zaprezentowanych zostało 7 wystaw - Galeria Fotografii i Plastyki ( 4 

wystawy); 

5. Galeria Przestrzeni Twórczej ( 3 wystaw ). W wernisażach i otwarciach uczestniczyło 600 

osób, łącznie wystawy zwiedziło je fizycznie - 150 osób; 

6. DK był organizatorem  20 konkursów  stacjonarnych i online o randze ogólnopolskiej, 

powiatowej i gminnej; 

7. DK zorganizował 2 rodzinne wycieczki w ramach ferii zimowych i wakacji z Domem 

Kultury; 

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

9.W 2020  roku  Domu Kultury w Zwoleniu wzbogacił kalendarz imprez wprowadzając 

wydarzenia online  zupełnie nowych projektów. 

 

Nagrody o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej: 

1. Folklor 

Udział  w konkursie „ Domowe Muzykowanie”. 

Nagrody otrzymały dzieci z grupy muzyczno -  folklorystycznej  

II miejsce dla dzieci z  Grupy Folklorystyczno Rytmicznej w Konkursie Kolęd i Pastorałek – 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu 

Specjalne wyróżnienie: instruktor DK 

 

2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia 

Oprawa muzyczna i koncert na spotkaniu z Prezydentem RP 

Udział jednego z muzyków w międzynarodowym #luckyprojekt 

 

3. Mażoretki MODMZ 

Nagroda Burmistrza Zwolenia dla mażoretki MODMZ - Ukryty Talent Online Zwoleń 

III Ogólnopolski e-Festiwal Tańca „ E-DANCE” 
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2 miejsce – srebrny medal – instruktor mażoretek MODMZ (kat. jazz dance) 

2 miejsce – srebrny medal – instruktor mażoretek MODMZ (kat. dancehall) 

3 miejsce – brązowy medal – instruktor mażoretek MODMZ (kat. inne formy) 

IV Ogólnopolski E-Festiwal Tańca „E-DANCE” 

2 miejsce – srebrny medal- mażoretka MODMZ (kat.taniec współczesny) 

2 miejsce – srebrny medal – mażoretka MODMZ (kat.inne formy) 

Ogólnopolski e-Festiwal Białobrzeski E-dance ART 

3 miejsce – brązowy medal – instruktor mażoretek MODMZ(kat. inne formy) 

 

II Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza Zwolenia 

1 miejsce – złoty medal - mażoretka MODMZ (buława solo) 

2 miejsce – srebrny medal - mażoretka MODMZ (flaga solo) 

3 miejsce – brązowy medal - mażoretka MODMZ (pompon solo) 

1 miejsce – złoty medal – duet mażoretek MODMZ (duet baton) 

2 miejsce – srebrny medal - mażoretki MODMZ (duet baton) 

3 miejsce – brązowy medal – mażoretki MODMZ (duet pompon) 

 

Mistrzostwa Polski Mażoretek Online 

3 miejsce – duet mażoretek MODMZ ( duet buława) 

3 miejsce – mażoretka MODMZ (solo buława) 

4 miejsce – mażoretka MODMZ (solo flaga) 

Wyróżnienia w kat.buława dla instruktor mażoretek MODMZ i mażoretki MODMZ 

 

I Online MajorettesEuropeanChampionships 

1 miejsce – złoty medal-  duet mażoretek MODMZ (duet pompon) 

2 miejsce – srebrny medal – mażoretka MODMZ (solo buława) 

3 miejsce – brązowy medal – instruktor mażoretek MODMZ (kat. buława klasyczna) 

3 miejsce – brązowy medal – instruktor mażoretek MODMZ (kat. baton klasyczny) 

4 miejsce – mażoretka MODMZ (kat. baton klasyczny) 
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5 miejsce – duet mażoretek MODMZ (duet baton) 

5 miejsce – mażoretka MODMZ (solo pompon) 

7 miejsce – mażoretka MODMZ (solo flaga) 

 

WAMT Online World Championship 

2 miejsce – srebrny medal – mażoretka MODMZ (solo buława) 

3 miejsce – brązowy medal – duet mażoretek MODMZ (duet buława) 

Wyróżnienie – mażoretka MODMZ (solo flaga) 

 

4. Młodzieżowy Zespół Wokalny 

I miejsce w XXI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie 

I miejsce w II Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej' 2020 online w Lipsku 

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Patriotycznej w Krakowie 

Wyróżnienie w Festiwalu Dźwięku Wolności Gdynia 2020 – online 

I miejsce w XVI Przeglądzie Recytacji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była 

Polską” Puławy 2020  

II miejsce zdobyła solistka DK w XXIV PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I 

MŁODZIEŻOWEJ LIPSKO' 2020 - online 

 

5. Chór Kameralny Domu Kultury w Zwoleniu 

Nagroda GRAND PRIX w XII Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej pn. „Śpiewajmy Ojcu 

Świętemu”. 

PIERWSZA NAGRODA na XXV Jubileuszowym Ogólnopolski Festiwalu Kolęd w Puła-

wach. 

 

6. Zespoły teatralne i recytatorzy  

Zwoleński Festiwal Słowa - Online 

Grand Prix przeglądu zdobyła recytatorka DK Zwoleń 
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I miejsce w kategorii klas VII-VIII zdobyła recytatorka DK Zwoleń 

III miejsce w kategorii dorosłych zdobyła recytatorka DK Zwoleń 

I miejsce w kategorii klas IV-VI zdobyła recytatorka DK Zwoleń 

I miejsce w kategorii klas I-III zdobyła recytatorka DK Zwoleń 

 

XIV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży "Słowo i Piosenka 2020" w 

Iłży  

Nagrody w swoich kategoriach otrzymały recytatorki z DK Zwoleń 

Wyróżnienie otrzymały recytatorki z DK Zwoleń 

 

XXIV Mały Konkurs Recytatorski w Piotrkowie Trybunalskim 

III miejsce zajęła recytatorka z DK Zwoleń, wyróżnienia otrzymały recytatorki z DK Zwoleń 

 

XXIV Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2020 

II miejsce recytatorka z DK Zwoleń (kategoria klas I-III) 

III miejsce recytatorka z DK Zwoleń (kategoria klas IV-VI) 

I miejsce recytatorka z DK Zwoleń (kategoria klas VII-VIII) 

 

Ogólnopolski Konkursu Poezji Patriotycznej z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej  

Wyróżnienia otrzymały recytatorki z DK Zwoleń 

 

65 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe) i 37 Mały Konkurs Recy-

tatorski w Zwoleniu  

Nagroda w kategorii klas I-IV dla recytatorki z DK Zwoleń 

Wyróżnienia w kategorii klas V-VIII dla recytatorek z DK Zwoleń 

Nagroda w kategorii szkół ponadpodstawowych dla recytatorki z DK Zwoleń 

Nagroda w kategorii dorosłych dla recytatorki z DK Zwoleń 

Wyróżnienie w kategorii dorosłych dla recytatorki z DK Zwoleń 
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II Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Lipsku 

Nagroda dla recytatorki z DK Zwoleń w kategorii wiekowej klas IV-VI  

Wyróżnienia otrzymały recytatorki z DK Zwoleń 

Nagroda dla recytatorki z DK Zwoleń w kategorii szkół ponadpodstawowych 

 

III Zwoleński Konkurs pt. "Teatr Jednego Wiersza"  

I miejsce dla recytatorki z DK Zwoleń (trzecia kategoria wiekowa) 

II miejsce dla recytatorki z DK Zwoleń (trzecia kategoria wiekowa) 

Nagranie Spotu świątecznego z życzeniami przez grupę teatralną Domu Kultury w Zwoleniu 

pn. „Poczujcie świąteczną energię miasta”. 

7. Zespoły  taneczne 

UKRYTY TALENT online  

III miejsce solistka DK Zwoleń 

 

XXIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ LIPSKO 2020 

- online  

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

II miejsce - solistka DK Zwoleń 

 

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne "Zakręceni na Taniec" Warszawa – online 

- W kat. Show/Inne Formy/Hip Hop/New Age/Solo/ powyżej 15 lat/Open  

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

- W kat. Hip-Hop/New Age/Solo/8-12 lat/Początkujący 

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

ex aequo z solistka DK Zwoleń 
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- W kat. Hip-Hop/New Age/Solo/8-12 lat/Początkująca 

II miejsce - solistka DK Zwoleń 

- W kat. Inne Formy/Performing Art/Duety/Trio/Powyżej 16 lat/Open  

II miejsce – duet DK Zwoleń 

- W kat. Hip Hop/New Age/Solo/12-15 lat/Średniozaawansowany  

III miejsce - solistka DK Zwoleń 

- W kat. Hip Hop/New Age/Duety/Trio/ do 11 lat/ Średniozaawansowany  

III miejsce duet DK Zwoleń  

ex aequo duet DK Zwoleń 

- W kat. Hip Hop/New Age/Duety/12-16 lat/Open 

III miejsce duet DK Zwoleń 

 

 II Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego Iłża 2020 – online 

- Kat. 6-9 lat Street Art 

I miejsce duet DK Zwoleń 

III miejsce - solistka DK Zwoleń 

- Kat.10-13 lat Street Art 

II miejsce - solistka DK Zwoleń 

- Kat. powyżej 14 lat Street Art 

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

II miejsce duet DK Zwoleń 

Wyróżnienie duet DK Zwoleń 

 

Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego LIVE EMOTION ONLINE CONTEST  

w Kościanie 

- w kat. Inne formy tańca - Solo - Mistrzowie (Juniorzy 12 - 15 lat)  

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

- w kat. Inne formy tańca - Solo - Debiuty (Juniorzy 12 - 15 lat)  

I miejsce - solistka DK Zwoleń 
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- w kat. Inne formy tańca - Solo - Debiuty (dzieci 9 - 11 lat) 

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

II miejsce - solistka DK Zwoleń 

III miejsce - solistka DK Zwoleń 

- w kat. Inne formy tańca - Duety - Debiuty ( dzieci 9-11 lat)  

I miejsce – solistki DK Zwoleń 

II miejsce - solistki DK Zwoleń 

- w kat. Inne formy tańca - Duety - Debiuty (Seniorzy 16+)  

I miejsce - solistki DK Zwoleń 

II miejsce - solistki DK Zwoleń 

 

 II Andrzejkowy Konkurs Tańca "O Puchar Burmistrza Zwolenia" 2020 – online 

- w kat. Street Dance VII,VIII i szkoły ponadpodstawowe: 

I miejsce solistka DK Zwoleń 

- w kat. Street Dance I-III: 

II miejsce solistka DK Zwoleń 

- w kat. Street Dance IV-VI: 

III miejsce solistka DK Zwoleń 

- w kat. duety Street Dance IV-VI: 

I miejsce solistki DK Zwoleń 

II miejsce solistki DK Zwoleń 

- w kat. duety Street Dance VII,VIII i szkoły ponadpodstawowe: 

II miejsce solistki DK Zwoleń 

III miejsce solistki DK Zwoleń 

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego Rudolf Warszawa 2020 – online 

- New Age/Hip-Hop/Solo/Open/Poziom zaawansowany/Powyżej 13 lat: 

I miejsce - solistka DK Zwoleń 

III miejsce - solistka DK Zwoleń 
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- New Age/Hip-Hop/Duety/Do 13 lat/Poziom początkujący: 

I miejsce - solistki DK Zwoleń 

II miejsce - solistki DK Zwoleń 

- New Age/Hip-Hop/Solo/Do 13 lat/Poziom średnio zaawansowany: 

II miejsce - solistki DK Zwoleń 

III miejsce - solistka DK Zwoleń 

- Inne Formy/Performing Art/Duety/Trio/Powyżej 16 lat/Open/Poziom zaawansowany: 

IV miejsce - solistki DK Zwoleń 

V miejsce - solistki DK Zwoleń 

Dom Kultury w 2020 roku był gospodarzem, organizatorem i współorganizatorem  uroczysto-

ści o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 

wynikających z wykazu uroczystości oraz innych przeprowadzonych z udziałem publiczności 

i online. 

 

Wydarzenia artystyczne o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej: 

1. 41. Imieniny Pana Jana – online; 

2. XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO -  LATO – ZWOLEŃ 2020; 

3.  XXII Mazowiecki Konkurs Literacki na fraszkę „O statuetkę Jana Kochanowskiego” o 

randze ogólnopolskiej; 

4. I Zwoleński Festiwal Słowa „O pióro Jana Kochanowskiego” – online; 

5. 65 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje Powiatowe w Zwoleniu; 

6. II Zwoleński Konkurs „Ukryty Talent” – online; 

7. III Zwoleński Konkurs „Teatr Jednego Wie; 

8. III Andrzejkowy Konkurs Tańca  „O PUCHAR BURMISTRZA ZWOLENIA” – online. 
 

IV.1.2 Działalność Kina Świt 
 

W 2020 roku działało Kino Filmów Premierowych, bezpłatne Kino Konesera, Poranki 

Filmowe dla Dzieci, Darmowe środy filmowe dla szkół. 
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W kinie filmów premierowych i  bajek dla dzieci odbyło się 123 pokazów, które obejrzało 5 

301 widzów. 

W kinie Konesera, bezpłatnych seansów, bajek dla dzieci  oraz darmowych śród dla szkół 

odbyło się 91 seansów, które obejrzało 730 widzów. 

Łącznie filmy w 2020r. obejrzało – 6 031  osób. 

W koncertach i innych wydarzeniach organizowanych w Kinie ŚWIT uczestniczyło  

ok. – 2 498 osób. 

Łącznie odbiorców w kinie Świt było – 8 529 osób. 

 

Dom Kultury współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, 

placówkami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi  

i przedsiębiorstwami prywatnymi. 

 

W DK swoją siedzibę mają: Zwoleński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zwoleniu, Stowarzyszenie Grupa 

Rowerowa Zwoleń, Zespół KOMPANY, Społeczne Ognisko Muzyczne, Zwoleńskie 

Spotkania Kobiet, Stowarzyszenie Twórców Ziemi Zwoleńskiej. 

 

IV.1.3 Projekty i dofinansowania wydarzeń realizowanych przez DK  w 

2020 roku 
 

1. Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie od podmiotów publicznych i 

organizacji pozarządowych w kwocie 3 500 zł na realizacje projektu pn. „Zwoleńska 

Aplikacja Publiczna”. Aplikacja na smartfon zwiększa mieszkańcom gminy i powiatu 

zwoleńskiego zasięg wiadomości. W zakładkach jest min; kalendarz wydarzeń, repertuar 

Kina Świt, informacje samorządowe i inne, trasy turystyczne - atrakcje i zabytki, zdrowie 

oraz “PROMOCJE/KUPONY”  część przeznaczona na reklamy; 

2. Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie w kwocie 2 000 złotych przyznane 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim 
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w Zwoleniu na realizację nowego wydarzenia pn. „II Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar 

Burmistrza Zwolenia”- online. 

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, Dom Kultury 

w Zwoleniu był organizatorem, współorganizatorem, gospodarzem, partnerem, realizatorem i 

koordynatorem wydarzeń kulturalnych wynikających z wykazu uroczystości  oraz  innych 

przeprowadzonych  

z udziałem publiczności i online. Z powodu COVID-19 udostępnionych zostało ONLINE - 44 

wydarzenia. 

 

IV.2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu 

 
Zwoleńska Biblioteka mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, przy ul. Aleja Jana Pawła II 6A. Jest samorządową instytucją kultury 

(powołaną 23 maja 1947 roku), służącą zaspakajaniu potrzeb kulturowych i informacyjnych 

lokalnej społeczności, wpisaną  do Rejestru Gminy Zwoleń pod Nr 1/1993, działającą na 

podstawie statutu nadanego UCHWAŁĄ Nr XL/275/2023 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 

24 maja 2013 roku.  

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). Sprawuje nadzór merytoryczny 

nad bibliotekami publicznymi gminnymi i ich filiami na terenie Powiatu Zwoleńskiego. 

W 2020  roku budżet MGBP wynosił – 729000 zł,  z czego 17000 zł to dotacja na 

wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej.  

Kadra biblioteki: dyrektor (etat), główny księgowy (1/4 etatu), bibliotekarze (6,5 etatu), 

sprzątaczka (1/2 etatu). Placówka umożliwiła odbycie 3-tygodniowej praktyki uczennicy 

ZSR-T w Zwoleniu. 

 

Pandemia Covid-19 spowodowała ograniczenia w funkcjonowaniu placówek bibliotecznych. 
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Musieliśmy je czasowo zamknąć, a także zrezygnować z niektórych imprez i zajęć 

promujących czytelnictwo, co negatywnie wpłynęło na frekwencję, szczególnie młodych 

użytkowników. Natomiast nie zaobserwowaliśmy, by pandemia w niekorzystny sposób 

wpłynęła na obecność seniorów w bibliotece, którzy w 2020 roku stanowili najliczniejszą 

grupę naszych użytkowników. Nie byli oni jednak, zainteresowani uczestnictwem w 

imprezach i wydarzeniach online, które zorganizowaliśmy poprzez stronę internetową oraz 

portale społecznościowe Facebook.  

 

Mimo ograniczeń i pracy w reżimie sanitarnym w miarę możliwości staraliśmy się zaspokajać 

potrzeby naszych użytkowników kupując nowości wydawnicze, opracowując je i 

udostępniając czytelnikom. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  Priorytet 1 - „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” w wyniku czego otrzymaliśmy kwotę  12385 zł, za 

którą zakupiliśmy 583 woluminy.  

W 2020 roku księgozbiory bibliotek wzbogaciły się łącznie o 1672 książki, z tego 19 

woluminów pochodziło od darczyńców.  Placówki odnotowały 24257 odwiedzin w 

bibliotekach i udzieliły użytkownikom 1697 informacji.  

Zarejestrowały - 16747 odsłon strony internetowej. 
 

IV.2.1 Działalność MGBP i Filii Bibliotecznych w 2020 roku 
 

 Liczba 

Woluminów 

Liczba 

Wypożyczeń* 

Liczba 

Czytelników 

Liczba 

Użytkowników 

Bibliote-

ki 

Stan na 

31.12.20

19 

Stan na 

31.12.20

20 

Stan na 

31.01.20

19 

Stan na 

31.12.20

20 

Stan na 

31.12.20

19 

Stan na 

31.12.20

20 

Stan na 

31.12.20

19 

Stan na 

31.12.20

20 

MGBP 

Zwoleń 

 

 

27513 

 

28794 

 

39335 

 

30053 

 

2697 

 

2307 

 

3070 

 

2560 
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FB 

Jasieniec 
5442 5597 16787 12044 250 246 429 368 

FB 

Strykowi

ce 

7118 7217 8300 6994 234 234 311 301 

FB 

Sycyna 
8082 8219 9033 8885 363 367 382 378 

Razem 48155 49827 73455 57976 3544 3154 4192 3607 

*Łączna liczba wypożyczeń  zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu 

W 2020 roku biblioteki kontynuowały udział w kampaniach społecznych promujących 

czytelnictwo wśród  najmłodszych użytkowników między innymi poprzez:  

1. „Mała Książka - Wielki Człowiek”- projekt skierowany dla dzieci w wieku 3-6 lat (tj. 

wieku przedszkolnym). W ramach akcji wydaliśmy 156 wyprawek czytelniczych, 

składających się z Karty Małego Czytelnika, książki wraz z broszurą dla rodziców i naklejek. 

Małym czytelnikom, którzy odwiedzili bibliotekę co najmniej 10 razy, przyznaliśmy dyplomy 

i odznaki. Wydaliśmy 82 dyplomy i odznaki z tytułem akcji. Najbardziej aktywnej 

czytelniczce projektu, dodatkowo ufundowaliśmy nagrodę rzeczową i przyznaliśmy tytuł 

„Najaktywniejszego Małego Czytelnika”.  

2. „Para-buch! Książka w ruch!”- projekt upowszechniający książkę popularnonaukową 

wśród dzieci od 3-10 lat.  Warsztaty edukacyjne realizowaliśmy podczas ferii zimowych pod 

hasłem „My się nudy nie boimy” oraz podczas wakacji. Odbyły się zajęcia literackie, 

plastyczne, kulinarne oraz warsztaty z wolontariuszami między innymi: doradcą zawodowym, 

funkcjonariuszem policji, przedstawicielami sanepidu i lokalną poetką. Podczas  8 spotkań, 

71 uczestników mogło kształtować zdolności manualne, pracować nad kreatywnością i 

wyobraźnią, zdobywać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i zagrożeń, dobrze się przy tym 

bawiąc.  

Modyfikując ofertę biblioteka ze względu na koronawirusa MGBP zorganizowała dwa 
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konkursy online: 

1. w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach 8-15 maja,  pt. „ Pocztówka 

dla biblioteki”. Jury przyznało 5 nagród dzieciom i 2 nagrody dorosłym. Dodatkowo na FB 

odbyło się głosowanie internautów na pocztówkę, która zdobyła najwięcej polubień, ich 

autorzy również zostali nagrodzeni; 

2. z okazji Dnia Dziecka konkurs plastyczny, skierowany dla dzieci w wieku 6-14 lat, pt. „ 

Moja zakładka do książki”. Wszystkie dzieci biorące udział w zabawie ze względu na ich 

święto nagrodzono. 

Zwoleńskie placówki pracowały w programie bibliotecznym MATEUSZ, tworząc katalogi 

online dzięki, którym czytelnicy mogli przeglądać i zdalnie rezerwować interesujące ich 

tytuły książek. 

Biblioteki podjęły również kolejne cyfrowe inicjatywy, po to by dotrzeć do potencjalnych 

użytkowników, przystąpiliśmy do ZAP zwoleńskiej aplikacji publicznej. Zamieszczaliśmy na 

stronie internetowej i bibliotecznym profilu Facebook dostęp do zasobów edukacyjnych,  

między innymi: serwis Lektury.gov.pl, bezpłatne ebooki w POLONIE, Wolne Lektury, 

#PolećDalej z Czytaj PL!, spotkania online z autorami, #Leśny Budzik, darmową książkę i 

film dla dzieci o koronawirusie „Masz tę moc!”, „Czytanie na drugie śniadanie”, legendy o 

Zwoleniu i miejscowych okolicach, quizy i turnieje literackie „Czy znasz wiersze Jana 

Brzechwy”, „Czy znasz bohaterów bajek i baśni”, „Co wiesz o Janie Pawle II”, powtórka 

przed maturą, puzzle online, lekcje biblioteczne „Prasa źródłem aktualnej informacji” oraz 

dostęp do bezpłatnych czasopism.  

Wzorem lat ubiegłych w wakacje odbył się konkurs Najlepszy Czytelnik Lata 2020,  

skierowany do młodych czytelników. Ze względu na jego jubileuszową XX edycję do 

konkursu włączyły się wszystkie filie MGBP w Zwoleniu. Laureatom przyznano 16 nagród 

oraz 5 wyróżnień. Fundatorami nagród byli: Biblioteka, Burmistrz Zwolenia, Towarzystwo 

Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego.  

MGBP dbała również o czytelników dorosłych, organizując: 
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1. dyskusje o książkach w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. W 2020 roku 

obchodziliśmy jubileusz 5-lecia istnienia klubów w bibliotekach, w Zwoleniu i Sycynie; 

2. spotkania autorskie z Joanną Jax, Waldemarem Michalskim, Justyną Pyrgiel, Zofią 

Jaskuską Instytut Książki sfinansował dwa spotkania w kwocie 2850 zł; 

3. akcję Bookcrossing czyli uwolnij książkę! – polegającej na przekazaniu prywatnych, 

przeczytanych książek innym osobom, poprzez umieszczenie ich na regale 

bookcrossingowym. 

 

Pomimo pandemii, zachowując zasady bezpieczeństwa, w okrojonym składzie odbyła się VII 

odsłona Narodowego Czytania. Z podziałem na role czytana była „Balladyna” Juliusza 

Słowackiego. Bibliotekarze brali również udział w V Zwoleńskim Jarmarku Kultury. W Filii 

Bibliotecznej w Sycynie prężnie działał zespół dziecięcy Sycyniaczki uświetniając swoimi 

występami różne uroczystości i odnosząc sukcesy. Dzieci zdobyły I miejsca w grupie 

uczniaków jako soliści oraz jako zespół w X Parafialnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w 

Zwoleniu. 

Natomiast mimo przygotowań nie odbył się konkurs Wiedzy o Janie Kochanowskim oraz  

Zwoleńska Noc Bibliotek, którą odwołano w przeddzień wydarzenia ze względów 

epidemiologicznych.  

 

W 2020 roku nadal oferowana była usługa „Książka na telefon”. Oferta skierowana była do 

osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie Gminy 

Zwoleń, które nie miały możliwości skorzystania osobiście z wypożyczalni. Książki 

dostarczane były do miejsca zamieszkania czytelnika bezpłatnie przez bibliotekarzy. 

Książnica udostępniała czytelnikom z niepełnosprawnością wzrokową książki z dużą 

czcionką oraz audiobooki.  

Respektując zalecenia Biblioteki Narodowej przez część ubiegłego roku, został ograniczony 

dostęp do 17 komputerów z bezpłatnym Internetem oraz do usługi druku i ksero.  

Mimo ograniczeń epidemiologicznych MGBP i jej filie biblioteczne zorganizowały 138 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            43 

różnych wydarzeń, w których wzięło udział 1753 osoby. 

Bibliotekarze kontynuowali pracę w Mazowieckim Systemie Informacji Bibliotecznej 

(MSIB), przy tworzeniu baz katalogowych w wyszukiwarce – MetaLib 

(http://metalib.msib.pl) umożliwiającej czytelnikom szybkie wyszukiwanie książek w 

katalogu Centralnym bibliotek warszawskich i bibliotek województwa  mazowieckiego.  

MGBP  w Zwoleniu pełniąc funkcję Biblioteki Powiatowej, jak co roku zebrała i sporządziła 

szczegółowe sprawozdania z działalności i stanu bibliotek w powiecie dla Biblioteki 

Wojewódzkiej, Biblioteki Narodowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Udzielała 

instruktażu, wykonała Analizę Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFB), wypełniając 

elektroniczny formularz danych statystycznych w ramach działania efektywności bibliotek 

publicznych zleconych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną 

Województwa Mazowieckiego.   

 

 W 2020 roku przy wsparciu Gminy Zwoleń przeprowadzony został generalny remont w Filii 

Biblioteki Publicznej w Strykowicach Górnych (nowa podłoga, malowanie, montaż rolet 

okiennych, wymiana wyposażenia: nowe regały na książki i czasopisma, biurko, stoliki).  

W Filii Biblioteki Publicznej w Sycynie pomalowano ściany, zamontowano rolety okienne 

oraz częściowo wymieniono regały na książki. Z budżetu biblioteki doposażono bibliotekę w 

Jasieńcu        w nowe regały oraz zakupiono komputery do pracy bibliotekarzy w placówkach:  

Jasieniec, Strykowice, Zwoleń.  

 

IV.3 Muzeum Regionalne w Zwoleniu 

 

Organizator jednostki: Gmina Zwoleń 

Muzeum nie posiada swojej siedziby – wynajmuje pomieszczenia od Parafii Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Zwoleniu, ul. Kard. Wyszyńskiego 30; 

Dyrektor: dr Katarzyna Madejska; 

Jednostka posiada statut przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu 

http://metalib.msib.pl/
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 Nr XLIII/298/2013 zatwierdzony 5 września 2013 r.; 

Działy 3: dział Historyczno-Artystyczny; Dział Oświatowo-Wystawienniczy; Dział 

Etnograficzny; 

Pracownicy: dyrektor (etat), główny księgowy (1/4 etatu), 2 x adiunkt muzealny (etat), 

przewodnik (3/4 etatu), sprzątaczka (1/2 etatu). 

Muzeum zawarło trzy umowy zlecenia, każda na okres miesiąca: 2 z pracownikami 

biurowymi – obsługa kadrowa, 1 z pracownikiem fizycznym – obsługa techniczna, oraz 

umowa na obsługę strony internetowej.  

Zbiory muzealne: w pozycjach inwentarzowych – 351, w sztukach 707; depozyty 

w pozycjach inwentarzowych: 19, w sztukach: 19. Na potrzeby wystaw organizowanych 

w Muzeum wypożyczono łącznie 182 obiekty.  

W roku 2020 pozyskano w ramach darowizn i zakupów do zbiorów Muzeum  56 sztuk 

muzealiów.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Muzeum posiadało księgozbiór w liczbie 914 pozycji 

bibliotecznych.  

 

Przechowywanie zgromadzonych zbiorów, zabezpieczanie i konserwacja 

Muzeum Regionalne w Zwoleniu dysponuje jednym pomieszczeniem magazynowym o pow. 

10 m
2
, wyposażonym w metalowe regały. Część muzealiów, głównie obiekty archiwalne, 

przechowywana jest w pomieszczeniu biurowym w zamykanych na klucz szafach z płyty 

i szufladach.  

Przeważająca część archiwaliów, fotografii i materiałów kartograficznych została 

zabezpieczona poprzez umieszczenie ich w bezkwasowych teczkach, pudełkach i innych 

opakowaniach przystosowanych do przechowywania muzealiów. W dalszym ciągu 

prowadzone są prace nad porządkowaniem i inwentaryzowaniem zbiorów, połączone z ich 

zapobiegawczą konserwacją. 

Wiele obiektów znajduje się jednak w złym lub bardzo złym stanie – konieczne jest więc 

przeprowadzenie prac konserwatorskich w specjalistycznej pracowni. W roku 
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sprawozdawczym Muzeum złożyło wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”, ubiegając się 

o dofinansowanie na konserwację 50 najstarszych i najcenniejszych dokumentów 

znajdujących się w zbiorach (wniosek nr 177049/20, Białe kruki z kolekcji Muzeum 

Regionalnego w Zwoleniu. Konserwacja najstarszych i najcenniejszych archiwaliów; w 

trakcie rozpatrywania). 

Obecna siedziba Muzeum oraz kondycja finansowa jednostki uniemożliwiają podjęcie starań 

o wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni muzealnej, zakup odpowiednich mebli czy też 

urządzeń kontrolujących stan wilgotności, naświetlenia i temperatury w miejscach 

gromadzenia muzealiów, które są niezbędne dla właściwego przechowywania 

i zabezpieczenia eksponatów. 

Muzeum Regionalne w Zwoleniu pragnie wypożyczyć do swoich zbiorów, tzw. Krzyż 

z Leokadiowa, autorstwa Wincentego Flaka. wł. Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 

Dolny, prezentowany w Muzeum Zamek w Janowcu. Dzięki uprzejmości dyrektor Ilony 

Jaroszek-Nowak z Muzeum Wsi Radomskiej zostały przeprowadzone konsultacje 

i przygotowana ekspertyza konserwacji krzyża przez Tomasza Dzikowskiego z MWR.  

 

Realizacja ustaw dotyczących dostępności cyfrowej oraz architektonicznej budynku dla osób 

ze szczególnymi potrzebami.  

 

Koordynator ds. dostępności powołany od dn. 1 października 2020 – mgr Kinga Mazur 

Muzeum Regionalne w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 

zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Niniejsze 

oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

muzeum.zwolen.pl.  

Data publikacji strony internetowej: 2019.06.06  

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.16 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
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i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.23. Deklarację sporządzono na podstawie oceny 

przeprowadzonej przez wykonawcę i administratora strony. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Muzeum Regionalne w Zwoleniu chce być miejscem dostępnym dla każdego, kto pragnie 

poznawać bogactwo historii i tradycji ziemi zwoleńskiej. 

Dlatego siedziba Muzeum w miarę możliwości dostosowywana jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Zob. informacje na stronie: http://muzeum.zwolen.pl/dla-zwiedzajacych/deklaracja-

dostepnosci/ 

 

Działalność naukowa, edukacyjna, popularyzatorska i inna 

W roku sprawozdawczym działalność ta była prowadzona przez następujące osoby: 

dr Katarzyna Madejska: badania związane z Wincentym Flakiem, udziałem mieszkańców 

regionu zwoleńskiego w wojnie polsko-bolszewickiej (1919–1921); opracowywanie 

scenariuszy i materiałów wystaw Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce, 20 twarzy 

Przemka. Grafika w czasach pandemii, 1920. Wystawa z okazji 100. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej; prace nad publikacją Zwoleń i okolice dawnych planach i mapach (w toku) 

oraz krytycznym wydaniem bulli papieskiej z 1619 r. (w przygotowaniu); prace związane 

z przygotowywaną przez S. Bachanek książką „Tropem walk”; wywiady z p. Z. Lesiszem; 

kwerenda w Archiwum Państwowym w Kielcach (VII 2020), Archiwum Państwowym w 

Radomiu (V, VI 2020), Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (VII 2020). 

Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Radomskiej. 

mgr Kinga Mazur: przygotowanie scenariusza i poprowadzenie zajęć i lekcji muzealnych; 

opracowywanie scenariuszy i materiałów wystaw Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce, 

20 twarzy Przemka. Grafika w czasach pandemii, 1920. Wystawa z okazji 100. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej; inwentaryzacja zbiorów muzealnych; prowadzenie strony internetowej 

Muzeum (www.muzeum.zwolen.pl) oraz profilów w mediach społecznościowych (Facebook, 

Instagram); kwerenda w Archiwum Państwowym w Kielcach (VII 2020); prowadzenie strony 

http://www.muzeum.zwolen.pl/
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BIP: https://muzeumrz.bip.gov.pl/ 

mgr Ewelina Pawelec: przygotowanie scenariuszy lekcji i warsztatów muzealnych:  

1. Kryza i kartusz – kształtowanie się narodowego ubioru szlacheckiego od XVI do XVIII w. 

– zajęcia dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych;  

2. Żupan, kartusz, karabela – elementy stroju szlacheckiego – zajęcia dla szkół 

podstawowych;  

3. W pracowni ludowego rzeźbiarza – warsztaty plastyczne dla dzieci 5-12 lat połączone z 

oprowadzeniem po wystawie „Wincenty Flak”. 

wolontariusz  

dr hab. Paweł Madejski: badania związane z historią regionu, w tym z udziałem 

mieszkańców Zwoleńszczyzny i okolic w wojnie polsko-bolszewickiej (1919–1921); 

opracowywanie scenariusza i materiałów wystawy 1920. Wystawa z okazji 100. rocznicy 

Bitwy Warszawskiej; wykład na temat bulli papieskiej z 1619 r. oraz prace nad jej krytycznym 

wydaniem (w przygotowaniu); prace związane z przygotowywaną przez S. Bachanek książką 

„Tropem walk”; wywiady z p. Z. Lesiszem; kwerenda w Archiwum Państwowym w Radomiu 

(V, VI 2020), Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (VII 2020). 

Starając się o uzyskanie dodatkowych funduszy na działalność badawczą związaną z postacią 

i twórczością Wincentego Flaka – ludowego rzeźbiarza z Zielonki Nowej, Muzeum w roku 

sprawozdawczym złożyło wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2021” (wniosek nr 179062/20, Rzeźbiarz Wincenty 

Flak (1870–1943) – pomiędzy religijnością a patriotyzmem, w trakcie rozpatrywania). 

 

Edukacja 

W styczniu i marcu 2020 r. zorganizowane zostały 3 rodzaje zajęć o charakterze 

edukacyjnym: 

1. Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy Jak na choince barwnej… Ozdoby świą-

teczne z 2. poł. XX w. – wspólne czytanie i zagadki; grupa wiekowa: 7 l. (I kl. SP); sce-

nariusz i realizacja: mgr Kinga Mazur; liczba uczestników: 48; 
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2. Warsztaty poświęcone twórczości Jacka Malczewskiego – źródła inspiracji i gamy kolo-

rystyczne wybranych dzieł; grupa wiekowa: 9 l. (III kl. SP); scenariusz i realizacja: mgr 

Marta Trojanowska; liczba uczestników: 25; 

3. Lekcja muzealna Z wizytą w Muzeum – charakterystyka działalności instytucji kultury – 

muzeum; grupa wiekowa: 7 l. (I kl. SP); scenariusz: mgr Ewelina Pawelec; realizacja:  

mgr Kinga Mazur; liczba uczestników: 47. 

 

Popularyzacja 

W ramach popularyzacji historii regionu na stronie internetowej Muzeum ukazały się 

następujące artykuły: (http://muzeum.zwolen.pl/artykul/) 

1.Graffiti na ścianach zwoleńskiej świątyni (Katarzyna Madejska, Paweł Madejski); 

2. Zwoleńskie lapidarium (Katarzyna Madejska, Łukasz Babula); 

3. Wincenty Flak – artysta nieoczywisty (Kinga Mazur). 

oraz w wyniku współpracy z lokalnymi pasjonatami dziejów Zwolenia: 

1. Fotograficzna pasja Kazimierza Dzierzbickiego (Jacek Cieślak); 

2. Ocalić od zapomnienia (Małgorzata Rubiec-Masalska); 

3. Ludzie Zwolenia. Maria Życzyńska (1889–1973) (Małgorzata Rubiec-Masalska). 

Na stronie Muzeum oraz na profilach na Facebooku i Instagramie regularnie udostępniano 

wybrane zdigitalizowane obiekty (głównie fotografie i archiwalia): 

http://muzeum.zwolen.pl/zbiory, publikowano ciekawostki o historii miasta i regionu, 

informowano także o wydarzeniach. Działalność on-line była głównym sposobem kontaktu 

jednostki z turystami i interesantami, ze względu na czasowe zamknięcia instytucji kultury 

w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.  

 

 

 

 

 

http://muzeum.zwolen.pl/zbiory
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Statystyka witryny internetowej i mediów społecznościowych muzeum 

 

Rodzaj Ilość odsłon/zasięg Liczba polubień
1
 

Strona www 11 232 - 

Facebook 26 688 570 

Instagram 1 623 438 

 

W ramach Nocy Muzeów i Dnia Muzealnika udostępniono on-line: 

1. Wirtualne zwiedzanie wystawy Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce; oprowadza-

nie: dr Katarzyna Madejska, mgr Kinga Mazur; nagranie i montaż: mgr Kinga Ma-

zurhttps://www.youtube.com/watch?v=u784xUC804E; 

2. Wykład dotyczący bulli papieskiej z 1619 r.; prelegent: dr hab. Paweł Madejski; nagra-

nie i montaż: mgr Kinga Mazur,  

https://www.youtube.com/watch?v=6SZ2vm1tVV0&t=31s. 

 

Udział w szkoleniach: 

1. NIMOZ: Spectrum. Podstawy dokumentacji muzealnej. 27 lutego 2020, Warszawa - 

mgr Kinga Mazur – koszty delegacji. 

 

Udział w konferencjach:  

1. on-line : 20 listopada 2020 r. Z terenu do muzealnego magazynu. Metodologiczne 

wyzwania w badaniach odzieży tradycyjnej, Organizator: Polskie Towarzystwo 

Ludoznawcze. Oddział w Lublinie (mgr Kinga Mazur, mgr Ewelina Pawelec)E-PALE. 

 

Udział w wydarzeniach obcych: 

1. „Kolędowanie w dworze”, Janowiec 31 stycznia 2020 r. – Katarzyna Madejska,  

                                                           
1
 przez cały okres istnienia stron 

https://www.youtube.com/watch?v=u784xUC804E
https://www.youtube.com/watch?v=6SZ2vm1tVV0&t=31s
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Kinga Mazur; 

2. Dom Kultury w Zwoleniu, 31 stycznia 2020 r. wernisaż wystawy „Jesień życia. Prace 

ks. Stanisława Drąga” (Katarzyna Madejska, Kinga Mazur); 

3. Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu: Socrealizm. Sztuka w służbie propagandy. 

Wernisaż wystawy, 11 września 2020 r. – Katarzyna Madejska. 

 

Działalność wydawnicza: 

Wystawy stałe:  

1. Służba Boża i pobożność. Zabytki sakralne Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Zwoleniu – plakaty – 30 szt. , foldery, zaproszenia - 60 szt.; 

2. Wincenty Flak (1870–1943) – artysta nieoczywisty – plakaty 30 szt., foldery, 

zaproszenia – 60 szt. 

Wystawy czasowe:  

1. Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce. Plakaty – 20 szt., foldery – 40 szt; 

2. Wystawa:20 twarzy Przemka. Grafika w czasach pandemii – plakaty – 20 szt., foldery, 

zaproszenia – 30 szt. 

3. Wystawa: 1920. Wystawa z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej – plakaty – 20 

szt., foldery, zaproszenia – 40 szt.  

Karty pocztowe: 

1. A6 Zwoleń, sz. 150 – 145 zł brutto; 

2. A5 Epitafium Jana Kochanowskiego, 1 poł. XVII w., szt. 150 – 247,14 zł; 

3. A5 Rozeta, rzeźba aut. Wincentego Flaka, i. 30 XX w., szt. 100 – 199,30 zł; 

4. A5 Drzewo genealogiczne rodu Kochanowskich, malowidło na ścianie 2014 r., szt. 

150 – 247, 14 zł. 

 

Materiały reklamowe: 

1. Magnesy 2 rodzaje, szt. 250 – 559 zł; 

2. Druk biletów, szt. 3350 – 760 zł; 

3. i karnetów – 275 szt. 160 zł; 
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4. zakup koszulek dla Pracowników z logotypem Muzeum – 205 zł; 

5. Wydatki poniesione w związku z usługą „Opieka nad stroną internetową” – 700 zł. 

 

Wystawy muzealne: 

Stałe: 3 (trzy) 

1. „Prehistoryczni Łowcy nad Zwolenką” plenerowa wystawa planszowa zorganizowa-

na we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (od 

5 października 2011 roku na Placu Kochanowskiego); 

2. Służba Boża i pobożność. Zabytki sakralne Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Zwoleniu, http://muzeum.zwolen.pl/wystawa/sluzba-boza-i-poboznosc/; 

3. Wincenty Flak (1870 – 1943) – artysta nieoczywisty; wystawa prezentuje rzeźby 

artysty ludowego ze wsi Zielonka Nowa, http://muzeum.zwolen.pl/wystawa/wincenty-

flak-1870-1943-artysta-nieoczywisty/. 

Wystawy czasowe: 3 (trzy) 

1. Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce – wystawa przygotowana w związku z 595. 

rocznicą nadania Zwoleniowi prawa miejskiego. 

Wystawa prezentowana od dnia 20 lutego do 27 marca 2020 r.  

Kurator: Kinga Mazur 

http://muzeum.zwolen.pl/wystawa/zwolen-i-ziemia-zwolenska-na-pocztowce/’ 

2. 20 twarzy Przemka. Grafika w czasach pandemii – wystawa prac Przemysła 

Pomarańskiego inspirowanych plakatami filmowymi i serialowymi; stanowiła swego 

rodzaju komentarz do bieżącej sytuacji pandemicznej.  

Wystawa prezentowana od 25 czerwca do 8 lipca 2020 r.  

http://muzeum.zwolen.pl/wystawa/20-twarzy-przemka/; 

3. 1920. Wystawa z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej – wystawa 

upamiętniająca udział mieszkańców Zwolenia i okolic w wojnie polsko-bolszewickiej 

1919-1921. 

Współpraca: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51. Pułk piechoty Strzelców 

Kresowych w Iłży, Muzeum Wsi Radomskiej 

http://muzeum.zwolen.pl/wystawa/sluzba-boza-i-poboznosc/


  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            52 

Autorzy: Stanisława Bachanek, Zbigniew Lesisz, Katarzyna Madejska, Paweł 

Madejski, Kinga Mazur 

Kurator wystawy: Katarzyna Madejska 

Wystawa prezentowana od 15 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.  

http://muzeum.zwolen.pl/wystawa/1920-2/. 

 

Wydarzenia razem: udział bezpłatny uczestników  w wydarzeniach:  282 osoby.  

Wernisaże wystaw – 3, uczestnicy – 162 osób; 

Warsztaty – 2, uczestnicy 73 osoby; 

Lekcje muzealne – 3 x dla 47 osób 

Noc Muzeów – wydarzenie zorganizowane on-line 

Frekwencja - turyści – zwiedzanie Muzeum  

 

1. W ramach biletów wstępu i usługi przewodnickiej: 908osób, w tym320 pilotów, opieku-

nów grup, korzystający z darmowego wstępu w soboty; w tym w grupach zorganizowa-

nych – 632, młodzież szkolna – 383 osób.  

ROZLICZENIE BILETÓW ZA 2020 ROK 

Od dnia 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku Muzeum sprzedało: 

1. bilet grupowy łączony – 296 osób; 

2. bilet ulgowy – zakupiło 46 osób; 

3. bilet normalny – 35 osób; 

4. bilet normalny łączony – 9 osoby; 

5. bilet rodzinny – 4; 

6. Z usługi przewodniczej skorzystało 5 grup turystów. Łącznie – 205 osób.  

 

Finansowanie jednostki: z  budżetu Gminy Zwoleń w roku 2020 przyznano dotację dla 

jednostki w wysokości 257.000 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy); Muzeum ze 

środków własnych przeznaczyło na działalność kwotę: 1627 zł; Dodatkowo na przygotowanie 

publikacji Muzeum otrzymało od Gminy Zwoleń kwotę 10 tys. na przygotowanie publikacji 
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„Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach”. Promocja książki i wystawa planowana 

jest 25 czerwca 2021 r.  

 

V. Majątek 

V.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności 

 

V.1.1. Grunty ogółem  166,4881 ha o wartości  32.515.064,47 zł w tym: 

 

1. grunty tworzące zasób gruntów komunalnych  156,5651 ha  o wartości  31.736.022,47 zł 

     w tym: 

a) tereny budowlane   7,9104 ha  o wartości  1.280.621,50 zł; 

b) grunty rolne  31,4132 ha  o wartości  1.027.757 zł; 

c) tereny rekreacyjne  13,4536 ha o wartości 617.586 zł; 

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

e) tereny komunikacyjne (pozostałe) 86,3974 ha o wartości  27.929.643,97 zł. 

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

 

V.1.2. Budynki i budowle: 

 

W zasobie mienia komunalnego znajdują  się  budynki oraz budowle  o wartości księgowej  

114.808.276,33 zł. 

Ponadto Gmina jest właścicielem 3 budynków – obiektów oświatowo-kulturalnych 

(Biblioteka, Dom Kultury, Kino) o wartości  - 6.418.675,76 zł oddanych w użytkowanie. 

W zasobie mieszkaniowym Gminy Zwoleń znajduje się: 

1. 52 lokali mieszkalnych w tym:  31 lokali komunalnych, 14 lokali socjalnych i 7lokali 

oświatowych; 

2. 23 lokale użytkowe w tym: 3 lokale biurowe, 1 apteka, 3 sklepy,  3 wolne lokale,  

1 pomieszczenie gospodarcze, 12 garaży. 
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W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się: 

1. Lokale mieszkalne  w budynkach przy ulicach : 

a) 11 Listopada 2    -  4 lokale 

b)  Bogusza  41    -  1 lokal 

c)  Wojska Polskiego 52    -  2 lokale 

d)  Wojska Polskiego 52A    -  2 lokale 

e) Wojska  Polskiego 56    -  1 lokal 

f) Wojska Polskiego 56A    -  2 lokale 

g) Kościuszki 2     -  1 lokal 

h) Kościuszki 2 i Władysława Jagiełły 8          -  6 lokali 

i) Wojska Polskiego 80A    -  4 lokale 

j) Bogusza 29      -  3 lokale 

k) Doktora Perzyny  114A    -  2 lokale 

l) Cmentarna 39     -  1 lokal 

m) Wojska Polskiego 80B     -    2 lokale 

 

2. Lokale oświatowe: 

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

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

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

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

 

3. Lokale socjalne: 

a) Doktora Perzyny 114A (barak)      -  1 lokal 

b) Bogusza 31 (b. Przedszkole)         -  4 lokale 

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

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

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

f) Wólka Szelężna         - 1 lokal 
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4. Lokale użytkowe i garaże w budynkach przy  ulicach: 

a) ul. Kościuszki  2    - sklep Odzieżowy 

b) ul. Kościuszki 2     -          wolny lokal  

c) ul. Kościuszki 2    - zakład Optyczny 

d) ul. Władysława Jagiełły 8    - sklep VESTA 

e) ul. Władysława Jagiełły 8              - Apteka 

f) ul. Bogusza  41    - wolny lokal 

g) ul. Bogusza 41      - wolny lokal 

h) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe – Zwoleń ul. 

Targowa 54  (biurowe)   

i) Orange Polska S.A. - Paciorkowa Wola Nowa   (biurowe) 

j) Orange Polska S.A. - Zielonka Stara   (biurowe) 

k) Zwoleń ul. Prosta    - garaż najemca  

l) Zwoleń ul. Prosta - garaż najemca  

m) Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80    - garaż najemca  

n) Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80    - garaż najemca  

o) Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80    - garaż najemca  

p) Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80    - garaż najemca  

q) Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80    - garaż najemca  

r) Zwoleń ul. Wojska Polskiego 80    - pomieszczenie gospodarcze  

s) Zwoleń ul. Prosta       - garaż najemca  

t) Zwoleń ul. Prosta        - garaż najemca  

u) Zwoleń ul. Prosta       - garaż najemca  

v) Zwoleń ul. Prosta       - garaż najemca  

w) Zwoleń ul. Prosta       - garaż 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. 
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V.1.3. Pozostałe składniki mienia: 
 

1. środki transportowe - o wartości 1.709.661,60 zł 

2. kotły maszyny i urządzenia techn  - o wartości  761.056,46 zł 

3. narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości  1.570.452,21 zł 

4. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości 514.717,76 

zł 

 

V.2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym  

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu 

wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach: 

 

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste  18,9261 ha o wartości  906.246zł. 

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

 

V.3 Zmiany w zakresie mienia komunalnego w okresie od 1.01.2020 roku do                                            

dnia 31.12.2020 roku: 

 

1. na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 29,1065 ha owartości  

17.087.137,55 zł; 

2. z mienia komunalnego rozdysponowano 0,5278 ha gruntu o wartości  37.258 zł. 

 

V.4 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 - 89.417 

zł; 

2. z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów - 50.430,77 zł; 
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3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 52.188 zł. 

4. z tytułu oddania gruntów w dzierżawę, użyczenie, użytkowanie, przekazanie w 

posiadanie na podstawie zawartych porozumień - 10.258,53 zł; 

5.  z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych,  garaży oraz opłat za odpady 

komunalne  – 556.659,46 zł. 

 

VI.   Budżet Gminy Zwoleń - wykonanie budżetu 

VI.1 Realizacja dochodów budżetu w 2020roku 

 

Budżet Gminy Zwoleń na 2020r. uchwalony w dniu 23 grudnia 2019r. określił: 

a) planowane dochody w kwocie - 63.627.861,00zł; 

b) planowane wydatki w kwocie - 65.416.661,00zł, w tym zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 19.935.519zł. 

1. Zaplanowane przychody budżetu to:  

a) emisja obligacji w kwocie 1.700.000zł; 

b) wolne środki w kwocie 1.560.000zł. 

2. Zaplanowane rozchody budżetu to:  

a) spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji w kwocie 1.471.200zł. 

 

W ciągu 2020r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami 

Burmistrza Zwolenia o kwotę: 

a) po stronie dochodów zwiększono o kwotę  5.226.240,33zł; 

b) po stronie wydatków zwiększono o kwotę  8.522.261,33zł. 

1. Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2020r. wynosił: 

a) po stronie dochodów kwotę 68.854.101,33zł; 

b) po stronie wydatków kwotę 73.938.922,33zł. 

2. Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 7.397.465,00zł, w tym: 

a) emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000zł; 

b) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3.195.957,90zł; 
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c) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 

1.501.507,10zł. 

3. Planowane rozchody po zmianach to kwota 1.471.200zł przeznaczona na spłatę rat 

pożyczek  

w kwocie 171.200zł i wykup obligacji w kwocie 1.300.000zł. 

 

VI.2 Wykonanie budżetu w 2020 roku 
 

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2020r. wynosiła 72.844.907,62zł, co stanowi 105,8% 

rocznego planu. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 69.191.780,67zł, co 

stanowi 93,6% rocznego planu. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 

3.653.126,95zł. 

 

Kwoty nadwyżek w latach 2019 i 2020 

 

 

Planowane dochody w wysokości 68.854.101,33zł zostały wykonane w 2020r. na kwotę 

72.844.907,62zł, co stanowi 105,8% planu.  
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Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się 

następująco: 
 

 Dochody: Plan Wykonanie % 

1. Podstawowe dochody podatkowe 19.338.080 20.400.742,57 105,4 

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych 

230.000 211.415,44 91,9 

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

11.096.055 11.254.069,00 101,4 

c) podatek rolny 972.000 1.074.059,49 110,5 

d) podatek od nieruchomości 5.750.000 6.386.882,78 111,0 

e) podatek leśny 154.000 152.465,75 99,0 

f) podatek od środków transportowych 480.000 528.220,43 110,0 

g) podatek od działalności gospodarczej opłacany w 

formie karty podatkowej 

65.000 72.857,99 112,1 

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 441.025 541.074,17 122,7 

i) wpływy z opłaty skarbowej 150.000 179.697,52 119,8 

2. Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat: 2.851.895 2.855.353,11 100,1 

a) podatek od spadków i darowizn 30.000 32.947,44 109,8 

b) opłata targowa 90.000 97.847,00 108,7 

c) wpływy z innych opłat (w tym z ochrony 

środowiska) 

34.400 36.334,30 105,6 

d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 290.000 301.932,63 104,1 
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e) 

f) 

odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

25.495 

2.382.000 

40.414,37 

2.345.877,37 

158,5 

98,5 

3. Wpływy z majątku gminy 672.911 746.308,93 110,9 

a) wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

50.203 52.151,32 103,9 

b) wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 

52.188 52.188,00 100 

c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

nieruchomości 

125.000 132.383,10 100 

d) 

 

e) 

dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 

dochody ze sprzedaży składników majątkowych 

445.000 

 

520 

508.746,51 

 

840,00 

114,3 

 

184,6 

4. Pozostałe dochody: 548.236 587.908,75 107,2 

a) wpływy za czynsz łowiecki 3.731 4.000,72 109,2 

b) opłaty za przedszkole 52.200 20.794,50 39,8 

c) 

d) 

 

e) 

wpływy z usług opiekuńczych 

dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w 

tym zwrot zaliczek alimentacyjnych) 

pozostałe wpływy z MOPS-u 

30.000 

40.010 

 

77.000 

40.692,59 

42.181,70 

 

28.863,90 

135,6 

105,4 

 

37,5 

f) 

g) 

wpływy z dowozu i najmu autokarów 

wpływy z różnych dochodów w oświacie i zwroty 

za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach i 

żłobku 

5.000 

71.000 

2.241,35 

97.134,52 

44,8 

136,8 

h) 

i) 

dochody z Powiatowego Urzędu Pracy 

zwrot podatku VAT od inwestycji  

89.000 

97.577 

112.452,62 

97.577,00 

126,4 

98,9 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            61 

j) 

k) 

zwroty niewykorzystanych dotacji 

darowizna wspólnoty wsi Atalin 

17815 

20.297 

17.635,29 

20.287,03 

100 

99,9 

l) pozostałe dochody              20.626 65.181,32 316 

ł) dochody z pozostałych odsetek w tym na 

rachunkach bankowych 

23.980 38.866,21 162,1 

5. Dotacje celowe na zadania zlecone: 23.345.039,33 23.288.313,28 99,8 

a) zadania z administracji Urząd Woj. 146.466 146.466 100 

6. Dotacje celowe na zadania własne: 1.710.350 1.578.063,59 92,3 

a) 

 

b) 

 

c) 

pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i 

wyprawki dla ucznia) 

pomoce szkolne dla uczniów niepełnosprawnych 

na dofinansowanie składek zdrowotnych w 

MOPS 

132.448 

 

4.065 

 

22.830 

132.089,76 

 

2.702,40 

 

22.805,10 

99,7 

 

66,5 

 

99,9 

d) na zasiłki okresowe i stałe 424.500 423.562,72 99,8 

e) dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

210.212 209.309,54 99,6 

f) 

g) 

 

h) 

 

i) 

 

na dożywianie dzieci w szkołach 

dofinansowanie pobytu dziecka 

 w przedszkolach i zerówkach 

dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu 

Senior+ 

dofinansowanie programu Wspieraj Seniora 

176.000 

522.187 

 

180.000 

 

38.108 

176.000,00 

522.187,00 

 

89.407,07 

 

0 

100 

100 

 

49,5 

 

0 

7. Pozostałe dotacje: 2.401.132 5.402.678,54 225 
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a) 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla biblioteki na wykonywanie zadań 

powierzonych przez powiat 

dofinansowanie wydatków z Funduszu 

Sołeckiego w tym: 

wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 

z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

dofinansowanie inwestycji drogowej w Jasieńcu 

Podborku 

z Samorządu Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w 

Koszarach, 

z Samorządu Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie remontu budynku OSP Jasieniec 

Solecki 

z Lasów Państwowych na dofinansowanie 

przebudowy drogi gminnej Wacławów 

z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020 na: 

- rozbudowę budynku z wykonaniem łazienki 

w remizie OSP w Zielonce Nowej; 

- wykonanie elewacji i docieplenie świetlicy 

wiejskiej w Zielonce Starej; 

- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na 

cele społeczne poprzez montaż urządzeń 

rekreacyjno -zabawowych w Jasieńcu Kolonii; 

- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na 

cele społeczne poprzez montaż urządzeń 

17.000 

 

 

 

37.390 

80.840 

 

115.000 

 

868.222 

 

 

20.000 

 

 

 

150.000 

 

 

10.000 

 

10.000 

 

10.000 

 

 

10.000 

 

17.000,00 

 

 

 

37.390,49 

80.840,15 

 

103.069,04 

 

919.733,83 

 

 

20.000,00 

 

 

 

0 

 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

 

100 

 

 

 

100 

100 

 

89,6 

 

105,9 

 

 

100 

 

 

 

0 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 
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h) 

 

 

i) 

 

 

 

j) 

 

 

k) 

 

 

 

l) 

 

 

 

ł) 

 

m) 

 

n) 

rekreacyjno -zabawowych w Strykowicach 

Błotnych; 

- zagospodarowanie terenu przeznaczonego na 

cele społeczne poprzez montaż urządzeń 

rekreacyjno w Strykowicach Podleśnych. 

z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 2020 na sfinansowanie 

inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, 

z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2020 na 

dofinansowanie infrastruktury ogródków 

działkowych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na demontaż i utylizację azbestu, 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

dofinansowanie usuwania odpadów przy 

produkcji rolnej; 

od Kółek Rolniczych w Zielonce Nowej na 

dofinansowanie rozbudowy budynku z 

wykonaniem łazienki w remizie OSP w Zielonce 

Nowej; 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

dofinansowanie szkoleń pracowników; 

z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta 

rodziny; 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 

 

10.000 

 

 

95.916 

 

 

 

 

10.000 

 

 

 

50.000 

 

 

25.500 

 

 

20.000 

 

16.420 

 

3.400 

 

841.444 

 

 

10.000,00 

 

 

95.915,00 

 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

44.680,68 

 

 

0 

 

 

20.000,00 

 

16.560,00 

 

3.400,00 

 

3.984.089,35 

 

 

100 

 

 

99,9 

 

 

 

 

100 

 

 

 

89,4 

 

 

0 

 

 

100 

 

100,1 

 

100 

 

473,5 
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 COVID-19 na dofinansowanie inwestycji. 

8. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków unijnych: 

382.176 381.256,85 99,8 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

na dofinansowanie projektu w ramach 

poddziałania Edukacja Przedszkolna pt. 

„Maluchy na start” w PSP w Zwoleniu; 

na dofinansowanie budowy małej infrastruktury 

rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia z pro-

gramu PROW na dofinansowanie zadania „Po-

prawa dostępności rekreacyjnej poprzez doposa-

żenie terenu przy kompleksie boisk Orlik 2012 w 

Zwoleniu 

dofinansowanie zakupu laptopów dla szkół pod-

stawowych z programu Zdalna Szkoła 

127.544 

 

 

79.632 

 

 

 

 

 

175.000 

127.160,95 

 

 

79.632,00 

 

 

 

 

 

174.463,90 

99,7 

 

 

100 

 

 

 

 

 

99,7 

9. Subwencja ogólna: 17.604.282 17.604.282,00 100 

a) 

b) 

c) 

część wyrównawcza subwencji; 

część równoważąca subwencji; 

uzupełnienie subwencji ogólnej; 

6.166.480 

11.960 

152.444 

6.166.480,00 

11.960,00 

152.444,00 

100 

100 

100 

d) część oświatowa subwencji. 11.273.398   11.273.398,00 100 

 Razem 68.854.101,33 72.844.907,62 105,8 

 

Na uzyskane dochody budżetu składają się: 

1. dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 24.590.313,36zł, tj.104,3% 

planowanych dochodów (plan 23.411.122zł), zwiększenie o 2,6% w stosunku do 

2019r.; 
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2. dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 30.650.312,26zł tj. 110% planowanych dochodów 

(plan 27.838.697,33zł), wzrosły o 25% w stosunku do 2019r.; 

3. subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 17.604.282zł, tj. 100% planowanych 

dochodów, wzrosła o 2,9% w stosunku do 2019r. 

W stosunku do 2019r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o 11,3% z kwoty 65.432.358,79zł do 

kwoty 72.844.907,62zł. 

 

Porównanie dochodów budżetów w latach 2019 i 2020 

 

 

Nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji planu podstawowych dochodów w 2020r. 

W stosunku do 2019 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów: 

1. podatek od nieruchomości (więcej o 310 tys. zł); 

2. podatek rolny (więcej o 118 tys. zł); 

3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 956 tys. zł); 

4. podatek od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 15 tys. zł), 

 

60000000 65000000 70000000 75000000

2019

2020

Dochody budżetu
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W porównaniu z 2019r. zmniejszyły się następujące dochody: 

1. udziały w PIT-ach (mniej o 300 tys. zł); 

2. udziały w CIT-ach (spadek o 36 tys. zł); 

3. podatek od środków transportowych (mniej o 36 tys. zł); 

4. dochody ze sprzedaży majątku gminy głównie działek budowlanych (mniej o 344 tys. zł); 

5. podatek od spadków i darowizn (spadek o 17 tys. zł); 

6. zwrot z podatku VAT od inwestycji (mniej o 90 tys. zł.); 

7. dochody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót 

publ. i interwencyjnych. 

 

 Dotacje na zadania zlecone i własne gmina otrzymała w należnej wysokości. W 2020r. wpłynęły 

środki w łącznej kwocie 3.984.089,35zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rzadowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji. Zadania te będą realizowane w 

2021r. 

 

Gmina otrzymała także należne za lata ubiegłe dotacje ze środków unijnych na dofinansowanie 

inwestycji. Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników 

wobec gminy z tytułu podatków i opłat. 

Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 3.186.114,85zł. 

 

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco: 

1. w podatku od nieruchomości                                  kwota    390.351,17zł; 

2. w podatku rolnym                                                   kwota     51.827,13zł; 

3. w podatku leśnym                                                   kwota     20.224,68zł; 

4. w podatku od środków transportowych                  kwota     53.288,70zł; 

5. w karcie podatkowej                                               kwota     56.814,45zł; 

6. w podatku od spadków i darowizn             kwota       7.788,54zł; 

7. w podatku od czynności cywilnoprawnych            kwota     19.791,81zł; 

8. w zwrotach zaliczek alimentacyjnych                    kwota  2.264.624,07zł; 
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9. w dochodach z tyt. użytkowania 

wieczystego i najmu nieruchomości                             kwota       126.750,49zł; 

10. w opłatach za gospodarowanie odpadami                    kwota        134.149,04zł; 

komunalnymi  

11. pozostałe (w tym odsetki od należności)            kwota          60.504,77zł. 

 

Zaległości wzrosły w stosunku do 2019r. o 1,9%. 

Pomimo większych wpłat od dłużników wzrastają zaległości z tytułu zaliczek 

alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (wzrost o 2,4%).  

O ponad ¾ wzrosły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2020r. wynoszą kwotę 

1.564.402zł, w tym: 

1. w podatku od nieruchomości                          w kwocie      1.160.145zł; 

2. w podatku rolnym          w kwocie           27.694zł; 

3. w podatku od środków transportowych          w kwocie         376.563zł.  

Skutki ulg dla przedsiębiorców udzielone na podstawie uchwały Rady to kwota 13.118,63zł  

 

W 2020 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 112.597,14zł, z tego: 

1. podatek od nieruchomości                             w kwocie     79.681,98zł; 

2. podatek rolny                                                 w kwocie        5.437,78zł; 

3. podatek leśny                                                 w kwocie           492,88zł; 

4. podatek od środków transportowych             w kwocie       26.984,50zł. 

 

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja                

tj. wystawiane upomnienia i tytuły egzekucyjne. Dalsze czynności w zakresie ściągania 

należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy. 
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Kwota umorzeń i odroczeń podatków w katach 2019 i 2020 

 

 

VI.3 Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku 
 

Wydatki ogółem w 2020r. wykonano w kwocie 69.191.780,67zł na plan 73.938.922,33zł, co 

stanowi 93,6% planu, w tym:  

1. wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 62.948.043,17zł na plan 67.375.559,72zł 

tj. 93,4% wykonania; 

2. wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 6.243.737,50zł na 

plan 6.563.362,61zł tj. 95,1% wykonania planu. 

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2019r. o 7,3%. (wykonanie w 2019r. 58.649.414,66zł).  

Wydatki majątkowe zwiększyły się 29,6% w 2020r. w stosunku do 2019r. (wykonanie w 

2019r.-4.816.849,01zł) Wydatki majątkowe stanowią 9% wydatków ogółem. 

 

 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
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Struktura wydatków w 2020r. przedstawia się następująco: 
 

     Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1.  Wydatki osobowe 28.654.359,49 26.775.634,09 93,4 

a) wynagrodzenia osobowe 20.478.476,00 19.284.278,65 94,1 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.408.786,33 1.398.409,44 99,2 

c) dodatki płacowe  

d) nagrody i honoraria na rzecz osób 

fizycznych 

e) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

f) wynagrodzenie bezosobowe  

g) wynagrodzenie prowizyjne 

416.752,01 

22.100,00 

 

362.310,00 

368.797,04 

141.000,00 

392.591,51 

18.980,00 

 

349.243,33 

256.226,73 

129.822,10 

94,2 

85,9 

 

96,4 

69,5 

92,1 

h) pochodne od płac 4.474.093,02 3.985.772,49 89,1 

i) odpisy na zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

982.045,09 960.309,84 97,8 

2. Dotacje na zadania bieżące 5.151.474,00 4.762.181,14 92,4 

a) dla gminnych instytucji kultury 2.094.940,00 2.094.940,00 100 

b) dla stowarzyszeń kultury fizycznej 320.000,00 320.000,00 100 

c) dla pozostałych jednostek 

niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych (kultura) 

d) wpłaty dla Mazowieckiej Izby 

Rolniczej 

e) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 

f) dotacje dla żłobka niepublicznego 

g) dotacja dla Gminy Tczów na zlecenie 

kontr raportu oddziaływania na 

środowisko 

h) dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego –

7.000,00 

 

 

21.440,00 

 

2.450.000,00 

180.000,00 

12.300,00 

 

 

55.794,00 

0 

 

 

21.087,54 

 

2.152.060,80 

96.000,00 

12.300,00 

 

 

55.792,80 

0 

 

 

98,4 

 

87,8 

53,3 

100 

 

 

99,9 
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dofinansowanie do projektu -Internet 

oknem na świat, i Partnerstwo dla 

społeczeństwo informacyjnego 

i) dotacja dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych (Zwoleń) na bieżące 

utrzymanie gotowości bojowej 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

 

 

100 

 

 

3. Świadczenia społeczne 

a) pomoc społeczna 

b) pomoc dla uczniów 

22.876.576,83 

22.710.063,83 

166.513,00 

22.561.746,60 

22.412.277,80 

149.468,80 

98,6 

98,7 

89,8 

4. Wydatki rzeczowe bieżące 10.107.620,4 8.370.923,01    82,8 

a) zakup materiałów i wyposażenia, oraz 

środków żywności 

b) zakup pomocy naukowych i książek 

1.593.518,80 

 

383.376,85 

1.435.588,41 

 

359.069,36 

90,1 

 

93,7 

c) energia, woda, gaz 1.288.871,00 1.089.702,67 84,5 

d) usługi remontowe 548.660,00 478.683,70 87,2 

e) usługi pozostałe 4.999.264,38 4.036.240,76 80,7 

f) podróże służbowe 30.698,88 21.766,03 70,9 

g) pozostałe opłaty 

h) szkolenia pracowników 

i) podatek od nieruchomości  

i śr.transportowych 

j) rezerwa 

919.355,49 

79.640,00 

9.235,00 

 

255.000,00 

880.115,19 

60.789,89 

8.967,00 

 

0 

95,7 

97,1 

96,8 

6. Wydatki majątkowe 6.563.362,61 6.243.737,50 95,1 

a) wydatki inwestycyjne, 5.796.323,61 5.706.495,83 98,5 

b) zakupy inwestycyjne, 

c) dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na 

dofinansowanie inwestycji drogowych 

(w m. Ługi)   

486.000 

124.979   

 

 

259.520,42 

124.979,00 

 

 

53,4 

100 
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d) na zakup sprzętu medycznego -

defibrylatora dla SPZZOZ w Zwoleniu, 

e) dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na 

zakup samochodu dla Komendy 

Powiatowej w Zwoleniu, 

f) dotacja na Fundusz Wsparcia Straży 

Pożarnej na zakup samochodu dla 

Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zwoleniu, 

g) dotacja dla Rodzinnego Ogródka 

Działkowego w Zwoleniu na 

dofinansowanie infrastruktury-parking 

h) dotacja dla Domu Kultury w Zwoleniu 

na wydatki inwestycyjne 

i) zwrot części niewykorzystanej dotacji 

na zadanie Przebudowa ul. Targowej w 

Zwoleniu 

j) rezerwa na inwestycje 

20.000 

 

10.000 

 

 

10.000 

 

 

 

20.000 

 

 

52.060 

 

 

41.000 

 

3.000,00 

20.000,00 

 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

 

 

 

20.000,00 

 

 

52.060,00 

 

 

40.682,25 

 

0 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

99,2 

7. Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów 

 

585.529,00 477.558,33 81,6 

Razem wydatki 73.938.922,33 69.191.780,67 93,6 

 

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 42,5% wydatków bieżących ogółem.       
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Wykonanie wydatków budżetu za 2020 rok 

 

 

 

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco  

w poszczególnych działach: 

 

1. Rolnictwo 

W tym dziale wydatkowano: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% składkę 

od wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.087,54zł.  

W ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa 

przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 661.308,33zł. 

Na opracowanie aktualizacji Planu obszaru aglomeracji Zwolenia wydano 11.070zł 

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano między innymi na: 

a) usługi weterynaryjne przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami, usługi sterylizacji 

26775634,09 

4762181,17 

22561746,6 

8370923,01 

6243737,5 477558,33 

Wydatki osobowe

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia społeczne

Wydatki rzeczowe bieżące

Wydatkimajątkowe

Obsługa zadłużenia
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zwierząt; 

b) edukację rolników; 

c) dofinansowanie środków ochrony do hodowli pszczół; 

d) promocję rolniczą. 

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 762.621,97, tj. 98,7% planu. 

 

Koszty programu opieki nad zwierzętami w latach 2019 i 2020 

 

 

 

2. Transport i łączność 

W 2020r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotację kwocie 124.979zł na dofinansowanie 

przebudowy drogi powiatowej Ługi. Zadania wykonano i dotacje rozliczono. W zakresie 

wydatków bieżących wykorzystano kwotę 398.674,56zł. tj. 70% planu, w tym: 

  

 

Wydatki bieżące 2020 roku 
 

Lp. Rodzaj prac Zakres robót Kwota 

1 

Zakup transport i 

rozładunek mate-

riału kamiennego o 

frakcji 4-31,5 mm 

Zakup, transport i rozładunek 800 t materiału kamiennego 

do utwardzenia dróg na terenie gminy Zwoleń 
38132,46 

0
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15000

20000

25000
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2019 2020

Koszt usług weterynaryjnych

Kwota odłowu bezpańskich
psów
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2 
Zimowe utrzyma-

nie dróg 

Zimowe utrzymanie dróg:   

usuwanie śliskości – 42,45 km 
2934,14 

3 
Wykonanie robót 

równiarką 

Wykonanie robót równiarka drogową na terenie dróg gmi-

ny Zwoleń: 250 godz. 
49200,00 

4 

Wykonanie robót 

samochodem sa-

mowyładowczym 

Wykonanie robót samochodem samowyładowczym na 

terenie dróg gminy Zwoleń: 249,5 godz. 
17958,00 

5 
Wykonanie robót 

koparką 

Wykonanie robót koparką na terenie dróg gminy Zwoleń: 

165,5 godz. 
29154,71 

6 
Frezowanie pni 

drzew 

Frezowanie 10 szt. pni drzew przydrożnych zlokalizowa-

nych w pasie drogowym ul. Targowa 3szt, ul. Aleja Pokoju 

3 szt., ul. Bogusza-2szt., ul. Kościuszki w Zwoleniu 

1620,00 

7 
Wykonanie robót 

fadromą 

Wykonanie robót fadromą na terenie dróg gminy Zwoleń, 

hałdowanie gruzu - kotłownia: 4 godz. 
787,20 

8 
Remonty cząstko-

we dróg 

Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie gminy 

Zwoleń: 

do 2cm-4600m2, 

pow. 2cm-1499,81m2 

97535,96 

9 
Remont cząstkowy  

drogi 

Wykonanie remontów cząstkowego Mieczysławów   

 

pow. 2cm-306,42m2 

4899,66 

10 
Wykaszanie pobo-

czy dróg 

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Zwo-

leń  175 godz. 
28350,00 

11 

Wykonanie doku-

mentacji  

kosztorysowej 

wykonanie dokumentacji kosztorysowe drogi gminnej Sy-

cyna-Barycz i Sycyna Pólnocna 
3690,00 

12 

Aktualizacja do-

kumentacji  koszto-

rysowej  i projektu 

Aktualizacja dokumentacji  kosztorysowej  i projektu ul. 

Armii Krajowej 
1230,00 

13 
Nadzór inspektor-

ski 

Pełnienie nadzoru inspektorskiego nad  wykonaniem re-

montów cząstkowych dróg 
2460,00 
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14 Usługi geodezyjne 
Wyznaczenie 3 punktów granicznych  pasa drogowego 

drogi gminnej w m. Jasieniec Solecki gmina Zwoleń 
1600,00 

15 
Wykonanie progu 

zwalniającego 

Wykonanie 6 sztuk podrzutowych  

(połówkowych) progów zwalniających 

 w ul. Generała Andersa w Zwoleniu 

19999,80 

16 
Wykonanie progu 

zwalniającego 

Wykonanie 2 sztuk podrzutowych progów zwalniających 

w ul. Granicznej 
9052,80 

17 

Wykonanie projekt 

stałej organizacji 

ruchu 

Wykonanie projekt stałej organizacji ruchu ul. Reja w 

Zwoleniu 
1500,60 

18 

Odnowienie i ma-

lowanie  

oznakowania po-

ziomego 

odnowienie i malowanie oznakowania poziomego cienko-

warstwowego ulic lokalnych miejskich na terenie miasta 

Zwoleń  w łącznej  ilości  326,95  m 2 

5885,09 

19 Ewidencja dróg Wykonanie 7 przeglądów okresowych mostów 1610,07 

20 
Remont wiat przy-

stankowych 

Remont wiaty przystankowej z  

terenu boiska przy ul. Sportowej i  

montaż w m. Linów przy drodze  

gminnej w kierunku Koszar 

984,00 

21 
Remont wiat przy-

stankowych 

Remont 3 szt. wiat przystankowych  z terenu boiska przy 

ul. Sportowej 
2952,00 

22 

Remont ul. Bulwar 

Targowy w Zwole-

niu 

Remont ul. Bulwar Targowy w Zwoleniu  

na odcinku 10m dł.  x 6m szer.  jezdni 
4305,00 

23 

Remont drogi 

gminnej Zielonka 

Nowa –Wółka Sze-

lężna 

Remont drogi gminnej Zielonka Nowa –Wółka Szelężna 

na odcinku 400mb 
21219,57 
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24 

Remont parkingu 

zlokalizowanego 

przy ul. Lubelskiej 

w Zwoleniu 

Remont parkingu zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej w 

Zwoleniu  o powierzchni  480m2 (30mx16m) 
9446,40 

26 
Wykonanie progów 

zwalniających 

wykonanie 2 sztuk podrzutowych progów zwalniających w 

ul. Granicznej w Zwoleniu 
9052,80 

27 
Wykonanie eksper-

tyzy 
Wykonanie ekspertyzy ul. Targowej w Zwoleniu 1845,00 

28 
Odwodnienie ro-

wów przydrożnych 

Odtworzenie  przydrożnego rowu odwadniającego w m. 

Zastocze   na łącznym odcinku 300 mb i Jasieniec Kolonia 

500mb. 

7995,00 

29 
Odwodnienie ro-

wów przydrożnych 

Odtworzenie  przydrożnego rowu odwadniającego w m. 

Zastocze    na łącznym odcinku 200 
1722,00 

30 Pozostałe 
Mapy ,uzgodnienia, wypis, zakup cementu, farby, znaki, 

tablice informacyjne, słupki (rury) i inne 
21552,30 

SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2020R. 398674,56 

 

 
3. Gospodarka mieszkaniowa 

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami wydatkowano kwotę 480.622,30zł, tj. 86,8% planu, w tym na: 

1. koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie      

112.500,37zł; 

2. bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy  

i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 106.622,92zł; 

3. za dzierżawy gruntów i najem lokali na cele mieszkaniowe i kulturalne w kwocie 

15.205,98zł; 

4. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrysy, 
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szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do 

inwentaryzacji budynków, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia i inne, w 

łącznej kwocie 48.021,01zł; 

5.ekspertyza biegłego dla budynku młyna w Sycynie w kwocie 19.680zł; 

6. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy 

przekazywane za lokale gminne w kwocie 178.102,02zł; 

7. podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2020r w kwocie 490zł. 

 
4. Działalność usługowa 

W tym dziale wydatkowano kwotę 3.987,44zł (tj. 79,7% planu) na zakup zniczy  

i wiązanek na miejsca pamięci narodowej. Wydatki na studium uwarunkowań i zmian  

w planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 9.476zł 

 

5. Administracja Publiczna 

W tym dziale ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, 

wypełnianiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty obsługi Rady 

Miejskiej i wydatki na promocję gminy. 

 

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego to kwota ogółem 5.265.418,25zł, tj. 96,4% planu. 

Przy wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji 

rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano kwotę 

146.466zł i wydatkowano kwotę 146.466zł. 

 

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych to kwota 4.526.530,87zł (w tym 146.466zł z zadań zleconych).  

 

Wydatki rzeczowe to kwota 646.244,28zł. między innymi na: 

a) ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 127.638,29zł; 

b) usługi pocztowe to kwota 71.652,60zł; 
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c) umowy zlecenia audytor konserwator i inni zleceniobiorcy w kwocie 81.480,37zł; 

d) szkolenia i delegacje w kwocie 51.103,85zł; 

e) serwis programów komp. w kwocie 44.426,80zł; 

f) konserwacja i usługi remontowe w kwocie 27.173,88zł, ubezpieczenie majątku 

gminnego i opłaty w kwocie 25.891,66zł; 

g) usługi doradztwa podatkowego i RODO w kwocie 22.646,76zł. 

 

Pozostała grupa wydatków to materiały, bhp, środki czystości, artykuły BHP, paliwo, prasa 

itp. 

 

W 2020r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków i opłaty targowej w kwocie 

92.643,10zł. 

 

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 209.963,33zł tj. 99,7% wykonania 

planu. Środki te wykorzystano na ryczałty dla radnych, wydatki na obsługę Rady. 

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 10.400zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów to 

kwota 2.660zł. 

 

Na obsługę informatyczną projektu opłaty za Internet realizowanego wspólnie z Powiatem 

Zwoleńskim wydano w formie dotacji kwotę 55.792,80zł. Dotację rozliczono. 

 

Kwotę 142.242,53zł wydatkowano na promocję gminy tj. 92,7% wykonania planu po 

zmianach. Środki te przeznaczono na foldery i publikacje promujące gminę, usługi 

reklamowe w prasie regionalnej, promocję na stronach internetowych, zakupiono artykuły 

promocyjne, medale okolicznościowe, organizację imprez promujących gminę.  

 

W tych środkach zawarto wydatki na promocję gminy przez stowarzyszenia sportowe:  

a) MKS Zwolenianka - 40.000zł; 

b) Klub Sportowy Orlęta Zwoleń - 30.000zł; 
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c) Stowarzyszenie Tenisowe -15.000zł; 

d) współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 7.000zł. 

W kwocie 36,63zł zwrócono niewykorzystaną dotację za 2019r. Na organizację 

Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano kwotę 28.824zł. 

 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli 

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na 

aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.144zł. w kwocie 140.479zł wydano na 

przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej, w kwocie 14.131,87zł wybory 

uzupełniające do Rady Miejskiej. 

 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami: 

a) Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu 

służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu; 

b) Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 

kwotę 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego. 

 

8. Ochotnicze Straże Pożarne 

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypełnianiem ustawowego zadania gminy w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia gotowości bojowej w Ochotniczych 

Strażach Pożarnych: 

a) wydatki na wynagrodzenia tj. płace i umowy zlecenia konserwatorów OSP wraz  

z pochodnymi to kwota 88.259,50zł 

b) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 37.770zł; 

c) wydatki rzeczowe (paliwo, sprzęt, mundury, energia elektryczna, olej opałowy, 

naprawy, remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 82.267,45zł; 

d) na remont strażnicy OSP w Jasieńcu Soleckim wydatkowano kwotę 20.500zł. Na ten 

cel gmina otrzymała dotacje w kwocie 20.000zł od samorządu wojewódzkiego. 
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Dla OSP przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na 

dofinansowanie kosztów ogrzewania. W 2020r. zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 

2.939,31zł. Dotacje rozliczono. 

Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 238.796,95zł, tj. 85,1% 

planu. 

 

W rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 112.392,63zł na 

przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania wirusa Covid-19. Zakupiono maski, przyłbice, 

środki dezynfekujące i przystosowano pomieszczenia budynków gminy w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa kontaktów z interesantami. Przekazano dotację w kwocie 20.000zł do 

SPZZOZ w Zwoleniu na zakup sprzętu. 

 

 
 

9. Obsługa długu publicznego  

Na obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) oraz usługę banku 

przeprowadzającego emisje obligacji przeznaczono kwotę 477.558,33zł tj. 81,6% planu. 

 

10. Oświata i wychowanie  

W wydatkach bieżących oświaty ogółem, w tym dziale największą pozycję stanowią płace 

pracowników oświaty, dodatki do płac oraz pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. Jest to kwota 17.566.971,84zł, co stanowi 93% ogółu 

wydatków bieżących oświaty.  

 

Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.565.299,78zł związane są przede wszystkim              

z utrzymaniem i remontami szkół, przedszkoli i gimnazjów, kosztami dowożenia uczniów, 

doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli. 

 

Dla niepublicznych jednostek oświatowych przekazano dotacje w łącznej kwocie 

2.152.060,80zł. 
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W 2020r. dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 

1.930.309,80zł, dla niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 221.751zł. 

Dotacje zostały rozliczone. 

W szkołach realizowano projekt dofinansowany z EFS „Maluchy na start”, w 2020r. wydano 

kwotę 219.512,89zł. Projekt zakończono i rozliczono. 

Na zakupy laptopów dla uczniów wydatkowano kwotę 147.617,46zł otrzymaną z programu 

Zdalna Szkoła. 

 

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 

2020 rok: 

a) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zwoleniu 

W roku 2020 na remonty wydano 2.552zł, z czego: 350,00 zł na usługę szklarską - wykonanie 

szyb ochronnych w sekretariacie przedszkola, 150,00 zł na przeróbkę instalacji gazowej na 

kuchni, 1.285,00 zł na usługi serwisowe komputerów, drukarek i kserokopiarki oraz 767,00 zł 

na zakup materiałów do bieżących napraw i prac malarskich. 

Na zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 6.215zł. (5 szt. stolików-1.599,00zł, wyciskarka 

elektryczna do owoców-1.556zł, zestaw logopedyczny z tabletem-3.060,00zł).; 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 142.120zł, Wyremontowano łazienkę 

dziewcząt na górnym korytarzu w nowym skrzydle budynku na Ludowej-33.012zł, podłogę 

na dolnym korytarzu, łączniku i stołówce szkolnej w starym skrzydle budynku na Ludowej-

49.550zł, zamontowano kratki wentylacyjne w elewacji wraz z uzupełnieniem docieplenia 

budynku szkoły-1.045zł oraz z odszkodowania za zalanie ze środków zgromadzonych na 

wydzielonym rachunku dochodów wymalowano pomieszczenia piwniczne oraz naprawiono 

uszkodzenia oddziału przedszkolnego po zalaniu wodą w budynku szkoły na Ludowej -koszt 

33.800zł. Wyremontowano również podłogi w sali muzycznej, fizycznej siłowni w budynku 

przy ul. Kościelnej za kwotę 15.303zł. Koszt drobnych napraw i konserwacji sprzętu 

biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu gospodarczego i AGD wyniósł łącznie 9.410zł. 

Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydano ok. 39.477zł. Zakupiono pomoce 
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dydaktyczne: komputery z oprogramowaniem, projektory, monitory za łączną kwotę 17.515zł.  

Zakupiono również meble za kwotę 6.068zł. Z wydzielonego rachunku dochodów zakupiono 

wyposażenie za 15.894zł (szafy ubraniowe do szatni, szatnia owalna 2szt, odkurzacze, 

radioodtwarzacze, niszczarka, grzejnik olejowy) 

Zakupiono licencję na oprogramowanie office 6 szt. za kwotę 2.400zł. oraz książki do 

biblioteki szkolnej za kwotę 2.575zł; 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie 

W roku 2020r dokończono opaskę budynku szkoły w Sydole oraz wykonano chodnik-

14.514zł, usunięto awarię instalacji wodnej, automatu palnikowego pieca c.o. oraz 

uzupełniono elementy orynnowania blachą ocynkowaną w budynku w Sydole-łączny koszt 

wymienionych prac wyniósł 2.981zł, usunięto awarię palnika oraz wymieniono elektrodę 

zapłonową pieca w kotłowni szkoły w Sycynie-445zł, drobne naprawy systemu alarmowego, 

kosiarki spalinowej, sprzętu komputerowego kosztowały 417zł. Na materiały do bieżących 

napraw, malowania sal lekcyjnych wydatkowano 2.604zł. Łącznie wydatki na remonty 

wyniosły 20.961zł.Na zakup książek do biblioteki szkolnej wydatkowano w 2020r 1.671zł; 

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy 

Na remonty w 2020r wydano łącznie 19.466,00zł, tj. 14.600,00zł zapłacono za wykonanie 

chodników na placu szkolnym oraz 4.866zł na zakup materiałów do bieżących napraw w 

szkole  

i farby do malowania pomieszczeń szkolnych. 

Na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 5.011zł: wyposażenie 

kuchni szkolnej w taboret gazowy podwójny – 2.872zł, 2 szt. krzeseł obrotowych-590zł oraz 

książki do biblioteki szkolnej-1.549zł; 

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli 

W roku 2020 w ramach remontów wydatkowano sumę 29.400zł, w tym: na naprawy sprzętu 

komputerowego, drukarek, kserokopiarek oraz montaż 2 tablic interaktywnych – 2.785zł, 

naprawę sprzętu gospodarczego-piła, kosiarka- 1.282zł, montaż kamer CCTV IP 
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zewnętrznych na budynku szkoły w Strykowicach Górnych -5.090zł, wymianę rur i zbiornika 

ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły w Paciorkowej Woli-4.000zł. Zakupiono i 

zamontowano rolety materiałowe w 9 salach lekcyjnych- 3.870zł oraz blachę na budynek 

gospodarczy  

w Strykowicach Górnych za 5.500zł. Wydatki na drobne naprawy i konserwacje oraz artykuły 

do malowania pomieszczeń szkolnych wyniosły 6.873zł. 

Na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 23.977zł., w 

tym 7.258zł na zakup szafek, biurek i mebli szkolnych, 6.580zł na komputery, projektory oraz 

urządzenia wielofunkcyjne, 1.000zł-2 szt. niszczarek, 1.779zł-pilarka Stihl oraz kosiarkę za 

2.660zł, na książki do biblioteki szkolnej -500zł oraz 4.200zł na zakup laptopa z dochodów 

zgromadzonych z wynajmu na wydzielonym rachunku dochodów. 

 

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 21.651.462,77zł były sfinansowane z subwencji 

oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.  

 

Do wydatków ogółem w dziale oświata gmina dołożyła z własnych środków w 2020r. kwotę 

9.162.330,78zł, w 2019r. kwotę 8.452.495,31zł, 2018r. kwotę 7.628.880,27zł, w 2017r. kwotę 

5.530.838,80zł. 

 

11. Ochrona zdrowia  

Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 

335.296,33zł, związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii oraz uchwalonego przez Radę Miejską preliminarza wydatków tego programu.  

 

Gmina otrzymała dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 

301.932,63zł, do realizacji programu dołożono 33.363,70zł. 

 

12. Pomoc społeczna 

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim, zasiłki dla osób spełniających 
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kryteria przyznania pomocy, dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy, 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dożywianie dzieci w szkołach, 

wykonywanie usług opiekuńczych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 

oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Od 2020r. działa także w strukturach MOPS-u Dzienny Dom Pobytu SENIOR+. 

 

Na wykonywanie zadań bieżących gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 

1.083.856,82zł i wydatkowała kwotę 3.357.712,31zł.  

 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 

2020r. kwotę 2.273.855,49zł, w 2019r. kwotę 2.044.628,78zł, w 2018r.-1.987.273,53zł, w 

2017r. -1.834.228,97zł.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne 

szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Ośrodka za 2020r. 

 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 

Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 149.468,80zł na stypendia socjalne i zasiłki 

dla uczniów naszej gminy. Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją w kwocie 

134.792,16zł.Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 14.676,64zł.  

 

14. Rodzina 

Wydatki obejmują w tym dziale przede wszystkim zadania; na świadczenia wychowawcze 

program 500+, świadczenia 300+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, 

wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, karta dużej rodziny. 

Na wykonywanie zadań gmina otrzymała dochody (w tym dotacje) w kwocie 22.124.182,04zł 

i wydatkowała kwotę 22.301.633,54zł.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu składa Radzie Miejskiej odrębne 

szczegółowe sprawozdanie rzeczowo- finansowe z realizacji zadań w tym zakresie. 
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W 2020r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 96.000zł. 

Dotację rozliczono. 

 

15.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na: 

a) gospodarka odpadami  

W tym rozdziale ujmuje się  wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 

kwocie 2.576.280,47zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych usług oraz odsetek w 2019r. 

uzyskano w kwocie 2.377.091,89zł. W 2017 roku do gospodarki odpadami dołożono z 

budżetu kwotę 65.197,70zł, a w 2018r. kwotę 351.914,45zł, w 2019r. 350.679,77zł, w 2020r.-

199.188,58zł 

Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości z terenu gminy stanowiły 

kwotę 110.987,83zł;  

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24.503,55zł;  

c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zapłacono z uzyskanej dotacji kwotę 

95.915,40zł za inwentaryzację źródeł ciepła w gospodarstwach domowych; 

d) oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, konserwację 

oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 441.805,77zł; 

e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 

20.052,80zł. Są to: nagrody na konkursy z ochrony środowiska, selektywna zbiórka 

odpadów, zakup drzewek i dofinansowanie kontrraportu ochrony środowiska wspólnie 

Gminą Tczów. Gmina w 2020r. uzyskała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 11.255,78 zł, które przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w 

rozdziale 90019. 

f) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 44.680,68zł na 

usuwanie azbestu. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z WFOŚiGW. Kwotę 

4.887,04zł wydano na usuwanie odpadów (sznurków, folii) z gospodarstw rolnych. 

Koszty usuwania zrefunduje NFOSiGW w 2021r. 
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g) pozostała działalność: 

- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót 

publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 

820.082,08zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z 

Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 112.452,62zł; 

- wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i 

robót publicznych, badania lekarskie to kwota 11.561,90zł. 

Przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na dofinansowanie 

inwestycji w kwocie 20.000zł. 

 

16.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Dotacje na działalność statutową dla gminnych jednostek kultury: 

1. Domu Kultury w kwocie 1.161.000zł w tym: 

a) bieżącą działalność jednostki w kwocie 1.108.940zł, 

b) dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 52.060zł. 

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 729.000zł, 

3. Muzeum Regionalnego w kwocie 257.000zł, 

Środki zostały przekazane w całości. Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu 

finansowego za 2020r. oraz rozliczyły dotacje. 

 

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 17.000zł na 

prowadzenie biblioteki powiatowej. Zadanie realizuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. 

Dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia instruktora. 

 

Poza dotacjami dla instytucji kultury w ramach tego działu, wydatkowano kwotę 31.407,24zł 

na dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej 

gminie. 
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17.  Kultura fizyczna i sport 

W tym dziale ujęto dotacje dla stowarzyszeń:  

1. MKS „Zwolenianka” w kwocie 180.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej, 

a zwłaszcza piłki nożnej. 

2. Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w kwocie 35.000zł na upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie piłki siatkowej, 

3. Uczniowski Klub Sportowy Orlęta w kwocie 25.000zł na rozwój sportu w szkołach 

gminy Zwoleń. 

4. Klub Sportowy Orlęta w kwocie 80.000zł na upowszechnianie kultury fizycznej  

w zakresie piłki ręcznej. 

 Dotacje rozliczono. 

 

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 122.142,07zł. Były to koszty 

organizowanych przez Urząd Miejski wspólnie ze stowarzyszeniami imprez sportowych oraz 

wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, oraz koszty utrzymania 

kąpieliska nad zalewem w Zwoleniu, w tym wynagrodzenia ratowników. 

Budżet gminy w 2020r. zrealizowano oszczędnie i zgodnie z planem. Nie stwierdzono 

znaczących odchyleń w realizacji planów wydatków budżetowych, mających wpływ na 

wykonanie zaplanowanych zadań rzeczowych. Stwierdzono oszczędności w zaplanowanych 

wydatkach związanych z utrzymaniem budynków, wydatkach bieżących dróg. 

 

Na zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801-Oświata miało wpływ wprowadzenie 

obostrzeń wobec epidemii COVID-19. Część jednostek oświatowych skorzystała ze 

zwolnienia w opłatach ZUS w związku z rozporządzeniami dotyczącymi Tarczy 3,0. 

Oszczędności  

w wydatkach osobowych powstały także w przypadku pracowników przebywających na 

zasiłkach opiekuńczych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w oświacie-zdalna 

szkoła. 
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Znacząco wzrosły wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w związku z wielkością 

tych odpadów i stawki w RIPOK. 

 

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do 

wykorzystania w 2021r.W wydatkach majątkowych plan wykonano w 95,1% planu. 

 

Zadania realizowane były planowo. Rezerwy budżetowe w ciągu 2020 roku zaplanowane  

w kwocie 530.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków 

bieżących  

i majątkowych. 

 

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 258.000zł, w tym: 

1. 225.000zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące; 

2. 30.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe; 

3. 3.000zł rezerwa na wydatki inwestycyjne. 

 

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.  
 
 

VI.4 Przychody i rozchody budżetu w 2020r. oraz zobowiązania gminy 

 
Na koniec 2019r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 19.413.500zł. 

 

1. PRZYCHODY 

a) wolne środki za 2019r. wynosiły 5.252.155,71zł i zwiększyły przychody budżetu  

w 2020r; 

b) w 2020r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.700.000zł.; 

c) niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych 

wynosiły za 2019r. kwotę 1.501.507,10zł z zostały rozdysponowane na wydatki 
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zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. ROZCHODY 

a) w 2020r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 171.200zł; 

b) wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000zł. 

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwoleń na dzień 31.12.2020r. wynosi kwotę 

19.642.300zł z tego: 

1. kwotę 1.042.300zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizacje; 

2. kwotę 18.600.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje. 

 

Zadłużenie gminy stanowi 26,9% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawowy do 2014r. 

wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 29,1%. 

 

Zobowiązania budżetu i jednostek budżetowych regulowane były zgodnie z terminami 

określanymi w zawartych umowach lub w obowiązujących przepisach prawnych. 

Zobowiązania bieżące budżetu z tytułu płac i pochodnych (tzw. trzynastki) oraz dostaw i 

usług na dzień 31.12.2020r.wynosiły kwotę 2.061.504,84zł. Nie stwierdzono zobowiązań 

wymagalnych. 

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2020r. wynosił 11.185.236,07zł  

(w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.984.089,35zł) 

 

VI.5 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie 
 

Od 2011r. gminy są zobowiązane uchwalać Wieloletnią Prognozę Finansową. Wieloletnia 

Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2020rok obejmowała lata 

2020-2031. W ciągu roku była nowelizowana osiem razy.  

Prognoza spełniała zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2020-2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.  
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Zgodnie z art. 15 zoa ust. Pkt 1 oraz art. 15 zob ust2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID 19 wydatki bieżące poniesione w 2020r. w celu realizacji zadań ujętych 

w w/w ustawie Gmina Zwoleń wydatkowała kwotę 92.392,63zł. 

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2021r. 

wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

będzie kwota 3.984.089,35zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

-COVID-19. 

Nie stwierdzono przychodów na 2021r. z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 

1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z 

udziałem środków europejskich. 

 
VII. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2020 roku 

VII.1 Pomoc Społeczna 

 

System pomocy społecznej jest aparatem państwa służącym tym, którzy pomocy 

najbardziej potrzebują. Oferuje szereg świadczeń uzależnionych od potrzeb i zaistniałych 

sytuacji życiowych. Osoby lub rodziny w trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą starać 

się o wsparcie w formie pieniężnej lub niepieniężnej, umieszczenie w domu pomocy 

społecznej lub opiekę i świadczenia w miejscu zamieszkania.   

Udzielenie pomocy w odpowiedniej formie jest jednak uzależnione od spełnienia 

określonych warunków. Pierwszym z nich jest sytuacja, w jakiej znajduje się osoba (rodzina) 

ubiegająca się o takie świadczenia. Nie zawsze trudna sytuacja materialna jest 

wystarczającym uzasadnieniem do tego, aby otrzymać pomoc społeczną. Proces weryfikacji 

wszystkich informacji potrzebnych do określenia sytuacji życiowej przyszłego beneficjenta 

nie jest sprawą prostą. Pod uwagę bierze się nie tylko sytuację finansową osoby 

zainteresowanej pomocą, istotne są również inne czynniki, które udzielenie takiej pomocy 

gwarantują lub jej pozbawiają. Dotyczy to zarówno współpracy i aktywności przyszłego 

beneficjenta, które zmierzają do zmiany trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazł, jak 
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również spełnienia warunków kryterium dochodowego czy ostatecznie właściwego 

wykorzystania udzielonej mu pomocy.             

 Pomoc społeczna nie ma na celu zapewnienia źródeł utrzymania osobom  

i rodzinom ich pozbawionym, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy. Jednym 

z jej zadań jest jedynie okresowe wspomaganie takich osób w działaniach aktywizacji 

społecznej. 

 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. 

 

VII.2 Świadczenia Rodzinne 

Świadczeń z pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  

z powodu: 

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności; 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie: 

a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi. 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
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9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; 

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

12. alkoholizmu lub narkomanii; 

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu w 2020r. realizował zadania pomocy 

społecznej w oparciu o obowiązujące ustawy tj.: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

2. Ustawa z 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych; 

3. Ustawa z dnia 7 września 2007r. , o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

4. Ustawa z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu swoją działalnością obejmuje miasto  

i gminę Zwoleń. Na terenie gminy zamieszkuje 15.110  osób (na dzień  07.04.2021r.). Gmina 

Zwoleń jest gminą typowo rolniczą, gospodarstwa rolne są małe, a uzyskiwane z nich 

dochody nie zabezpieczają podstawowych potrzeb życiowych rodzin. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dzieląc je na zadania zlecone gminie, 

zadania własne gminy i zadania własne gminy  o charakterze obowiązkowym. 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
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2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; 

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

Środki finansowe na realizację i obsługę zadań, zapewnia budżet państwa. 

 

Do zadań własnych gminy należy: 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

4. opracowanie i realizacja projektów socjalnych; 

5.podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

6. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji programu Aktywizacja i 
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Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

 

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy: 

1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych  i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

2. sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej; 

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego; 

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i 

możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego; 

9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi  

matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10. praca socjalna; 

11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym  specjalistycznych  

w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami  psychicznymi; 

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 
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13. dożywianie dzieci; 

14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

w tym domu; 

16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu   wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego; 

17. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników; 

18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

19. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje jeżeli dochód na osobę i 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonego kryterium dochodowego. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 

października  2018r. nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych i wynosi: 

1.  dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł; 

2. dla osoby w rodzinie -  528 zł. 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości -   308 zł miesięcznie. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego albo innej osoby. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad 

środowiskowy w miejscu zamieszkania zainteresowanego, kompletuje potrzebne dokumenty i 

określa formę pomocy dla danej osoby lub rodziny. 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy przeprowadzają wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych 

do alimentacji, np.: u dzieci lub rodziców na rzecz osoby znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej, a zgłaszającej się do Ośrodka Pomocy o udzielenie pomocy. Przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. 
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Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020r. stanowił kwotę 25.510.213,96zł  z 

czego zostało wydatkowane: 

1. na pomoc społeczną 3.000.041,36zł; 

2. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5.508.799,84zł; 

3. świadczenie wychowawcze(500 plus) 16.013.664zł; 

4. świadczenie ,,Dobry start” 541.240zł; 

5. asystent rodziny 92.441,62zł; 

6. piecza zastępcza 130.509,47 zł; 

7. Dzienny Dom Senior+ 223.517,67zł ( w tym dotacja 89.407,07zł  własne 

134.110,60zł). 

 

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 22.167.703,84zł. Na realizację 

zadań własnych wydatkowano kwotę 3.345.510,12zł z czego z dotacji 924.484,43zł, środki 

własne 2.421.025,69zł.  

  

W 2020r. z pomocy społecznej skorzystało 325 rodzin tj. 772 osób w tych rodzinach. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili w 2020 roku 850 wywiadów środowiskowych. 

  

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o  świadczeniach rodzinnych  świadczeniami 

rodzinnymi są:                  

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: 

a) urodzenia dziecka; 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;  

c) samotnego wychowywania dziecka; 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; 

f) rozpoczęcia roku szkolnego; 
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g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe 

pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości,  w której znajduje się 

siedziba szkoły); 

h) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie 

wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły). 

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do 

zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

a) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

b) opiekunowi faktycznemu dziecka; 

c) osobie uczącej się. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny za 2019r.w przeliczeniu na osobę 

albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.W przypadku, gdy członkiem  

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub posiada orzeczoną niepełnosprawność, zasiłek rodzinny przysługuje, 

jeżeli dochód rodziny za 2019r. w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 764,00zł 

 

2.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka żywego w wysokości 

1 000zł na jedno dziecko przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 1 922 

zł 

 

3. Świadczenia opiekuńcze: 

a) świadczenie pielęgnacyjne; 

b) zasiłek pielęgnacyjny; 

c) specjalny zasiłek opiekuńczy; 
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Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

a) matce albo ojcu; 

b) opiekunowi faktycznemu dziecka; 

c) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; 

d) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r-

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, bez względu na dochód  w rodzinie. W 2020 roku 

przysługiwało w wysokości 1830 zł. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z 

niezdolnością do samodzielnej egzystencji 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

a) niepełnosprawnemu dziecku; 

b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

c) osobie która ukończyła 75 lat; 

d) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 

roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie zastępczej, instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, chyba że przebywa poza instytucją zapewniającą 

całodobowe utrzymanie powyżej 14 dni w miesiącu. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje 

także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            99 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 25 lutego 1964r - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529 oraz z 

2013r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

a) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

b) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, 

o której mowa w art. 5 ust. 2. tj. 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2020r. 

przysługiwał w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 

 

4.Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 

a) matce albo ojcu dziecka; 

b) opiekunowi faktycznemu dziecka; 

c) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej; 

d) osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku, gdy żadne z rodziców lub 

opiekunów dziecka nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres 

ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu 

na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie. 

 

Odrębnym rodzajem świadczenia jest zasiłek dla opiekuna, którego warunki nabywania oraz 

zasady ustalania i wypłacania reguluje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            100 

jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 

ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw z dniem 1 lipca 2013r. 

 

5. „Za życiem”: 

W dniu 01.01.2017r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „ Za życiem”. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia 

w zakresie dostępu do: 

1. świadczeń opieki zdrowotnej; 

2. instrumentów polityki na rzecz rodziny. 

Ustawa    ta    zapewnia wypłatę jednorazowego   świadczenia w kwocie   4 000 zł  z tytułu 

urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu. 

  

VII.3 Fundusz alimentacyjny 
 

 Od 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 07.09.2007r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów zastępując dotychczasową ustawę o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom do 25 roku życia na które 

zostały zasądzone alimenty i kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej. Świadczenie 

przysługuje jeśli egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna zgodnie z wydanym 

zaświadczeniem przez Komornika a dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza  kwoty 900 zł. Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowi kwotę 

ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł na osobę. Wnioski wraz z dokumentami 

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Ośrodku Pomocy. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu zgodnie z art. 4, art. 5, art. 6 ustawy 

z dnia 7 września 2007r. (tj.: Dz.U.2009r., nr 1, poz 7 ze zm.) o pomocy osobom 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            101 

uprawnionym do alimentów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. podjął działania w 

stosunku do dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy w ilości 319. Działania 

polegały na: 

1. wezwania dłużników w sprawie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania 

oświadczenia majątkowego; 

2. przeprowadzone wywiady alimentacyjne; 

3. informacje do komornika o efektach przeprowadzonego wywiadu i odebraniu 

oświadczenia majątkowego; 

4. informacje do organu właściwego wierzyciela o efektach przeprowadzonego wywiadu i 

odebraniu oświadczenia majątkowego; 

5. inne informacje, zapytanie do organu właściwego wierzyciela; 

6. inne informacje, zapytania do komornika; 

7. wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

8. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

9. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych; 

10. wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego; 

11. zawiadomienie organów ścigania o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu; 

12. wnioski do Starosty Zwoleńskiego o zatrzymaniu prawa jazdy; 

13. wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużników 

alimentacyjnych; 

14. wnioski do Prokuratury Rejonowej o ściganie z art. 209§1 ustawy z dnia 

 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego. 
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VII.4 Świadczenie wychowawcze 
 

Od 01.04.2016r. Ośrodek realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, wypłacając świadczenie wychowawcze (500 plus).Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie 

wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 

prawnemu dziecka  w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do dnia 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia.Tą formą pomocy w 2020r. zostało objętych 2500 

dzieci.   

Liczba dzieci objętych świadczeniem 500 plus w 2018, 2019 i 2020 roku 

 

 

 

Od 01.06.2018r. Ośrodek realizuje rządowy program ,,Dobry start”. Świadczenie to 

przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, wypłacane jest raz w roku.W ramach 

tego programu pomocą w 2020r. zostało objętych 1752 dzieci. 

 

Systematyczne starzenie się społeczeństwa generuje potrzebę zapewnienia pomocy w formie 

usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn 
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wymagają pomocy osób drugich. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystają osoby 

samotne, jak również te, którym rodzina  nie  może  zapewnić  opieki.    Usługi  opiekuńcze   

obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

pielęgnacje oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, co równocześnie 

niweluje problem wykluczenia społecznego tej grupy osób. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem. Polegają one na usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie, 

pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, terapii psychologicznej i pedagogicznej oraz pomocy 

mieszkaniowej. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020r. objął tą formą pomocy   40 osób, w tym 7 osób 

korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Domy Pomocy Społecznej są niezależnymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi 

usługi całodobowego pobytu na rzecz osób potrzebujących. Domy Pomocy Społecznej 

powinny być traktowane jako alternatywa, w sytuacji gdy osoba chora bądź starsza nie jest w 

stanie funkcjonować w środowisku samodzielnie lub przy wsparciu rodziny bądź ośrodka 

pomocy społecznej. 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. 

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości całkowitego kosztu 

utrzymania pensjonariusza. Osoba kierowana wnosi odpłatność w wysokości do 70% swojego 

dochodu. Ustawa o pomocy społecznej   z 2004r. nakłada na gminy obowiązek ponoszenia 

odpłatności za pobyt tych osób w Domu Pomocy Społecznej w przypadku braku możliwości 

ponoszenia kosztu pobytu przez osoby zobowiązane do alimentacji. 
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W roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 13  

pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Wydatkowano na ten cel 

451.961zł. 

 

Pomoc społeczna wymaga różnego typu wsparcia w tym nowoczesnej edukacji, która 

umożliwi rozwijanie pracy socjalnej jako komponentu każdego świadczenia. Praca socjalna 

należy do podstawowych środków pomocy społecznej. Wzmacnianie zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie jest działaniem ukierunkowującym osobę na właściwy tor 

postępowania, rozumienia stosunków w jakich przyszło jej bytować oraz właściwego 

planowania własnych interesów z uwzględnieniem interesów społeczności ją otaczającej.   

Praca socjalna może być samodzielnym świadczeniem, jak również wsparciem 

towarzyszącym innym formom pomocy, może być wykonywana w ramach pomocy 

środowiskowej, jak i instytucjonalnej. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia 

ich aktywności i samodzielności życiowej. Jest jednym z tych świadczeń, których przyznanie 

nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego. 

 

Istotą pracy socjalnej jest kompleksowe zdiagnozowanie problemu dotyczącego osób i rodzin 

korzystających z pomocy . Najczęściej spotykanymi problemami są: 

1. załamanie struktury czasu osoby bezrobotnej związane ze zmianą rytmu dnia po stracie 

pracy; 

2. zaburzenie ról społecznych w rodzinie – np. utrata autorytetu przez niepracującego ojca; 

3. „ucieczka” od problemów i nadużywanie alkoholu lub innych środków zmieniających 

nastrój; 

4. brak umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów; 

5. pasywność; 

6. nieumiejętność poszukiwania pracy; 

7. brak znajomości instytucji pomocowych oraz instytucji rynku pracy; 
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8. stany depresyjne; 

9. utrwalenie wzorów zachowań roszczeniowych wobec instytucji pomocowych; 

10. obniżenie poczucia własnej wartości; 

11. brak wykształcenia; 

12. brak mobilności (np. w zakresie przekwalifikowania); 

13. pogłębiająca się izolacja społeczna. 

 

Właściwie postawiona diagnoza umożliwia wyeliminowanie głównego problemu danej osoby 

czy rodziny dzięki czemu daje szansę na poprawę sytuacji. Praca socjalna odgrywa ogromną 

rolę w niwelowaniu skutków wykluczenia społecznego. Dotyczy to szczególnie grup 

wymienionych poniżej i nie zawsze łączy się z występowaniem ubóstwa. 

 

Grupy podatne na wykluczenie społeczne to: 

1. dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych; 

2. kobiety samotnie wychowujące dzieci; 

3. osoby bezrobotne; 

4. osoby o niskich kwalifikacjach; 

5. ofiary patologii życia rodzinnego; 

6. osoby opuszczające zakłady karne; 

7. osoby chore psychicznie. 

 

Osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej tj. udzielanie pomocy we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi.  

W roku 2020r.  z pomocy w formie pracy socjalnej skorzystało 285 rodzin. 

  

Jednym z nadrzędnych celów pomocy społecznej jest aktywizacja świadczeniobiorców. 

Podniesienie poziomu skuteczności wspierania klientów w rozwiązywaniu ich problemów 
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zainicjowało wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej nowego instrumentu „kontraktu 

socjalnego”. Kontrakt socjalny jest zdefiniowany jako pisemna umowa zawarta z osobą 

ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania obu stron umowy, w ramach 

wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej osoby lub rodziny. Głównym celem kontraktu jest uniezależnienie od pomocy i 

uaktywnienie jednostki do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wiąże się to 

z intensywną pracą z klientem dążącą do wspólnego zdefiniowania problemu i określeniu 

celów jakie powinny zostać osiągnięte w efekcie interwencji. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Gminy 

obowiązek m.in. opracowania i realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

 

W dniu 28.04.2016r. uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016-2020. Program zakłada kompleksową pomoc zarówno dla ofiar jak i sprawców 

przemocy przy udziale służb i instytucji, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. 

Wymaga podejmowania równoczesnych działań o charakterze interwencyjnym, 

profilaktycznym, terapeutycznym i korekcyjnym. Program nie tworzy nowych instytucji  a 

wzmacnia kompetencje już istniejących. 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w szczególności w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. Obecna kadencja Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Zwoleń trwa od 14 listopada 2018r. Zespół liczy 11 osób i w 

jego skład wchodzą pracownicy Ośrodka, pedagodzy, funkcjonariusze policji, kurator 

zawodowy, pielęgniarka, przedstawiciel GKRPA. Funkcję przewodniczącego pełni Zastępca 

Burmistrza.      

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez 

wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości 

społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona od zawsze,  

o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego 

zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, które prowadzi do poważnych naruszeń norm 
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moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych a w skrajnych przypadkach do 

poważnych okaleczeń czy zabójstw. 

Przemoc w rodzinie ma miejsce we wszystkich warunkach społecznych. Nie zależy ani od 

statusu społecznego, ani od poziomu wykształcenia, ani  od kondycji materialnej 

rodziny. 

W środowisku, w którym wystąpi zjawisko przemocy  zostaje uruchomiona procedura 

„Niebieskiej Karty”, czyli interwencji stosowanej przez pomoc społeczną, policję, oświatę  

i służbę zdrowia. Jej zadaniem jest przede wszystkim szybkie uruchomienie działań 

podnoszących stan bezpieczeństwa ofiar przemocy. Łączenie kompetencji różnych służb nie 

tylko podnosi skuteczność udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ale także daje 

możliwość szybkiego zareagowania  i objęcia rodziny kompleksową pomocą i ochroną do 

czasu rozwiązania problemu. 

 

W roku 2020 procedurą niebieskiej karty objętych było 56 rodziny. 

Liczba utworzonych grup roboczych  - 24. 

Liczba spotkań grup roboczych  - 40. 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego – 2. 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny /grupę roboczą/ procedur ,,Niebieska 

Karta” na skutek ustania przemocy w rodzinie w 2020r. -  23. 

Liczba niebieskich kart A, które zostały założone w trakcie trwania tej samej procedury – 24. 

Liczba sporządzonych niebieskich kart C przez Zespół bądź grupę roboczą z osobą dotkniętą 

przemocą – 17. 

 Liczba sporządzonych niebieskich kart D przez Zespół bądź grupę roboczą ze sprawcą 

przemocy – 17. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Monar - Markot,  

umieścił tam w 2020r. 2 osoby. 
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Ze środków wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zorganizowano 

bezpłatny gorący posiłek dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimy. W 2020r. gorący 

posiłek wydawany był  w Jadłodajni w lokalu przy ulicy Bogusza. Wydatkowano na ten cel  

26.052 zł  a z pomocy korzystało średnio 48 osób dziennie. W kosztach dowożenia posiłków  

partycypował Urząd Miejski w Zwoleniu. Przygotowanie posiłków nieodpłatnie realizowali 

pracownicy kuchni Publicznego Przedszkola w Zwoleniu. Osoby korzystające z posiłków  

w Jadłodajni otrzymały paczki żywnościowe na łączną kwotę 8.200 zł. 

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  można skorzystać z poradnictwa 

psychologicznego  

w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Zatrudnienie psychologa finansowane jest ze środków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu w ramach zadań wynikających z Ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnia 2 

asystentów rodziny. Całkowity koszt realizacji zadania Asystent Rodziny wyniósł 92.441,62 

zł (kwota dotacji otrzymanej ze środków Wojewody Mazowieckiego wyniosła 3.400 zł, a 

wkład własny gminy 89.041,62zł).Asystent rodziny, zgodnie z w/w ustawą pracuje z 

rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. 

W ramach wykonywanych czynności: 

1. opracowuje i realizuje plany pracy z rodziną przy współpracy, z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2. dokonuje okresowej oceny sytuacji rodziny; 

3. prowadzi dokumentację pracy z rodziną. 

Główne problemy rodzin objętych wsparciem: 

1. niepełnosprawność rodziców/opiekunów; 

2. bezrobocie; 

3. trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzin; 

4. niezaradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

5. brak umiejętności właściwego gospodarowania budżetem domowym; 
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6. nieporadność w załatwianiu spraw formalnych, instytucjonalnych; 

7. przemoc w rodzinie; 

8. problem alkoholowy rodziców. 

 

W 2020r. w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 5 dzieci, a łącznie w pieczy zastępczej 

przebywa 17 dzieci. Kwota, jaką poniosła gmina za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w 2020r. 

wyniosła 130.509,47zł. 

 

W 2020 r. pracownicy ośrodka uczestniczyli w szkoleniach z zakresu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego. W pracy 

ośrodka wykorzystywane są  programy komputerowe: pomost, świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny, świadczenie wychowawcze  księgowość budżetowa  i płace. Baza danych 

aktualizowana jest na bieżąco. 

 

W dniu 06.09.2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  zawarł porozumienie z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Zwoleniu o wdrożeniu i uruchomieniu Platformy 

Komunikacyjnej. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna umożliwia szybki i 

bezpieczny dostęp do aktualnej informacji o statusie na rynku pracy osoby–klienta Ośrodka 

bez konieczności wizyty tej osoby w urzędzie pracy. 

Ustawa  z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zobowiązała 

gminy do przygotowywania co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Powyższa ocena 

powstała w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, o których 

wspomina ustawodawca obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot 

je finansujący i realizujący. 

Sporządzona ocena dotyczy osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaju ich 

problemów i ich rozkładu ilościowego  stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do 
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planowania budżetu na przyszły rok. W roku 2020 obligatoryjnie podawane były dane do 

formularza oceny zasobów pomocy społecznej za lata 2019, 2020 i prognozy na 2021  rok. 

Zaprezentowane dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną gminy oraz 

niezbędne do realizacji kwestie społeczne. Do powyższych zagadnień należy wspieranie osób 

i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz 

umożliwianie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie s ą w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Istotne znaczenie mają tu 

także kwestie związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia oraz polityką mieszkaniową i 

oświatą. 

Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje także permanentne nakładanie się na 

siebie różnych problemów społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia. Szczególną 

uwagę należy zwrócić już po raz kolejny na kwestie związane z bezrobociem, długotrwałą lub 

ciężką chorobą oraz niepełnosprawnością. 

Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną uwagę należy zwrócić na 

działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup 

społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków 

umożliwiających im aktywne uczestnictwo  w życiu społecznym. 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje podmioty odpowiedzialne za organizację pomocy 

społecznej, są to organy administracji rządowej w szczególności ministerstwo i wojewoda 

oraz organy administracji samorządowej (tj. gmina, powiat i samorząd województwa). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawowe i pozaustawowe, stara się 

pomóc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Realizując założone cele 

ośrodek pomocy współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organami 

administracji samorządowej, rządowej, organizacjami społecznymi, Sądami, Kuratorami, 

Prokuraturą, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  

Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Urzędem Pracy, Szkołami, Przedszkolami, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Domami Dziecka, Domem Kultury, Świetlicami Profilaktyczno-
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Wychowawczymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, 

osobami fizycznymi i prawnymi. 

Należy zwrócić uwagę, że ośrodek nie tylko stara się zaspokoić potrzeby indywidualnych 

klientów, lecz jest  nastawiony na zaspokojenie wszelkich potrzeb środowiska lokalnego przy 

wykorzystaniu sił i zasobów w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalne.  Uważamy, że 

wspólne działanie przynosi wymierne korzyści dla osób korzystających z systemu pomocy 

społecznej, pozwala rozwiązać wiele problemów osób i rodzin. Tak prowadzona praca 

umożliwi beneficjentom opuszczenie systemu pomocy społecznej. 

Dobre efekty w pomocy społecznej są w dużej mierze współzależne od wyników 

podejmowanych działań we wszystkich obszarach polityki społecznej. Na stopień 

rozwiązywania istniejących potrzeb i problemów społecznych  istotny  wpływ mają 

zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty polityki społecznej usytuowane 

zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym.  

 

VII.5 Dzienny Dom Senior+ 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Zwoleniu Nr XIX/119/19 z dnia 3 grudnia 2019 roku został 

powołany do życia Dzienny Dom Senior+. Dom jest instytucją wspierającą ludzi starszych z 

terenu miasta i gminy Zwoleń, chroniącą seniorów przed samotnością i wykluczeniem. 

Wszystkie działania prowadzone w placówce nakierowane są na utrzymanie seniorów w 

dobrej sprawności i zaspokajaniu ich potrzeb. Zapewniona zostaje 8 godzinna oferta usług od 

poniedziałku do piątku. Działalność domu polega na realizacji podstawowych usług mających 

na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu jednego 

gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb i 

możliwości seniorów wynikających z wieku i stanu zdrowia. Infrastruktura ośrodka pozwala 

na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w 

działania samopomocowe a także nawiązywaniu więzi towarzyskich i przyjaźni. 

Zakres usług świadczonych przez DDS+ obejmuje w szczególności: terapię zajęciową -  

aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, 
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prozdrowotne, celebrację rocznic patriotycznych,  religijnych oraz osobistych. W ośrodku jest 

także możliwość skorzystania z urządzeń do utrzymania higieny osobistej (pralka, natrysk) 

oraz miejsce do prasowania.  Gorący posiłek w postaci obiadu dostarczały na przestrzeni 

całego roku miejskie jednostki oświatowe : Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej 

Woli, Publiczne Przedszkole w Zwoleniu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu.. W 

analizowanym okresie wydano 1888 obiadów. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu 

Senior+ obejmuje wyłącznie koszt gorącego posiłku a wysokość opłaty jest uzależniona od 

sytuacji dochodowej korzystającego uczestnika i ustalana według kryterium dochodowego na 

podstawie Uchwały NR XVIII/117/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 listopada 2019r.: 

do 100% kryterium dochodowego nieodpłatnie, do 150% kryterium dochodowego 25%, do 

200% kryterium dochodowego 50%, do 300% kryterium dochodowego 75%, powyżej 300% 

kryterium dochodowego 100%. Średnia odpłatność za gorący posiłek w przeliczeniu na 

jednego uczestnika DDS+ wynosiła 121,61 zł. Przychody uzyskane z wpłat za gorący posiłek 

uczestników DDS+ na podstawie decyzji ustalającej odpłatność to 10 702,00 zł. 

 

Działalność DDS+ opiera się na 7 podstawowych usługach:   

1. usługi socjalne, zapewniające uczestnikom gorący posiłek oraz możliwość ich sporządzania 

w ramach terapii zajęciowej i warsztatów, serwis kawowo - herbaciany oraz możliwość 

swobodnego korzystania z infrastruktury budynku, korzystanie z przedmiotów i urządzeń, 

służących do utrzymania higieny osobistej, korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, 

będącego na wyposażeniu placówki oraz z urządzeń kulturalno-oświatowych, tj. sprzętu 

audio-video, biblioteki, gier towarzyskich, TV, stanowiska komputerowego. W okresie 

zawieszenia działalności DDS+ Seniorzy nie korzystali z gorącego posiłku, w miesiącu 

grudniu mieli dostarczone do domu świąteczne paczki żywnościowe; 

2. usługi edukacyjne, w ramach których seniorzy uczestniczyli w pogadankach i zajęciach 

poszerzających wiedzę ogólną z różnych dziedzin, takich jak: historia, dziedzictwo 

regionalne, nauka i obsługa nowoczesnych technologii,  popularyzacji zdrowego stylu życia. 

Seniorzy brali udział w pogadankach o bezpieczeństwie. Byli zapraszani ciekawi goście i 

realizowane zajęcia warsztatowe: np. spotkanie z dietetykiem, podczas którego zostały 
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przedstawione zasady zdrowego żywienia, konsultacje dietetyczne wraz z pomiarem składu 

ciała, warsztaty dekoratorskie, warsztaty florystyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia muzyczne 

połączone ze śpiewem oraz karnawałową zabawą taneczną a także występem artystycznym na 

uroczystości otwarcia Domu. Podczas zajęć z pielęgniarką seniorzy uczyli się podstaw 

obsługi sprzętu medycznego, korzystali z porad dotyczących zdrowia, monitorowali 

podstawowe parametry życiowe oraz edukowali w kwestii zasad bezpieczeństwa w czasie 

pandemii covid-19. Podczas spotkań z psychologiem seniorzy uzyskali praktyczne 

wskazówki dotyczące dbania o higienę umysłu, indywidualne porady oraz treningi pamięci w 

ramach profilaktyki chorób otępiennych; 

3. usługi kulturalno-oświatowe realizowane m.in. poprzez dwa wyjścia do miejscowego kina 

Świt na filmy pt. „Boże Ciało” oraz „Najświętsze serce”. Seniorzy wzięli udział w 

Narodowym Czytaniu „Balladyny” J. Słowackiego, wcześniej odwiedzając miejscową 

bibliotekę i nawiązując współpracę w zakresie czytelnictwa. W ramach edukacji regionalnej 

odbyła się również wycieczka do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. 

Zwieńczeniem wycieczki było wspólne ognisko na terenie muzealnego ogrodu, biesiada i 

śpiewanie piosenek. Seniorzy brali również udział w obchodach 595 rocznicy narodzin 

miasta: okolicznościowej wystawie „Zwoleń i ziemia zwoleńska na pocztówce” oraz 

koncercie operetkowo - baletowym w hiszpańskim stylu. Odbyła się również autokarowa 

wycieczka do Kazimierza Dolnego i Muzeum Zamojskich w Kozłówce. W trakcie roku 

organizowane były spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, Walentynek, 

zabawa karnawałowa, wspólne świętowanie imienin i osobistych jubileuszy uczestników, 

wspólne śpiewanie kolęd oraz regionalnych piosenek. W cyklu kino seniora prezentowane 

były filmy prezentujące piękno polskich krajobrazów oraz inne ciekawe propozycje. W 

ramach codziennej integracji i zajęć klubowych seniorzy czytali codzienną prasę, książki oraz 

grali w gry planszowe, stolikowe oraz szachy; 

4. usługi aktywności ruchowej w ramach których odbywały się zajęcia ruchowe i 

usprawniające prowadzone przez fizjoterapeutów. W odpowiednio przystosowanym i 

wyposażonym w drabinki, atlasy, rowerki stacjonarne, bieżnie, wioślarze magnetyczne, piłki i 

materace pomieszczeniu seniorzy dbali o swoją kondycję, poprawiali wydolność tlenową, 
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koordynację ruchową oraz wykonywali specjalistyczne zestawy ćwiczeń dla nich 

dedykowanych. W ramach projektu zrealizowanego przez lokalny samorząd wraz z Lokalną 

Grupą Działania seniorzy mogli korzystać również z zewnętrznej siłowni zlokalizowanej na 

terenie przylegającym do DDS+. W okresie letnim podopieczni korzystali także ze spacerów i 

spędzali czas na świeżym powietrzu; 

5. usługi sportowo – rekreacyjne w ramach których DDS+ zapewniał swoim uczestnikom 

udział w zajęciach sportowych.  Seniorzy mogli korzystać z siłowni zewnętrznej, spacerów po 

mieście, w ramach zajęć ćwiczyli na sprzętach stacjonarnych, w tym m.in. orbitreku, rotorze, 

wioślarzu magnetycznym czy rowerku.  Odbyły się trzy wycieczki rowerowe: do Sycyny 

śladami rodu Kochanowskich, do Karolina -  miejsca straceń lokalnej społeczności. 

Wycieczka rowerowa do Czarnolasu oprócz walorów sportowych miała charakter 

integracyjno – rekreacyjny. Na zakończenie wycieczki odbyła się wspólna biesiada przy 

ognisku, pieczenie kiełbasek oraz śpiewanie piosenek; 

6. zajęcia aktywizujące społecznie (w tym wolontariat pokoleniowy) w ramach których z 

okazji Dnia Babci i Dziadka gościliśmy w naszym Domu dzieci z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zwoleniu wraz z nauczycielami. Uczniowie zaprezentowali występ 

artystyczny oraz wręczyli Seniorom przygotowane na lekcjach karty z życzeniami. Całości 

towarzyszył  słodki poczęstunek przygotowany przez uczestników w ramach warsztatów 

kulinarnych. Podsumowaniem wizyty było zwiedzanie placówki, rozmowy z seniorami i 

mnóstwo pozytywnej energii. W ramach wolontariatu międzypokoleniowego Uczestnicy 

DDS+ otrzymali również z okazji Dnia Seniora od uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Rawicy okolicznościowe życzenia. Podjęta została również współpraca w zakresie 

umożliwienia odbycia praktyk studenckich dla dwóch słuchaczek pracy socjalnej na APS w 

Warszawie. W ramach współpracy obie studentki wspierały naszych seniorów podczas 

rozmów telefonicznych, aktywizowały ich do aktywności, szczepień oraz proponowały 

alternatywne sposoby funkcjonowania w związku z pandemią covid – 19; 

7. terapia zajęciowa w ramach której zaplanowano zajęcia angażujące seniorów w różne 

aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych, a w szczególności zajęć ćwiczących 

umiejętności manualne, treningi intelektualne i integrujące grupę. Uczestnicy brali udział w 
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zajęciach terapii plastycznej takich jak: malowanie, wycinanie, rysowanie oraz wykonywanie 

ozdób wielkanocnych i z okazji Dnia Wszystkich Świętych. W ramach zajęć z arteterapii 

seniorzy aktywizowali się twórczo tworząc kompozycje, okolicznościowe stroiki oraz prace 

usprawniające manualnie. Uczestniczyli w zajęciach hafciarskich tworząc hafty na płótnie 

oraz prace z kordonka. Odbywała się terapia kulinarna oraz warsztaty, podczas których 

seniorzy przygotowywali desery, sałatki, dania kuchni regionalnej, kanapki oraz wypiekali 

ciasta i pierniki. W ramach treningów umysłowych prowadzonych przez instruktora terapii 

zajęciowej oraz psychologa seniorzy ćwiczyli pamięć, koncentrację, rozwijali zdolności 

poznawcze a także usprawniali umiejętność czytania i pisania. W ramach filmoterapii 

uczestnicy regularnie oglądali filmy w ramach cyklu kino seniora oraz następnie dyskutowali 

i wymieniali poglądy na ten temat. W ramach zajęć muzykoterapii seniorzy chętnie śpiewali, 

zarówno piosenki biesiadne oraz poważniejszy repertuar. Na uroczystości otwarcia DDS+ 

seniorzy zaprezentowali program artystyczny składający się z występu chóru oraz 

indywidualnej recytacji okolicznościowych wierszy i skeczy. Występ poprzedziły 

wielogodzinne próby. Codziennym elementem funkcjonowania DDS+ są zajęcia klubowe i 

wspólna integracja przy kawie, herbacie czy ciasteczku oraz spędzanie czasu przy grach 

stolikowych takich jak: warcaby, karty, szachy, bierki czy domino. Ważnym elementem dnia 

jest też poranny przegląd prasy i dyskusja na bieżące tematy. 

 

Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ począwszy od 12 marca 2020 roku był mocno 

uzależnione i powiązane z rozwojem pandemii covid – 19 w naszym kraju, która postawiła 

nas przed koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania, opracowania procedur i 

odnalezienia się w nowej sytuacji. Wprowadzane ograniczenia oraz czasowe zamykanie 

poszczególnych obszarów działalności naszego kraju przekładały się również w dużym 

stopniu na sposób funkcjonowania DDS+, planowania realizacji części zadań i ograniczeń 

wynikających z wprowadzonych rekomendacji a także frekwencję uczestników. Dokonując 

oceny realizacji zadania można stwierdzić, że pomimo obiektywnych trudności i 

występowania cytowanych wcześniej obostrzeń, ograniczeń i czasowego zawieszania 

działalności ( w okresach  12.03. - 15.06.2020 oraz 26.10 – 31.12.2020), DDS+ realizował 
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zadania dostosowując je do bieżącej sytuacji a także stosując alternatywne sposoby realizacji 

zajęć. Dzięki realizacji zadania, którego celem było utworzenie placówki, Seniorzy mają do 

dyspozycji bardzo dobrą infrastrukturę, bez barier architektonicznych, pozwalającą na 

aktywne spędzanie czasu wolnego, uczestnictwo w życiu społeczno – kulturalnym oraz 

działania samopomocowe i integracyjne. Dzienny Dom Senior+ to miejsce, w którym 

seniorzy znaleźli nowych przyjaciół i znajomych, z którymi aktywnie mogą spędzać swój 

czas  a także dzielić się problemami, troskami ale także radością i szczęściem. 
 

 

 

VIII. Rozwój oraz inwestycje gospodarcze w 2020 roku 

VIII.1 Zagospodarowanie przestrzenne miasta i gminy Zwoleń 
 

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  to 

14.05.2021r. 

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 Zestawienie zadań z zakresu oświetlenia  
 

 
 

Miejsce 
realizacji 

 

Program 
Nazwa zadania 

(Zakres realizacji / Wartość inwestycji) 

Niwki Fundusz Sołecki 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia 

drogowego w Niwkach” 

Montaż na istniejących słupach 9szt. kompletnych lampy oświetlenia 
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ulicznego typu LED oraz wykonanie ziemnego odcinek linii kablowej 

zasilającej oświetlenie uliczne. 

Wartość: 20 863,56 zł brutto  

Jedlanka Fundusz Sołecki 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw 

oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Jedlanka” 

Demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) 

zamontowanych na istniejących słupach żelbetowych ŻN z napowietrzną 

linią zasilającą niskiego napięcia w ilości: 

 10 szt. wraz z wysięgnikami; 

 10 szt. bez wysięgników (same oprawy). 

Montaż w miejsce zdemontowanych ww. lamp nowych opraw typu LED 

w ilości: 

 10 szt. na istniejących wysięgnikach wraz z oczyszczeniem 

i odmalowaniem   wysięgników oraz  podłączeniem opraw do zasi-

lania; 

 10 szt. wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym wyposażeniem 

i podłączeniem ich do zasilania.  

 

Wartość: 16 945,00 zł brutto 

Józefów Fundusz Sołecki 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wymianę opraw 

oświetlenia ulicznego na oprawy LED w m. Józefów” 

Demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) 

zamontowanych na istniejących słupach żelbetowych ŻN z napowietrzną 

linią zasilającą niskiego napięcia w ilości: 

 13 szt. bez wysięgników (same oprawy). 

Montaż w miejsce zdemontowanych ww. lamp nowych opraw typu LED 

w ilości: 

 13 szt. na istniejących  wysięgnikach oraz  podłączeniem opraw 

do zasilania. 

Montaż na istniejących słupach żelbetowych ŻN nowych kompletnych 

lamp oświetlenia ulicznego typu LED w ilości: 

 1 szt. wraz z wysięgnikiem oraz niezbędnym osprzętem 

i podłączeniem do zasilania.  

Wartość: 11 690,00 zł brutto 

Strykowice 

Górne 
Fundusz Sołecki 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż 

oświetlenia ulicznego LED i lamp solarnych w Strykowicach Górnych” 

Demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego (wraz z ich utylizacją) 

zamontowanych na istniejących słupach żelbetowych ŻN z napowietrzną 

linią zasilającą niskiego napięcia w ilości: 

 2 szt. wraz z wysięgnikami. 
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Montaż na istniejących słupach żelbetowych ŻN nowych kompletnych 

lamp oświetlenia ulicznego typu LED w ilości: 

 4 szt. wraz z wysięgnikiem oraz niezbędnym osprzętem 

i podłączeniem do zasilania. 

Dostawa oraz montaż 3 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego 

Wartość: 25 767,70 zł brutto 

Szczęście Fundusz Sołecki 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż oświetlenia 

ulicznego przy drodze krajowej w m. Szczęście” 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowejrozbudowy sieci oświetlania w miejscowości Szczęście gm. 

Zwoleń przy drodze krajowej nr 12 na odcinku ok. 150mb. 

Wartość: 4 108,20 zł brutto 

Sycyna Kolonia budżet gminy 

„Dostawa oraz montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Sycyna Kolonia” 

Dostawa oraz montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego 

Wartość: 14 793,20 zł brutto 

Jasieniec 

Kolonia 
budżet gminy 

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasieniec Kolonia” 

W ramach zadania wykonany został, odcinek linii kablowej napowietrznej 

wydzielonego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej o długości ok. 

50 mb oraz montaż jednego słupa żelbetowego i kompletnej oprawy 

oświetlenia ulicznego typu LED oraz punktu sterowania oświetleniem. 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 

Wartość: 12 313,52 zł brutto 

Osiny budżet gminy 

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny” 

W ramach niniejszego zadania wykonany zostałodcinek linii kablowej 

napowietrznej wydzielonego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej o 

długości ok. 155 mb wraz montaż 4 słupa żelbetowego i kompletnych 

opraw oświetlenia ulicznego typu LED. 

Wykonanie dokumentacji projektowej. 

Wartość: 12 313,52 zł brutto  

Koszary budżet gminy 

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy oświetlenia ulicznego i budowa oświetlenia w m. 

Koszary” 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlania ulicznego 

w miejscowości Koszary przy drodze gminnej na odcinku ok. 100mb. 

Oświetlenie na słupach betonowych, lampy LED zasilane kablem 

naziemnym. 

Budowę zaprojektowanego oświetlenia ulicznego. 

Wartość: 11 350,00 zł brutto 
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VIII.3 Zestawienie zadań dofinansowanych z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach MIAS i MIAD 
 

 

Zestawienie zadań dofinansowanych z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach MIAS i MIAD 

 

Lp. 
Nazwa 

programu(MIAS/MIAD) 
Nazwa zadania 

Rok 

realizacji 

Kwota 

pomocy 

(zł) 

Wartość 

całkowita 

zadania 

(zł) 

1 

Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2020” 

Montaż urządzeń 

rekreacyjno-zabawowych 

w miejscowości Jasieniec 

Kolonia 

2020 10 000,00 28 668,28 

2 

Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2020” 

Montaż urządzeń 

rekreacyjno-zabawowych 

w miejscowości 

Strykowice Błotne 

2020 10 000,00 25 097,33 

3 

Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2020” 

Montaż urządzeń 

rekreacyjno-zabawowych 

w miejscowości 

Strykowice Podleśne 

2020 10 000,00 30 413,95 

4 

Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2020” 

Wykonanie elewacji i 

docieplenie świetlicy 

wiejskiej w Zielonce 

Starej 

2020 10 000,00 38 300,01 

5 

Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2020” 

Rozbudowa budynku z 

wykonaniem łazienki w 

OSP w Zielonce Nowej 

2020 10 000,00 36 066,13 

6 Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji 

Modernizacja parkingu na 

terenie ROD „BRATEK” 
2020 10 000,00 25 000,00 
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Działkowców 

„MAZOWSZE 2020” 

w Zwoleniu 

7 Razem 
Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji Sołectw 
-  183545,70 

8 Razem 

Mazowiecki Instrument 

Aktywizacji 

Działkowców 

- 20 000,00 50 000,00 

9 Ogółem MIAS + MIAD - 80 000,00 233545,70 

 

VIII.3.1 Zadania zrealizowane w ramach programów zewnętrznego 

finansowania 

 

Lp. Nazwa programu Nazwa zadania 

Rodzaj prac (zamontowanych/ 

wybudowanych urządzeń, 

projekty /dokumentacje) 

Kwota 

pomocy (zł) 

Wartość 

całkowita 

zdania (zł) 

 

1 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 

 

Zagospodarowani

e działki nr ewid.: 

7 i  6/2  - Montaż 

urządzeń 

rekreacyjno-

zabawowych w 

miejscowości 

Jasieniec Kolonia 

 

 

 

Jasieniec Solecki 

 

Opracowanie 

dokumentacji 

technicznej 

Zestaw treningowy: 

(słup+wioślarz) – 1 kpl 

Zestaw treningowy: (słup+orbitrek 

– 1 kpl 

Regulamin siłowni zewn. – 1 kpl 

Ławka parkowa „Kompan” 1,8 – 1 

kpl 

Karuzela „Jaś 2”– 1 kpl 

Karuzela „TRZMIEL 1” platforma 

aluminiowa kierownica nierdzewna 

Demontaż z pod świetlicy i montaż 

(na terenie rekreacyjnym) urządzeń 

zabawowych – 1 kpl.  

Nawierzchnie z mat przerost. – 41 

m2  

Opracowano kompletną 

dokumentację techniczną 

zagospodarowania działki 7 i 6/2 w 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10405,35 

 

3458,33 

 

4131,75 

 

489,85 

577,67 

5177,69 

4700,00 

 

2709,94 

 

 

7423,05 

192,00 

 

 

32373,60 
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zagospodarowania 

działki 7 i 6/2 w 

Jasieńcu Kolonia 

 

 

Jasieńcu Kolonia 

Tablica informacyjna – 1 kpl 

 

OGÓŁEM (zł) X X 20405,35 61233,88 

2 X Montaż urządzeń 

rekreacyjno-

zabawowych w 

miejscowości 

Strykowice Błotne 

 

Huśtawka wahadłowa  „Kasia 2 

AB1” – 1 kpl 

Huśtawka sprężynowa „Śmigło” 

wzór „Rodeo Max” – 1 kpl 

Piaskownica  „Malwa 

2”wypełnienie piaskiem – 1 kpl 

Domek sklepik – 1 kpl 

Regulamin placu zabaw „2”  – 1 

kpl 

Ławka parkowa betonowa 

„kompan” 1,8 – 1 kpl 

Twister” + „Podciąg nóg” + Słup 

fitness – 1 kpl 

Zakup z ułożeniem mat 

przerostowych – 26 m2 

Zagospodarowanie działki na cele 

rekreacyjne - wykonanie przyłącza 

energetycznego do pompy wodnej 

oraz wymiana pompy w studni 

głębinowej na działce 347/1 w 

Strykowicach Błotnych. 

Zagospodarowanie działki nr 347/1 

na cele rekreacyjne - usługa 

koparką w Strykowicach Błotnych 

Zakup i montaż tablicy 

informacyjnej MIAS 2020 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3597,62 

 

 

 

 

 

 

3738,64 

 

3286,87 

 

3199,48 

 

4672,52 

489,85 

577,67 

4200,00 

 

4932,30 

 

 

8593,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 
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Ogółem (zł) X X 13597,62 34191,25 

 

3 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 

2020” 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie 

działki na cele 

rekreacyjne w m. 

Strykowice 

Podleśne 

 

 

Montaż urządzeń 

rekreacyjno-

zabawowych w 

miejscowości 

Strykowice 

Podleśne 

 

 

 

Opracowano 

ekspertyzę 

budowlaną 

budynku na cele 

świetlicy wiejskiej 

System modułowy Comes: W-2, D-

5, Z-1, ED-3, EPS-3/2, EPS-6, 

EPS-23 – 1 kpl 

Piaskownica „Malwinka” – 1 kpl 

Tablica edukacyjna „Sklepik-

Liczydła” – 1 kpl 

Regulamin placu zabaw „2” – 1 kpl 

Ławka parkowa betonowa 

„Kompan 1,8” – 1 kpl 

Narciarz + Twister + Pylon ” – 1 

kpl 

Nawierzchnia z mat przerostowych 

– 39 m2 

Stolik z ławkami „SZACH” wersja 

7-15 z tworzywa HDPE - 1 kpl 

Huśtawka sprężynowa „Śmigło” 

wzór „RYŚ” – 1 kpl 

Wyrównanie terenu pod ww. 

urządzenia – 250 m2 

Tablica informacyjna – 1 szt. 

 

Opracowano ekspertyzę budowlaną 

polegającą  na - ocenie stanu 

technicznego istniejącego budynku 

na działce o numerze ewid. 154 

obręb geodezyjny Strykowice 

Podleśne gmina Zwoleń w celu 

podjęcia decyzji przebudowy 

budynku na świetlicę wiejską 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3840,17 

 

 

 

 

 

 

12008,49 

 

 

3328,63 

1313,21 

 

595,00 

577,67 

 

5500,00 

7090,95 

 

1037,00 

 

123,00 

 

307,50 

 

550,00 

 

2000,00 

OGÓŁEM (zł) X X 13840,17 34431,45 

4 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 

2020” 

 

Fundusz Sołecki 

Wykonanie elewacji 

i docieplenie 

świetlicy wiejskiej w 

Zielonce Starej 

Docieplenie elewacji zewnętrznej 

(czterech ścian) budynku Świetlicy 

Wiejskiej w miejscowości Zielonka 

Stara o pow. ok. 420 m2 

10 000,00 

 

 

 

4645,07 

38 300,01 

 

 

 

 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            123 

OGÓŁEM (zł) X X 14645,07 38 300,01 

5 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 

2020” 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 

 

Rozbudowa 

budynku z 

wykonaniem 

łazienki w OSP w 

Zielonce Nowej 

1) Rozbudowa połączona z 

wykonaniem łazienki w 

budynku OSP na cele świe-

tlicy wiejskiej w Zielonce 

Nowej 

2) Wyznaczenie położenia 

obiektu budowlanego na-

gruncie i inwentaryzacja 

powykonawcza obiektu 

3) Opracowanie dokumentacji 

technicznej z oceną stanu 

technicznego  

istniejącego budynku dla 

zadania "Rozbudowa 

budynku remizy OSP w 

Zielonce Nowej 

4) Wykonanie tablicy infor-

macyjnej MIS 2020 i Regu-

laminu placu zabaw. 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4072,92 

 

79 999,20 

 

 

 

615,00 

 

 

 

 

13500,00 

800,00 

OGÓŁEM (zł) X X 14072,92 94914,20 

6 Fundusz Sołecki Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Baryczy - 2020r. 

1) Remont dużej sali świetli-

cowej w budynku świetlicy, 

w tym: uzupełnienie tyn-

ków, wykonanie nowych 

tynków ścian, sufitu i ma-

lowanie oraz wykonanie 

wylewki pod posadzkę pod-

łogi. 

2) Montaż drzwi wewnętrz-

nych – 3 kpl. 

3) Dostawa i montaż zbiornika 

szamba wraz z przyłącze-

niem do istniejącego odcin-

ka kanalizacji wykonanego 

przyłącza do budynku. 

4895,53 19311,00 
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OGÓŁEM (zł) X X 4895,53 19311,00 

7 Fundusz Sołecki 

 

Doposażenie placu 

zabaw w urządzenia 

zabawowe i 

rekreacyjne w 

Linowie 

Pajac + pylon + wioślarz – 1 kpl 

Motyl + pylon + Orbitrek – 1 kpl 

Ławka betonowa  – 2 kpl 

Surfer + pylon + twister – 1 kpl 

Demontaż i ponowny montaż 

huśtawki wahadłowej +  

 

 

 

4150,29 

 

 

 

4059,00 

4059,00 

2656,80 

3874,50 

 

1722,00 

 

OGÓŁEM (zł)  
wykonanie nawierzchni piaskowej - 

23 m2 4150,29 
16371,30 

 

8 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja 

magazynu i 

zagospodarowanie 

terenu przy 

świetlicy wiejskiej w 

Mieczysławowie 

 

 

 

Doposażenie 

świetlicy wiejskiej w 

Mieczysławowie – 

zakup lodówki i 

chłodziarki 

 

Wykonanie 

podmurowania 

ogrodzenia terenu 

przy świetlicy 

wiejskiej w 

Mieczysławowie 

1) Remont magazynku przy świe-

tlicy wiejskiej - montaż okien 

metalowych z kratami (79cm x 

60cm) – 2 kpl oraz montaż 

drzwi metalowych (80cm x 

180cm) z zamkiem na klucz - 2 

kpl. 

2) Remont ogrodzenia działki nr 

93/3 w Mieczysławowie na któ-

rej położona jest świetlica wiej-

ska, długość ogrodzenia ok. 

112 mb 

 

Zakup: 

1) Lodówka Beko 

RDSA180K20W – 1 szt. 

2) Chłodziarka 

wolnostojącaGorenje 

R6191DW – 1 szt. 

 

Wykonanie podmurowania 

ogrodzenia działki nr 93/5 w 

Mieczysławowie na której położona 

jest świetlica wiejska, na długości 

ogrodzenia 106 mb 

4106,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13800,00 

 

 

 

 

 

 

2 398,00 

 

 

 

 

4200,00 
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OGÓŁEM (zł) X X 4106,35 20398,00 

9 Fundusz Sołecki 

 

 

Doposażenie w 

urządzenia 

zabawowe i 

rekreacyjne oraz 

ogrodzenie terenu 

dz. Nr 197/1 w 

Paciorkowej Woli 

Starej 

Tabliczka informacyjna – 3 kpl. 

Wioślarz wolnostojący  – 1 kpl 

Biegacz wolnostojący – 1 kpl 

Jeździec wolnostojący – 1 kpl 

 Huśtawka sprężynowa „Śmigło” 

wzór „BMX” – 1 kpl 

Ogrodzenie działki nr 197/1 (panele 

z podmurówką i furtką na klucz) – 

61,10 m2 

6848,19 

 

 

1199,25 

2767,72 

2724,45 

2572,67 

2240,69 

15508,73 

OGÓŁEM (zł) X X 6848,19 27013,51 

10 Fundusz Sołecki 

 

 

 

Doposażenie placu 

zabaw w urządzenia 

zabawowe i 

rekreacyjne  w 

Strykowicach 

Górnych 

Huśtawka wahadłowa – 1 kpl 

Sprężynowiec rower – 1 kpl 

Kółko i krzyżyk  – 1 kpl 

 

1805,30 

 

3690,00 

1426,31 

2004,90 

 

OGÓŁEM (zł) X X 1805,30 7121,21 

11 Fundusz Sołecki 

 

 

 

Doposażenie placu 

zabaw w urządzenia 

zabawowe i 

rekreacyjne w 

Linowie 

Pajac + pylon + wioślarz – 1 kpl 

Motyl + pylon + Orbitrek – 1 kpl 

Ławka betonowa  – 2 kpl 

Surfer + pylon + twister – 1 kpl 

Demontaż i ponowny montaż 

huśtawki wahadłowej + wykonanie 

nawierzchni piaskowej - 23 m2 

4150,29 

 

 

4059,00 

4059,00 

2656,80 

3874,50 

1722,00 

OGÓŁEM (zł) X X 4150,29 16371,30 

12 Fundusz Sołecki 

 

 

 

Doposażenie w 

urządzenia 

rekreacyjne terenu 

przy PSP w Sydole 

Kolejka linowa – 1 kpl. 

Karuzela  – 1 kpl 

Zestaw jednowieżowy – 1 kpl 

Huśtawka wahadłowa – 1 kpl 

Ławka parkowa – 1 kpl 

Domek na place zabaw – 1 kpl 

8766,12 

 

 

 

7995,00 

5535,00 

5535,00 

3936,00 

984,00 

10593,99 
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OGÓŁEM (zł) X X 8766,12 34578,99 

13 Fundusz Sołecki 

 

 

Opracowanie 

dokumentacji 

technicznej – 

„Przebudowa 

budynku świetlicy 

wiejskiej w 

Atalinie” 

Opracowano dokumentację 

techniczną przebudowy budynku 

świetlicy wiejskiej w Atalinie 

4106,86 

 

 

16200,00 

 

 

 

OGÓŁEM (zł) X X 4106,86 16200,00 

14 Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Działkowców 

„MAZOWSZE 

2020” 

 

 

 

 

 

Modernizacja 

parkingu na terenie 

ROD „BRATEK” w 

Zwoleniu 

      Modernizacja parkingu 
obejmowała:  

        1. Wymianę uszkodzonych 
krawężników – 35mb,  

        2. Wykonanie podbudowy z 
kruszywa betonowego – 45,25m2,  

 3. Położenie nawierzchni 
mineralno–asfaltowej (na 
istniejącej nawierzchni 
wykonanych z tzw.    

          „trelinki”   i na nowej 
podbudowie) – 211,85m2,  

        4. Wykonanie rowu chłonnego 
w celu odwodnienia parkingu – 
36m2. 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (zł) X W kosztach całkowitych udział 
ROD „BRATEK w Zwoleniu – 

5000,00 

10 000,00 25 000,00 

15 Fundusz Sołecki „Opracowanie 

dokumentacji 

technicznej 

przebudowy 

budynku świetlicy 

wiejskiej w 

Atalinie" 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej dla zadania 
"Przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Atalinie" 

4106,86 16200,00 
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OGÓŁEM (zł) X X 4106,86 16200,00 

16 Fundusz Sołecki Zagospodarowanie 

terenu działki przy 

świetlicy wiejskiej 

na cele rekreacyjne 

w m. Wólka 

Szelężna (budowa i 

przebudowa 

ogrodzenia oraz 

usługa geodezyjne) 

Usługa geodezyjna polegająca na 

ustaleniu granic działki Nr 74/1 

obręb geodezyjny Wólka Szelężna. 

Demontaż i montaż istniejącego 

ogrodzenia betonowego ok. 18 mb. 

w południowej granicy działki Nr 

74/1. Budowa nowego (2 x ok. 

9mb) ogrodzenia. 

4084,81 1230,00 

 

 

 

 

14883,00 

OGÓŁEM (zł) X X 4084,81 16113,00 

17 Fundusz Sołecki Zakup działki na 

cele rekreacyjne w 

m. Osiny 

Zakupiono działkę w miejscowości 

Osiny do zagospodarowania na cele 

społeczne - rekreacyjne 

(ogólnodostępne)  Wartość działki 

+ koszty związane z zakupem. 

 

4308,17 16994,08 

OGÓŁEM (zł) X X 4308,17 16994,08 

18 PROW na lata 

2014-2020 

Aktualizacja 

Projektu 

aglomeracji 

Zwoleń, procedury 

prawne 

opiniowania i 

uchwalenia 

dokumentu 

Aktualizacja Projektu aglomeracji 

Zwoleń z 2010 roku, procedury 

prawne opiniowania i uchwalenia 

dokumentu. Podjęta uchwała w 

sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji ZwoleńNR  

XXXIII/222/2020 

RADY MIEJSKIEJ W 

ZWOLENIU 

z dnia 22 grudnia 2020 roku 

 11070,00 

OGÓŁEM (zł) X X X 11070,00 
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19  Opracowanie 

przedmiaru robót i 

kosztorysu do 

projektu w ramach 

PROW na lata 

2014-2020 pt. 

"Budowa urządzeń 

rekreacyjnych z 

elementami OZE w 

parku przy ul. 

Doktora Perzyny w 

Zwoleniu" 

W ramach planowanej operacji, 

zagospodarowana będzie wolna 

przestrzeń w parku przy ul. Doktora 

Perzyny w Zwoleniu, poprzez 

budowę i montaż następujących 

urządzeń rekreacyjnych:                                                                                   

• altana 

• stoliki  

• grille 

• tablica  

• kosze na śmieci  

• stojak na  

• samoobsługowa stacja rowerowa 

naprawcza 

• oświetlenie fotowoltaiczne  

• monitoring wizyjny  

• utwardzenie terenu 

• zieleń - obsiew trawą, 

odmładzanie drzew starszych 

(przycięcie drzew). 

 

 2500,00 

OGÓŁEM (zł) X X X 2500,00 

20 Rządowy Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

- Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Aktualizacja 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowej 

przebudowy płyty 

boiska stadionu 

przy ul. Parkowej w 

Zwoleniu. 

Zaktualizowano dokumentację 

techniczną do zadania „Przebudowa 

stadionu przy ul. Parkowej w 

Zwoleniu polegająca na budowie 

boiska piłkarskiego i treningowego, 

6-torowej bieżni okrężnej o 

długości 400 m, 8-torowej bieżni 

prostej do biegów na 110 m, dwóch 

rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do 

skoku w dal i trójskoku, skoczni do 

skoku wzwyż, rzutni do rzutu 

oszczepem oraz budynku zaplecza 

sanitarno-szatniowego”. 

 11070,00 
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OGÓŁEM (zł) X X  11070,00 

21  Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej sieci 

wodociągowej i 

kanalizacji 

sanitarnej przy ul. 

Batalionów 

Chłopskich  

Opracowano dokumentację (projekt 

techniczny, przedmiar robót, 

kosztorys inwestorski z decyzją 

pozwolenia) sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej od ul. 

Batalionów Chłopskich wzdłuż 

działki drogowej nr 373/4 w 

Zwoleniu 

 9000,00 

OGÓŁEM (zł) X X X 9000,00 

 

Powyższe zadania zostały zrealizowane przy następującym wsparciu finansowym: 

1. budżetu Województwa Mazowieckiego; 

2. Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (MIAS 2020); 

3. Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2020 (MIAD 2020); 

4. budżetu Państwa - Fundusz Sołecki (FS 2020); 

5. środki własne gminy Zwoleń. 
 

Ilość zadań zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2018-2020 
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Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego 

 

 
 

IX. Informacja dot. zrealizowania  w 2020roku  zadań drogowych z zakresu  

Referatu Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej 
 

  

Lp. Nazwa zadania zakres 
kwota  

wykonania 

Dotacja 

Dotujący środki własne 
środki  

zewnętrzne 

1. 

„Przebudowa ulicy 

Targowej w Zwoleniu” 

 

wykonanie nawierzchni  

asfaltowej na odcinku 1068,17 mb. 

szer. 6,0 m wraz   chodnikiem  i zatokami 

parkingowymi 

1 992 276,26 1399467,75 

Wojewo-

da mazo-

wiecki 

Fundusz 

Dróg 

Samorzą-

dowych 

592808,51 

2. 
„Przebudowa ulicy 

Reja w Zwoleniu” 

wykonanie nawierzchni asfaltowej, na odcin-

ku  370 mb,  szer.6,0  m oraz chodnika z 

kostki brukowej na odcinku o dł. 212 m szer.  

2,0 m wraz z robotami towarzyszącymi 

221 000,25 
  

221 000,25 

0 100000 200000 300000 400000 500000

2018
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wysokość wsparcia z budżetu
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3. 

„Przebudowa odcinka 

drogi gminnej  

dojazdowej Jasieniec 

Kolonia-Podborek gm. 

Zwoleń” 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej  

na odcinku o długości 985 mb ,   

szer. jezdni  3,5m  wraz z robotami 

 towarzyszącymi 

206 138,09 103 069,05 

dotacja ze 

środków 

finanso-

wych 

 budżetu 

Woje-

wództwa 

Mazo-

wieckiego 

103069,04 

4. 

„Rozbudowa drogi 

gminnej przez  

miejscowość Wacła-

wów gm. Zwoleń” 

wykonanie nawierzchni asfaltowej  

na odcinku o długości 633,03 mb,  

szer. jezdni 5,0m od km 0+000 do 

 km 0+633,03 wraz z robotami 

 towarzyszącymi 

397 200,15 
  

397 200,15 

5. 

„Rozbudowa drogi 

gminnej do 

 miejscowości Wacła-

wów gm. Zwoleń” 

wykonanie nawierzchni asfaltowej 

 na odcinku o długości 580 mb,  

 szer. jezdni 5,0m od km 0+405 do  

km 0+985 wraz z robotami 

towarzyszącymi 

387 003,25 150 000,00 

dotacja 

Państwo-

we Go-

spodar-

stwo Le-

śne Lasy  

Państwo-

we 

237003,25 

6. 

„Przebudowa drogi 

gminnej w m. Koszary  

gm. Zwoleń” 

wykonanie nawierzchni asfaltowej,  

na odcinku 1390 mb ,  szer. jezdni 5-5,5m  

oraz  chodnika z kostki brukowej na odcinku 

o dł. 630 szer.  2,0 oraz  chodnika o na-

wierzchni asfaltowej  na odcinku o dł. 760 m  

,  szer. 2,0 m wraz  

z robotami towarzyszącymi 

1 203 016,01 739521,6 

dotacja z 

budżetu  

Woje-

wództwa 

Mazo-

wieckiego 

493014,41 

7. 

„Przebudowa drogi 

gminnej  

Miodne – Linów gm. 

Zwoleń” 

wykonanie nawierzchni asfaltowej  

na odcinku 686 mb szer. 5,0 m wraz z robo-

tami towarzyszącymi 

294 818,71 180212,23 

dotacja z 

budżetu 

 Woje-

wództwa 

Mazo-

wieckiego 

120141,48 

8. 

„Remont drogi gmin-

nej w m. Ługi  

  gm. Zwoleń" 

utwardzenie nawierzchnią asfaltową   

drogi dojazdowej do cmentarza   

z funduszu sołeckiego sołectwa Ługi  

na odcinku o dł. 320 mb,  szer. 4m 

35 424,00 
   

  Razem 
 

3 498 436,71 2572270,63 
 

2164237,09 

  
 

Kruszywa 

Fundusz Sołecki 2020     
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1. 

„Zakup, transport i 

rozładunek 

 materiałów do utwar-

dzenia  drogi gminnej 

w sołectwie Mostki" 

„Zakup, transport i rozładunek 470 ton 

 materiałów do utwardzenia 400mb  drogi 

gminnej w sołectwie Mostki 

22 545,90 
   

2. 

„Zakup, transport i 

rozładunek 

 materiałów do utwar-

dzenia  drogi gminnej 

w sołectwie Sycyna " 

„Zakup, transport i rozładunek 700 ton 

 materiałów do utwardzenia 800 mb  drogi 

gminnej w sołectwie Sycyna 

33 579,00 

      

3. 

„Zakup, transport i 

rozładunek 

 materiałów do utwar-

dzenia  drogi gminnej 

w sołectwie Paciorko-

wa Wola Nowa" 

„Zakup, transport i rozładunek 250 ton 

 materiałów do utwardzenia 300mb  drogi 

gminnej w sołectwie Paciorkowa Wola Nowa 

12 607,50 

      

4. 

„Zakup, transport i 

rozładunek 

 materiałów do utwar-

dzenia  drogi gminnej 

w sołectwie Podzagaj-

nik" 

„Zakup, transport i rozładunek 420 ton 

 materiałów do utwardzenia 400mb  drogi 

gminnej w sołectwie Podzagajnik 

21 180,60 

      

  Razem 
 

89 913,00       

 

Ilość środków przeznaczonych na zadania drogowe w roku 2019 i 2020 
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Kilometry przebudowanych dróg w latach 2019 i 2020 

 

 
 

 

X. Działalność profilaktyczna w Gminie Zwoleń w 2020 roku 

X.1 Zadania 

 

Gmina Zwoleń podejmuje działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii w ramach, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w 

Zwoleniu, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na 

terenie Gminy Zwoleń, osób dorosłych nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz 

członków ich rodzin.  

Na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzona była 

profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna. W szkołach zrealizowano 2. 

zintegrowane programy profilaktyczne, dla nauczycieli i pedagogów zaprenumerowano 
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miesięcznik „Wychowawca”. N działały świetlice profilaktyczno – wychowawcze, które 

pomagają rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Świetlice zapewniają 

dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych.   

W gminie działają 3 świetlice profilaktyczno - wychowawcze, jedna na terenie Miasta 

Zwolenia,  dwie w środowisku wiejskim ( Strykowice Błotne i Strykowice Górne ). Zajęcia 

odbywają się, z wyjątkiem świąt i urlopów, przez cały rok kalendarzowy przez 5 dni w 

tygodniu, godzinowy wymiar pracy w tygodniu to 30 godzin w Świetlicy Profilaktyczno – 

Wychowawczej  

w Zwoleniu i po 20 godzin w świetlicach w Strykowicach Górnych i Błotnych.  Godziny 

pracy placówek dostosowane są do potrzeb rodziców i dzieci. W świetlicach zatrudnionych 

jest 7 osób, w tym nauczyciele j  polskiego, j. angielskiego, matematyki. W placówkach 

prowadzono zajęcia sportowe, edukacyjne, plastyczne, sportowe i dotyczące zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży. W 2019r. zorganizowano wycieczkę do TVP i Sandomierza, 

wyjazd na basen, okolicznościowe dyskoteki,  uroczystości i spotkania, min. z pracownikami 

Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w  Zwoleniu, Komendy Powiatowej i Straży Pożarnej. 

W  świetlicy w Zwoleniu średnio ok. 30 dzieci  korzystało z podwieczorków.  W 2019 r. do 

świetlic uczęszczało 76. dzieci, odnotowano 6740 odwiedzin. W  świetlicy w Zwoleniu 

średnio ok. 30 dzieci  korzystało z podwieczorków. Koszt utrzymania placówek w 2019r. to 

kwota rzędu ok. 226 tys. zł, co stanowi 66,5% wszystkich wydatków na realizację zadań w 

ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

Problematyką osób dorosłych nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz członków 

ich rodzin zajmowała się 7. osobowa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Za realizację Programu odpowiedzialny jest, powołany przez burmistrza, 

pełnomocnik.  

W ramach środków na realizację Programu, udzielone zostało wsparcie finansowe Klubowi 

Abstynentów Wzajemnej Pomocy „S” w Zwoleniu, finansowane było zatrudnienie w 2. 

Punktach Konsultacyjno – Informacyjnch,  dla osób uzależnionych i nadużywających 

alkoholu, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,  dla ofiar przemocy 
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domowej, badania i opinie lekarzy oraz opłaty sądowe. Dofinansowano imprezy promujące 

zdrowy styl życia, bez uzależnień i przemocy min. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i 

młodzieży szkolnej.   

 

XI. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej w Zwoleniu w 2020 roku 

 

 

W roku 2020 Rada Miejska w Zwoleniu odbyła 13 posiedzeń sesji, w tym 6 na wniosek Burmi-

strza Zwolenia. 

Sześć sesji odbyło się w pełnym w składzie. 

Trzy sesje, w których nie uczestniczył 1 radny. 

Trzy sesje, w których  nie uczestniczyło 2 radnych. 

Jedna sesja, w których  nie uczestniczyło 3 radnych. 

 

W 2020 roku Rada Miejska podjęła 84 uchwały. 

 

Przedmiotem obrad sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2020r. była następująca tematyka: 

1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy Rady za rok 2019; 

2. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady za rok 2019; 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok oraz uchwalenie planów pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2020; 

4. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach: 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń -w związku ze zmianami 

w uchwale budżetowej zachodzi konieczność zaktualizowania Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Zwoleń w zakresie dochodów i wydatków; 

b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 – po stronie wydatków wprowadzono nastę-

pujące zmiany: 

- zwiększono plan o 112 000zł na pomoc finansową dla Powiatu Zwoleńskiego na zada-

nie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Władysławów – Ługi”; 
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- w kwocie 25 000 zł zwiększono plan finansowy na dokumentację projektową budowy 

chodnika w Helenówce; 

- w kwocie 45 000 zł zwiększono plan finansowy na dokumentację projektową budowy 

chodnika na odcinku Sycyna – Jasieniec Kolonia; 

- w kwocie 45 000 zł zwiększono plan wydatków na dokumentację projektową przebu-

dowy ulic Batalionów Chłopskich i 11 Listopada w Zwoleniu; 

- w kwocie 30 000 zł zwiększono plan wydatków na dokumentację projektową przebu-

dowy ulicy Jaworowej na osiedlu Piłsudskiego w Zwoleniu; 

- w kwocie 30 000 zł wprowadzono zadanie – Przebudowa ciągu pieszego przy Placu Ko-

chanowskiego w Zwoleniu – dokumentacja projektowa; 

- w kwocie 31 000 zł zwiększa się plan zadania pn.  nabycie nieruchomości zajętych pod 

drogi, chodniki, place; 

- o kwotę 150 000 tys. zł zwiększono plan wydatków na funkcjonowanie Dziennego Do-

mu Pobytu Senior +. 

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego – udzielono Powiatowi Zwo-

leńskiemu pomoc finansową w kwocie 112.000zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi po-

wiatowej Władysławów – Ługi”; 

d) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia mak-

symalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych odpo-

wiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz spe-

cjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku, za-

trudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń – usta-

lono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych odpowiednio przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształ-

cenia nauczycieli objęte dofinansowaniem w 2020 roku; 
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e) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Zwoleń nieruchomości w dro-

dze darowizny- wyrażono zgodę na przyjęcie przez Gminę Zwoleń od Gminy Policzna 

darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Podzagajnik; 

f) przedłużenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego – zwolniono z obowiązku 

oddania w najem w drodze przetargu pomieszczenia garażowego znajdującego się w bu-

dynku garażowym w Zwoleniu przy ulicy Wojska Polskiego 80B i wyrażono zgodę na 

zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres kolejnych 3 lat; 

g) przedłużenia umowy najmu boksu garażowego – zwolniono z obowiązku oddania  

w najem w drodze przetargu boksu garażowego oznaczonego nr 3 w budynku garażowym 

przy ulicy Prostej; 

h) przedłużenia umowy najmu boksów garażowych – zwolniono z obowiązku oddania w 

najem w drodze przetargu boksów garażowych oznaczonych nr 4 i nr 8 w budynku gara-

żowym przy ulicy Prostej; 

i) zmiany uchwały w sprawie zasad ustanawiania służebności przesyłu oraz służebno-

ści gruntowych – wprowadzono następujące zmiany w uchwale: 

            - wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Zwoleń z tytułu obciążenia nieruchomości 

służebnościami gruntowymi i przesyłu określi w drodze zarządzenia Burmistrz Zwolenia 

w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę; 

- ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu następuje na podstawie 

oświadczenia Gminy w formie aktu notarialnego, przy czym koszty związane z jego za-

warciem oraz koszty wpisu do księgi wieczystej ponosić będzie właściciel nieruchomości 

władnącej lub przedsiębiorca. 

j)zmiany uchwały Nr LXI/446/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 

2014 roku w sprawie nadania Statutu sołectwu Zielonka Nowa w Gminie Zwoleń – 

zmiana polegająca na dodaniu punktu umożliwiającego szybsze zwołanie zebrania wiej-

skiego; 

k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwoleń na rok szkolny 

2019/2020 – średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Zwoleń, w roku szkolnym 
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2019/2020: - w przypadku oleju napędowego określono na 5,04 zł za litr, - w przypadku 

benzyny określono na 4,96 zł za litr, w przypadku autogazu określono na 2,35 zł za litr. 

 

Na sesji odbytej w dniu 26 lutego Rada Miejska przyjęła informację dotyczącą dróg krajowych 

i powiatowych – zamierzenia inwestycyjne na 2020 rok. 

1. Podjęto 3 uchwały w następujących sprawach: 

a) uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu – nastąpiła 

zmiana nazwy Kierownika MOPS na Dyrektora MOPS w związku z utworzeniem i włą-

czeniem w struktury MOPS-u Dziennego Domu SENIOR + i konicznością powołania 

Kierownika tej placówki; 

b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składa-

nia  deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

c) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompo-

stujących bioodpady w kompostowniku przydomowym – ustalono częściowe zwolnie-

nie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

deklarujących kompostowanie bioodpadów - w wysokości 2 zł. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 27 marca 2020r. Rada Miejska przyjęła sprawozda-

nie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Zwoleniu za 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.                                                                                                                                             

1. Ponadto Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: 

a) 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; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020: 

- Po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 
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 w kwocie 12.000zł wpisano wydatki na dokumentację projektową budowy chod-

nika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu; 

 w kwocie 1.900.000zł zaplanowano przebudowę drogi gminnej Koszary dofinan-

sowanej ze środków samorządu Mazowsza; 

 o kwotę 105.000zł zmniejszono plan przebudowy ul. Targowej w Zwoleniu (po 

przetargach); 

 w dziale 750-Administracja, rozdziale 75023 Urząd, dziale 754, rozdziale 75412-

Ochotnicze straże pożarne, dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80113-

Dowożenie uczniów do szkół, dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Prze-

ciwdziałanie alkoholizmowi, Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219, roz-

dziale 85228, Dziale 855-Rodzina, rozdziale 85504, Dziale 900-Gospodarka ko-

munalna, rozdziale 90002, rozdziale 90095-Pozostała działalność, dziale 926-

Kultura fizyczna, rozdziale 92695-Pozostała działalność w łącznej kwocie 

526.572zł zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników(MOPS i Urzędu 

Miejskiego) pochodne od wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych; 

 w kwocie 10.000zł zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komen-

dy Powiatowej Policji; 

 w kwocie 10.000zł zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu dla Komen-

dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; 

 w kwocie 56.370zł zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Maluchy 

na start!” w oddziale przedszkolnym przy PSP w Zwoleniu. Środki te zostały nie-

wykorzystane z 2019r; 

 w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększają się wy-

datki o kwotę 7.069zł na ten cel; 

 w kwocie 9.000zł zaplanowano wydatki na projekt odcinka sieci wod-kan w ul. 

Batalionów Chłopskich w kierunku nowego obiektu policji; 

 w kwocie 25.500zł zaplanowano wydatki na usunięcie odpadów rolniczych (folii 

po nawozach, sznurków); 
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 w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa w do zadania pn. Poprawa infrastruk-

tury sołectwa poprzez aktualizacje przebudowy świetlicy wiejskiej w Atalinie do-

łożono środki w kwocie 20.297zł pochodzące z darowizny wspólnoty tej ws. 

c) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu mienia 

podlegającego komunalizacji; 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 – 

głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 jest stwo-

rzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej; 

e) w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 

lutego 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania  deklaracji za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej – zmiany eliminujące potencjalne  niezgodności z prawem w podjętych uprzednio 

uchwałach; 

f) w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 

lutego 2020r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-

dzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym - zmiany 

eliminujące potencjalne  niezgodności z prawem w podjętych uprzednio uchwałach. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej 5 maja 2020r.Rada Miejska w Zwoleniu przyjęła do akceptu-

jącej wiadomości Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zwoleń z organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2019 rok. 

1. Ponadto podjęto 6 uchwał w następujących sprawach: 

a) 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. 

b) w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 

https://bip.zwolen.pl/upload/u164-2020.pdf
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- po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 756 zmniejszono o kwotę 3.963zł planowane przez Ministra Finansów 

wpływy dla gminy z podatku PIT.; 

 w dziale 758 o kwotę 39.844zł zwiększono subwencję oświatową po otrzymaniu 

ostatecznej informacji Ministra Finansów; 

 w dziale 801- Oświata zwiększono o kwotę 21.356zł dotacje z budżetu państwa na 

dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek, oraz dokonano zmian w klasyfika-

cji budżetowej w projekcie Maluchy na start. 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600-Transport zwiększono plan wydatków na projekty ulic Batalionów 

Chłopskich, 11-go Listopada i Jaworowej w związku koniecznością zaplanowania 

kanału technologicznego; 

 w dziale 801-Oświata o kwotę 660.000zł zwiększono plan wynagrodzeń nauczy-

cieli w związku z niedoszacowaniem tych wydatków w budżecie początkowym 

utrzymana sieć szkół; 

 w dziale 921-Kultura na wniosek dyrektorów instytucji kultury zwiększono plan 

wydatków o kwotę 137.000zł z przeznaczeniem na cele statutowe; 

 zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 690.150,90zł i w kwocie 

61.357,10zł z tytułu nadwyżki środków unijnych nie wykorzystanych w 2019r. na 

projekt Maluchy na start. (Wydatki na ten cel zostały zwiększone na poprzedniej 

sesji). 

c) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy 

Zwoleń w 2020 roku – określono sezon kąpielowy na obszarze Gminy Zwoleń w okresie 

od 1 lipca do 31 sierpnia 2020r; 

d) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczo-

ny nieruchomości zabudowanej położonej w Zwoleniu – wyrażono zgodę na oddanie 

na rzecz Domu Kultury w Zwoleniu w odpłatne użytkowanie  na czas nieoznaczony, nie-

ruchomości zabudowanej, położonej w Zwoleniu przy ulicy Lubelskiej; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u166-2-2020.pdf
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e) w sprawie wprowadzenia zwolnień oraz przedłużenia terminów płatności podatku od 

nieruchomości– zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zwią-

zane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1292 z późn. zm.), spełniających poniższe warunki: 

-  w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w branżach: hotelarskiej, 

turystycznej, restauratorskiej, gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej, sportowej  

(w tym fitness); 

- na koniec marca 2020 r. odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

- zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy: 

 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – II raty po-

datku od nieruchomości za 2020 r.; 

 w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie-

posiadających osobowości prawnej – rat podatku od nieruchomości, których ter-

miny płatności przypadają na maj lub czerwiec 2020 r. 

- warunek pogorszenia płynności finansowej uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił spa-

dek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług: 

 nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowol-

nie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia informacji o płynności 

finansowej, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalen-

darzowego roku poprzedniego – w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzi-

li działalność w 2019 r.; 

 nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek przychodów uzyskanych 

w miesiącu marcu lub kwietniu 2020 r. do przychodów uzyskanych w miesiącu 

lutym 2020 r.– w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie 

działalności w 2020 r. 

RIO orzekło o nieważności powyższej uchwały w części, w zakresie zapisów, cyt: 

https://bip.zwolen.pl/upload/u168-2020.pdf
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„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej informacji oraz podanie 

nieprawdziwych danych. 

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postę-

powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega ka-

rze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.).” 

f) w sprawie sprzedaży nieruchomości– wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonych w Zwoleniu przy ulicy Partyzantów. 

 

Na sesji odbytej w dniu 27 maja 2020r. Rada Miejska przyjęła informacje dotyczące działalno-

ści jednostek kultury za 2019 rok oraz stowarzyszeń sportowych o prowadzonej bieżącej działal-

ności oraz za 2020 rok. 

1. Podjęto uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmio-

tów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń- Podmioty 

prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Zwoleń mogą ubiegać się 

o dotację celową z budżetu Gminy Zwoleń. Ustala się wysokość dotacji celowej dla pod-

miotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w wysokości: 

- 300 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku; 

             - 150 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. 

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu działalności 

w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. 

O przyznanie dotacji, o której mowa w §1, mogą ubiegać się instytucje publiczne, osoby fizycz-

ne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają 

łącznie następujące warunki:  

- prowadzą na terenie Gminy Zwoleń żłobek lub klub dziecięcy; 

- zostały wpisane do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez  

Burmistrza Zwolenia. 

Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Zwoleń.  

https://bip.zwolen.pl/upload/u169-2020.pdf
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Dotacja może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy po uprzed-

nim zawarciu przez Gminę Zwoleń z tą gminą porozumienia w sprawie zasad finansowania opie-

ki zapewnionej w żłobku lub klubie dziecięcym dziecku z terenu tej gminy. 

RIO orzekło o nieważności w części powyższej uchwały tj. §3, §5 ust.2, ust.3 i ust.4 oraz §6 ust.1 

i §7 ust.2, ust.3 i ust.4 w zakresie słów ,cyt.: ,,a kwota niewykorzystana lub pobrana w nadmier-

nej wysokości podlega zwrotowi w terminie do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu zaprzesta-

nia działalności’’ uchwały, a także załącznika Nr1 i pkt4 załącznika Nr2 do uchwały, z powodu 

istotnego naruszenia art.60 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat3 (t.j.Dz.U.z2020r.poz.326zezm.) oraz art.251 i art.252 ustawy z dnia 27sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z2019r.poz.869ze zm.) 

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 

26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej– uchwałą został skorygowany błąd w załączniku; 

c) 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. 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 

- po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 dziale 754- w kwocie 20.500zł wprowadza się dochody ze środków województwa 

mazowieckiego „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”; 

 w dziale 801- w kwocie 105.000zł wprowadza się dotację z projektu „Zdalna Szko-

ła”; 

 w dziale 900 rozdziale 90026- w kwocie 50.000zł ujęto dotację z WFOŚiGW w 

Warszawie na dofinansowanie usług usuwania azbestu; 

 w dziale 900, rozdziale 90095- w kwocie 89.000zł wpisano dochody z Powiatowego 

Urzędu Pracy. 

- po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany: 

https://bip.zwolen.pl/upload/u171-2020.pdf
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 w dziale 754- w kwocie 20.500zł zaplanowano remont strażnicy OSP w Jasieńcu 

Soleckim dofinansowany ze środków województwa mazowieckiego „Mazowiec-

kie Strażnice OSP-2020”; 

 w dziale 801-w kwocie 105.000zł ujęto wydatki na zakup sprzętu komputerowego 

dla szkół z projektu „Zdalna Szkoła”; 

 w dziale 900, rozdziale 90015-w kwocie 18.800zł zwiększa się środki na budowę 

oświetlenia ulicznego w sołectwach Sycyna i Strykowice Górne; 

 w dziale 900, rozdziale 90026-w kwocie 50.000zł ujęto wydatki na usuwanie 

azbestu ze środków WFOŚiGW; 

 w dziale 900, rozdziale 90095-w kwocie 212.300zł zwiększa się wydatki na płace 

pracowników zatrudnionych po stażu (14 osób) i dofinansowanie pracowników in-

terwencyjnych. 

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

Gmina Zwoleń wyemituje 1.700 (słownie: jeden tysiąc siedemset) obligacji o wartości nominal-

nej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden 

milion siedemset tysięcy złotych). Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skiero-

waną do jednego adresata. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą zabez-

pieczone. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowa-

nie planowanego deficytu budżetu Gminy Zwoleń w 2020r., w związku z realizacją zadań inwe-

stycyjnych. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: Seria A20 o wartości 

500.000,00 zł, Seria B20 o wartości    1.200.000,00 zł. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona 

w 2020r. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z prze-

prowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zwoleń. Obligacje zostaną 

wykupione w następujących terminach: obligacje serii A20 zostaną wykupione w 2030 r., obliga-

cje serii B20 zostaną wykupione w 2031 r. Obligacje zostaną wykupione według wartości nomi-

nalnej.  

f) w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilno-

prawny przypadających Gminie Zwoleń lub jej jednostkom organizacyjnym: 

https://bip.zwolen.pl/upload/u174-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u175-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u175-2020.pdf


  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            146 

- postanowiono nie dochodzić, należności cywilnoprawnych przypadających Gminie 

Zwoleń lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekra-

cza 100 zł. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej 22 czerwca 2020r.Rada Miejska w Zwoleniu podjęła uchwały 

w następujących sprawach: 

a) 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. 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020: 

- po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600-wprowadzono dotację w kwocie 115.000zł ze środków Wojewódz-

twa Mazowieckiego(dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600-w kwocie 270.000zł ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebu-

dowa drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia-Podborek” dofinansowany z 

w/w środków. 

c) w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługo-

wej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzy-

stania z targowisk - do prowadzenia działalności handlowej, usługowej 

i gastronomicznej w granicach administracyjnych miasta Zwolenia wyznaczono następu-

jące targowiska: 

- położone przy ul. Targowej 58 na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 7197/10 i nr 

7197/12; 

- położone przy ul . Kościuszki 16 na nieruchomości oznaczonej jako działki  nr 5804, 

5805/1. 

https://bip.zwolen.pl/upload/u176-2020.pdf
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Opłata targowa w miejscach wyznaczonych niniejszą uchwałą będzie pobierana zgodnie 

z uchwałą Nr XVII/120/2007  Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 grudnia 2007 roku 

w sprawie określenia zasad, ustalenia poboru terminów płatności oraz określenia wysoko-

ści stawek opłaty targowej.Do pobierania opłat targowych jako inkasent uprawniony jest 

Zakład Usług Komunalnych Spółka  z o.o. w Zwoleniu. 

d) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości: 

- wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Zwoleń nieruchomości położo-

nej w obrębie Zwoleń przy ulicy Radosnej z przeznaczeniem pod drogę.                                                                                                                           

e) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej: 

- ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-

ści spowodowanego podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela albo 

użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego 

prawa, w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. 

 

W dniu 17 lipca Rada Miejska odbyła XXVII (dwudziestą siódmą) sesję na której przyjęto 

informacje: 

1. z działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zwoleniu za rok 2019; 

2. o przygotowaniu jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego 

dzieci i młodzieży szkolnej; 

Ponadto przedmiotem obrad sesji była debata na raportem o stanie gminy za 2019 rok. Po zakoń-

czeniu debaty Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zwolenia wotum zaufania.  

Następnie  Rada rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie Burmistrza Zwolenia z wykonania bu-

dżetu za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe udzielając z tego tytułu jednogłośnie absoluto-

rium Burmistrzowi Zwolenia. 

3. Ponadto Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: 

a)  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Są-

du Rejonowego w Zwoleniu - powołano zespół, którego Zadaniem jest przedstawienie 

Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Zwoleniu, 

w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 
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b) 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. 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 

- po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600- Transport zmniejsza się dotacje z budżetu Województwa Mazo-

wieckiego o kwotę 632.155zł; 

 w dziale 754 –zwiększa się dochody o kwotę 10.000zł z tytułu dotacji z Mazo-

wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS na dofinansowanie inwestycji; 

 w dziale 756 -o kwotę 488.166zł zmniejsza się planowane wpływy z podatku do-

chodowego od osób fizycznych w związku otrzymanymi i prognozowanymi 

wpływami z tego tytułu; 

 w dziale 900- rozdziale 90005-o kwotę 95.916zł zwiększa się dochody budżetu z 

tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego -program Mazowiecki Instrument 

Wsparcia Ochrony Powietrza; 

 w dziale 900-rozdziale 90095- zwiększa się dochody o kwotę 10.000zł z tytułu 

dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD na dofi-

nansowanie inwestycji w ogródkach działkowych; 

 w dziale 921 rozdziale 92195- zwiększa się dochody o kwotę 10.000zł z tytułu do-

tacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS na dofinansowa-

nie inwestycji; 

 w dziale 926- zwiększa się dochody o kwotę 30.000zł z tytułu dotacji z Mazo-

wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS na dofinansowanie inwestycji. 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 010 Rolnictwo o kwotę 12.000zł zwiększa się plan wydatków na opraco-

wanie aktualizacji KPOŚK; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u185-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u186-2020.pdf
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 w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 12.979zł zwiększa się plan wydatków na 

pomoc finansową Powiatowi Zwoleńskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi 

w Ługach; 

 w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę 1.281.000zł plan zadania in-

westycyjnego -Przebudowa drogi gminnej w Koszarach.  Zadanie to zgodnie z 

umową o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim będzie realizowane w 

latach 2020-2022 i ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF; 

 w dziale 754 w kwocie 20.000zł ujęto wydatki na przebudowę remizy OSP w Zie-

lonce Nowej. Zadanie dofinansowane z programu MIAS i ujęte w części z Fundu-

szu Sołeckiego; 

 w dziale 757 zwiększono o kwotę 2.000zł plan wydatków na obsługę długu w 

związku z opłatami przy emisji obligacji; 

 w dziale 855 o kwotę 70.000zł zwiększa się plan wydatków na obligatoryjne do-

płaty do pieczy zastępczej; 

 w dziale 900, rozdziale 90005 w kwocie 95.916zł wprowadza się zadanie pn. In-

wentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy zrealizowane z dota-

cji programu MIWOP Mazowsze 2020; 

 w dziale 900, rozdziale 90095 przeznacza się kwotę 20.000zł na dotację dla 

ogródków działkowych dofinansowana z programu MIAD; 

 w dziale 921 w kwocie 20.000zł ujęto wydatki na wykonanie elewacji i docieple-

nie świetlicy wiejskiej w Zielonce Starej. Zadanie jest dofinansowane z programu 

MIAS oraz współfinansowane z Funduszu Sołeckiego; 

 w dziale 926 w kwocie 60.200zł ujęto zadania realizowane w sołectwach Jasieniec 

Kolonia, Strykowice Błotne, Strykowice Podleśne. Zadania będą dofinansowane z 

programu MIAS oraz współfinansowane z Funduszu Sołeckiego; 

 w dziale 926-w kwocie 3.500zł wpisano projekt urządzeń rekreacyjnych z elemen-

tami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny w Zwoleniu (niezbędny do wniosku o 

dofinansowanie); 
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 ponadto na wniosek sołectwa w Mieczysławowie dokonuje się przesunięć w ra-

mach klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. 

 

Wyżej wymienione zmiany znajdą odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym. 

Na wniosek Dyrektora PSP w Zwoleniu zwiększa się Plan dochodów i wydatków nimi finanso-

wanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych na 2020r.   Zwięk-

szenie w kwocie 26.800zł dotyczy odszkodowania za zalane pomieszczenia oddziału przedszkol-

nego. 

d) w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXI/146/2020 RADY MIEJSKIEJ 

W ZWOLENIU z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Zwoleńskiego -W uchwale Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z 

dnia 29 stycznia 2020r. wprowadzono następujące zmiany: 

- Paragraf 1 punkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:  

 „Udziela się Powiatowi Zwoleńskiemu pomocy  finansowej w kwocie 124.979zł 

(słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4509W Władysławów-Ługi”. 

e) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego -zwolniono z obowiązku 

oddania w najem w drodze przetargu lokalu użytkowego oznaczonego nr 20 ( w inwenta-

ryzacji budynku – rzut parteru) o powierzchni 57,98 m
2 
 w budynku Wspólnoty Mieszka-

niowej przy ulicy Władysława Jagiełły 8 i Kościuszki 2  w Zwoleniu. Wyrażono zgodę na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na okres 

kolejnych 3 lat. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej 31 sierpnia 2020r.Rada Miejska w Zwoleniu podjęła uchwały 

w następujących sprawach: 

a)  w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego z uwagi na fakt, że kwestie poruszone w petycji przed-

stawione poniżej - są realizowane lub już zrealizowane – petycję uznano za bezzasadną; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u187-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u187-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u187-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u188-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u189-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u189-2020.pdf
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b) dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowują-

cych swoje dzieci w danej Gminie/Powiecie/Województwie w zakresie edukacji ich dzie-

ci, które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom licz-

by miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać w 

przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacja dzieci została przerzucona na ich 

rodziców; 

c) utworzenie miejsc i pomieszczeń , gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność 

dla osób potrzebujących; 

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwoleń na rok szkol-

ny 2020/2021 - średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Zwoleń, w roku szkolnym 

2020/2021 określono: 

- w przypadku oleju napędowego na: 4,62 zł za litr; 

- w przypadku benzyny na: 4,67 zł za litr; 

- w przypadku autogazu na: 2,00 zł za litr. 

e)  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 921-Kultura- na wniosek Dyrektora Domu Kultury przesuwa się wydatki 

budżetowe w kwocie 52.060zł z dotacji na wydatki statutowe bieżące do dotacji na 

wydatki inwestycyjne; 

 w załączniku Plan zadań  inwestycyjnych na 2020r. zmieniono nazwę zadania 

„Przebudowa drogi gminnej w Wacławowie” na „Rozbudowa drogi gminnej w Wa-

cławowie”. 

 

W dniu 25 września 2020r. Rada Miejska odbyła XXIX (dwudziestą dziewiątą) sesję na 

której przyjęto: 

1. informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r; 

2. informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/2021; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u190-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u190-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u191-2020.pdf
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3. Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały: 

a) w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w 

Zwoleniu na kadencję 2020 – 2023; 

b) w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na kaden-

cję 2020-2023; 

c) w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy 

Zwoleń na lata 2020 – 2023; 

d) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020: 

 - po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, 

 wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie 2.577zł z tytułu zwrotu podatku 

VAT od z rozliczeń infrastruktury wod.-kan. i w kwocie 431zł z tytułu czynszów 

łowieckich; 

 w dziale 600- Transport i łączność zmniejszają się planowane dochody o kwotę 

1.000zł z opłat za zajęcia przystanków; 

 w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 121.676 wprowadza się po-

nadplanowe dochody z gospodarowania mieniem gminnym, w tym: w kwocie 

48.188zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz w kwocie 

60.000zł z tytułu sprzedaży mienia; 

 w dziale 750-Administracja publiczna - zwiększa się ogółem o kwotę 23.279zł 

planowane dochody: między innymi w kwocie 14.490zł z tytułu refundacji z kra-

jowego funduszu szkoleniowego; 

 w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

 zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.000zł z tytułu darowizny Kółka 

Rolniczego w Zielonce Starej na dofinansowanie inwestycji;  

 zwiększa się w kwocie 1.815zł dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2019 

udzielonej OSP Zwoleń;  

https://bip.zwolen.pl/upload/u192-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u192-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u193-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u193-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u194-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u194-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u195-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u196-2020.pdf
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 o kwotę 500zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na remont strażnicy. 

 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych w łącznej kwocie 

24.480zł, w tym zmniejszając planowane dochody z podatku od spadków i daro-

wizn, opłaty targowej i odsetek o kwotę 31.600zł i zwiększając ponadplanowe 

dochody (uzyskane) z innych tytułów w kwocie 7.120zł; 

 w dziale 758-Różne rozliczenia, o kwotę 770zł skorygowano dochody z Fundu-

szu Sołeckiego -refundacja za 2019r; 

 w dziale 801-Oświata i wychowanie: 

 o kwotę 16.000zł zwiększa się wpływy z rozliczeń dotacji przedszkolnej za 

2019r.; 

 w kwocie 10.000zł zmniejsza się plan dochodów z dowozu uczniów. 

 w dziale 855-Rodzina, w kwocie 36.000zł wprowadza się ponadplanowe docho-

dy z opłat z innej gminy za żłobek; 

 w dziale 900-Gospodarka komunalna, w kwocie 2.562zł zwiększa się ponadpla-

nowe dochody realizowane w tym dziale; 

 w dziale 926-Kultura fizyczna w kwocie 5.000zł wprowadza się dochody z tytułu 

najmu sprzętu nad zalewem; 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo - w kwocie 10.000 zł zwiększa się wydatki 

budżetu na przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

 w dziale 600-Transport i łączność; 

 w kwocie 171.400zł zwiększa się planowane wydatki na zadania inwestycyjne: 

 w kwocie 31.400zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Targowej w 

Zwoleniu”; 

 w kwocie 183.300zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej w 

Wacławowie”.  

 w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa: 
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 w kwocie 19.700zł ujęto koszty wykonania ekspertyzy zabytkowego młyna w 

Sycynie; 

 w kwocie 20.000 ujęto wydatki bieżące na lokale komunalne. 

 w dziale 750-Administracja publiczna 

 w kwocie 14.490zł ujęto koszty szkoleń pracowników, refundowanych z Kra-

jowego Funduszu Szkoleniowego; 

 przesuwa się wydatki w kwocie 5.000zł z dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego 

na organizację dożynek do wydatków bieżących na promocję gminy. 

 w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

 kwotę 60.000zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków zadania pn. 

„Rozbudowa budynku z wykonaniem łazienki w OSP w Zielonce Nowej”.  

 w dziale 801-Oświata i wychowanie przenoszą się kwotę 100.000zł w dotacjach 

przedszkolnych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej; 

 w dziale 90O-Gospodarka komunalna: 

 w kwocie 17.000zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę sieci elek-

troenergetycznej oświetlenia drogowego w Jasieńcu Kolonii. 

 w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

 zwiększa się o kwotę 4.200zł plan wydatków na modernizacje obiektów przy 

świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie. 

 w dziale 926-Kultura Fizyczna: 

 w kwocie 20.000zł wprowadza się przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebu-

dowa stadionu przy ulicy Parkowej w Zwoleniu wykazane w WPF. 

 

Wyżej wymienione zmiany znajdą odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym. 

O kwotę 187.500zł zwiększa się przychody z wolnych środków z lat ubiegłych. 

f) w sprawie sprzedaży nieruchomości - wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w miejscowości Atalin  

 

https://bip.zwolen.pl/upload/u197-2020.pdf
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Przedmiotem obrad XXX (trzydziestej) sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 

października 2020r. były następujące tematy: 

1. informacja Pani Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, Pana Burmistrza Zwolenia,  

Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez 

radnych, pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy; 

2. sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 kwietnia do 30 września 

2020r; 

3. informacja dotycząca funkcjonowania oświaty w Gminie Zwoleń w roku szkolnym 

2019/2020; 

4. ponadto podjęto uchwały: 

a) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości– zwolniono z obowiązku oddania w dzier-

żawę w drodze przetargu i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nie-

ruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Doktora Perzyny (garaże) z dotychczaso-

wym dzierżawcą na okres 5 lat; 

b) sprawie wydzierżawienia nieruchomości– zwolniono z obowiązku oddania w dzierżawę 

w drodze przetargu i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nierucho-

mości położonej w Zwoleniu przy ulicy Doktora Perzyny (garaże) z dotychczasowym 

dzierżawcą na okres 5 lat; 

c) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości– zwolniono z obowiązku oddania w dzier-

żawę w drodze przetargu i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nie-

ruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy Doktora Perzyny (garaże) z dotychczaso-

wym dzierżawcą na okres 5 lat; 

d) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmio-

tów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń; 

e) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zwoleń”; 

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-

https://bip.zwolen.pl/upload/u198-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u199-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u200-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u201-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u201-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u202-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u202-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u203-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u203-2020.pdf
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dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi; 

g) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-

mości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

Określono następujące górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeżeli są one niezbierane i nieodbierane w sposób selek-

tywny: 

 40 zł za pojemnik 120 litrów odpadów; 

 20 zł za worek 120 litrów odpadów; 

 60 zł za pojemnik 240 litrów odpadów; 

 250  zł za pojemnik 1100 litrów odpadów; 

 200 zł za 1 m
3 

 odpadów zgromadzonych luzem. 

 

Określono następujące górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

 25 zł za pojemnik 120 litrów odpadów; 

 15 zł za worek 120 litrów odpadów; 

 45 zł za pojemnik 240 litrów odpadów; 

 150 zł za pojemnik 1100 litrów odpadów. 

 

Określono następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych -  40 zł za 1 m
3
 .  

h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń 

i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 

https://bip.zwolen.pl/upload/u203-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u203-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u204-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u204-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u204-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u204-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u205-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u206-2020.pdf
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- po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 758-Różne rozliczenia, o kwotę 841.444 zwiększa się dochody budżeto-

we z tytułu otrzymanych środków z funduszu COVD-19 RFIL 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 750-Administracja publiczna: 

 w kwocie 55.000zł zwiększa się wydatki budżetu na usługi promocji gmi-

ny. 

 w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 19.300zł zwiększa się wydatki bu-

dżetu na realizację programu Maluchy na start (wydatki niekwalifikowane) reali-

zowanego w oddziale przedszkolnym przy PSP w Zwoleniu; 

 w dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 100.000zł zwiększa się wydatki 

budżetu na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługi i po stażach (w 

tym odprawy emerytalne). 

 

O kwotę 174.300zł zwiększa się przychody z wolnych środków z lat ubiegłych. 

Dochody w wysokości 841.444zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(przewidziane do wydatkowania w 2021r.) ujęto w rozchodach budżetu jako przelewy na rachun-

ki lokat. 

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

2021 - obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną 

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 

2020 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta  za okres 11 kwartałów będącej podstawą 

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 

57 za 1 dt. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej 25 listopada 2020r. ślubowanie złożył Radny wybrany w wy-

borach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zwoleniu zarządzonych na dzień 8 listopada 2020r. 

Pan Mirosław Walewski i tym samym oficjalnie objął mandat Radnego Rady Miejskiej w Zwo-

leniu 

https://bip.zwolen.pl/upload/u207-20203.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u207-20203.pdf
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1. Następnie Rada podjęła uchwały: 

a) w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rolnictwa, Gospodarczej i Roz-

woju Gminy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Zwoleniu - uzupełniono skład Komisji Rolnictwa o radnego wybranego w 

wyborach uzupełniających oraz dokonano zmian w składach osobowych  Komisji Rewi-

zyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

b) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020: 

- po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 700 w kwocie 50.000zł wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu 

sprzedaży nieruchomości; 

 w dziale 756 w łącznej kwocie 150.000zł wprowadza się ponadplanowe dochody z 

tytułu podatków i odsetek. 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600 Transport w kwocie 35.350zł zwiększa się plan wydatków na bieżące 

utrzymanie dróg, oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000zł na 

dokumentacje projektową chodnika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu; 

 w dziale 750 o kwotę 4.650zł zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego 

na dofinansowanie projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu 

Zwoleńskiego”; 

 w dziale 900: 

 rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 

160.000zł plan wydatków na wywóz odpadów komunalnych; 

 rozdziale 90015-Oswietlenie uliczne, w kwocie 21.500zł zwiększa się plan 

wydatków inwestycyjnych na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Osiny 

(od ul Targowej w prawo) oraz zmniejsza się o kwotę 9.500zł plan zadania 

https://bip.zwolen.pl/upload/u208-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u208-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u208-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u209-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u209-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u209-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u210-2020.pdf
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pn. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Jasieniec 

Kolonia. 

d) w sprawie 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 zgodę na zawarcie kolejnej umowy z do-

tychczasowym najemcą na okres do 11 (jedenastu) lat tj. na okres łącznie nie dłuższy niż 

do 31 grudnia 2032r; 

e) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - wyrażono zgodę na nieodpłatne na-

bycie na rzecz Gminy Zwoleń nieruchomości położonej w obrębie Osiny, gmina Zwoleń 

z przeznaczeniem na dojazd do drogi publicznej dla nieruchomości sąsiedniej, na której 

zostanie wybudowany plan zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych mieszkańców wsi 

Osiny.                                                                                                            

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej 15 grudnia 2020r. Rada Miejska podjęła uchwały w nastę-

pujących sprawach: 

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020: 

 po stronie dochodów budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600 Transport: 

 o kwotę 430.152zł zwiększa się dotacje z Województwa Mazowieckiego na do-

finansowanie inwestycji w Linowie i Koszarach; 

 w kwocie 161.930zł zmniejsza się dotację z Województwa Mazowieckiego na 

dofinansowanie inwestycji z tzw. FOGR; 

 w kwocie 55.167zł zmniejsza się plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządo-

wych. 

 w dziale750-Administracja zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.930zł; 

 w dziale 756 dokonano przesunięcia planu dochodów w ramach działu; 

 w dziale 758 Różne rozliczenia: 

https://bip.zwolen.pl/upload/u211-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u212-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u213-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u214-20202.pdf
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 o kwotę 70.000zł zwiększono subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofi-

nansowanie dostępu do Internetu dla nauczycieli; 

 o kwotę 25.856zł zwiększono subwencję oświatową w związku z wypłaconymi 

odprawami emerytalnymi; 

 o kwotę 152.444zł zwiększa się plan uzupełnienia subwencji ogólnej; 

 w kwocie 7.200zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek. 

 w dziale 801-Oswiata wprowadza się dochody z tytułu zwrotu pobytu dzieci z in-

nych gmin w przedszkolach; 

 w dziale 855- Rodzina o kwotę 15.000zł zmniejsza się dochody z tytułu pobytu w 

żłobku dzieci z innych gmin i dokonuje przesunięć w planie dochodów klasyfika-

cji budżetowej; 

 w dziale 900-Gospodarka komunalna- dokonuje się zmian w planie dochodów kla-

syfikacji budżetowej; 

 w dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 700zł zmniejsza się dochody z tytułu 

usług. 

- po stronie wydatków budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

 w dziale 600-Transport dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych: 

 o kwotę 621.000zł zwiększa się wydatki na Przebudowę drogi gminnej w Ko-

szarach (w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Województwem 

Mazowieckim na dofinansowanie przebudowy dróg w Koszarach); 

 w kwocie 10.000zł zmniejsza się plan na wykonanie dokumentacji projektowej 

ciągu pieszego przy Placu Kochanowskiego w Zwoleniu; 

 w kwocie 35.000zł zmniejsza się plan zadania Przebudowa drogi gminnej do-

jazdowej Jasieniec Kolonia –Podborek; 

 o kwotę 45.000zł zmniejsza się plan na zadanie Przebudowa drogi gminnej 

Miodne Linów. 

 w dziale 757- w kwocie 136.471zł zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu; 

 w dziale 801-Oświata: 
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 w kwocie 70.000zł zwiększa się plan wydatków na dopłaty dla nauczycieli 

(zdalne nauczanie); 

 w kwocie 25.856zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe w związ-

ku z przyznaną rezerwą subwencji oświatowej. 

c) w sprawie nabycia nieruchomości - wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy Zwo-

leń nieruchomości położonej w obrębie Osiny, Gmina Zwoleń z przeznaczeniem pod bu-

dowę placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych mieszkańców wsi Osiny; 

d) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - zwolniono z obowiązku oddania w dzier-

żawę w drodze przetargu, części nieruchomości stanowiących własność Gminy Zwoleń, 

położonych w Zwoleniu przy ulicach: 

- Doktora Perzyny – działka ewid. nr 5282/4 o powierzchni 2278 m
2
; 

- Bogusza  – działka ewid. nr 5331/4 o powierzchni 1699 m
2
; 

- 550 Lecia – działka ewid. nr 7007 o powierzchni 1048 m
2
; 

- Ludowej – działka ewid. 6525 o powierzchni 10.658 m
2
. 

i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gruntu o powierzchni1 

m
2 
z każdej z w/w nieruchomości, z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat. 

e) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego- zwolniono z obowiązku 

oddania w najem w drodze przetargu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku 

komunalnym w Zwoleniu przy ulicy Władysława Jagiełły 8 i wyrażono zgodę na zawar-

cie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 5 lat; 

f) w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych - zwolniono z obowiązku 

oddania w najem w drodze przetargu boksów garażowych znajdujących się w budynku 

garażowym przy ulicy Prostej w Zwoleniu i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych 

umów najmu boksów z dotychczasowym najemcą na okres 5 lat. 

 

Na sesji odbytej w dniu 22 grudnia 2020r. Rada podjęła uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń; 

b) w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Zwoleń na 2021 rok; 

c) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2021; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u215-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u216-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u217-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u218-2020.pdf
http://bip.zwolen.pl/upload/u11-2018.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u221-2020.pdf
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d) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zwoleń - wyznaczono aglomera-

cję Zwoleń o równoważnej liczbie mieszkańców 9967 z oczyszczalnią ścieków 

w miejscowości Zwoleń, obejmującą miasto Zwoleń; 

e) w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 450566W na terenie miasta 

Zwolenia. 

Ustalenie nowego przebiegu dla drogi gminnej o nr ewid. 450566W nastąpiło na skutek analizy 

technicznej i ekonomicznej. Zmiana dotyczy nadania ul. 11 Listopada w Zwoleniu na odcinku  

długości 600 mb (od ul. Wojska Polskiego do ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu) oraz ul. 

Batalionów Chłopskich w Zwoleniu na odcinku długości 1625 mb (od  ul. 11 Listopada do ul. 

Północnej w Zwoleniu) jednego numeru ewidencyjnego ze wskazaniem na dotychczasowy nr 

450566W ul. Batalionów Chłopskich w Zwoleniu. W/w ulice stanowią jeden ciąg komunikacyj-

ny, w związku z tym zasadne jest nadanie mu wspólnego numeru drogi. Na pozostałym odcinku 

długości 1570 mb ul. 11 Listopada w Zwoleniu (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kopciucha 

w Zwoleniu) pozostaje dotychczasowy numer ewid. 450598W. Zmiana przebiegu drogi 

450566W wynika z dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym terenie, po-

zwoli to na stworzenie jednego ciągu drogowego, łączącego drogę krajową nr 12 z drogą woje-

wódzką nr 787. 

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wy-

robów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2021 Gminy Zwoleń; 

g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2021 roku”. 

 

XII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Uprawnienia  władz  lokalnych  w  zakresie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  w  więk-

szości  przypadków  koncentrują  się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Miasto wspie-

ra także  działalność  służb,  które  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  publiczne  w tym  bezpie-

czeństwo  pożarowe – Ochotnicze Straże Pożarne i Powiatowa Straż Pożarna. 

https://bip.zwolen.pl/upload/u222-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u223-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u223-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u224-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u224-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u224-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u225-2020.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u225-2020.pdf
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Na terenie gminy Zwoleń działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP skupia  

w swoich szeregach ogółem 261 członków (w tym 16 kobiet): 

1. 229 członków czynnych; 

2. 13 wspierających; 

3. 19 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 2020r. wyniosło 333 000,00 zł. 

Wszystkie jednostki zobowiązane są  do utrzymywania wymaganej gotowości operacyjnej do 

walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownic-

twem technicznym, chemiczno–ekologicznym, poszukiwawczo-ratowniczym, wodnym i me-

dycznym. W 2020r. zanotowano 73 wyjazdy do akcji oraz 128 działań związanych z zabezpie-

czeniem 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: 

1. pokazy działania dla dzieci z przedszkoli i szkół (gaszenie pożaru, ratownictwo drogowe 

wspólnie ćwiczenie na wypadek pożaru w szkole); 

2. pogadanki z mieszkańcami na temat zagrożeń wynikających m.in.z wypalania traw, za-

truciem tlenkiem węgla; 

3. organizowane są Turnieje Wiedzy Pożarniczej dla dzieci szkół podstawowych. 

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. 
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XII.1 Obrona cywilna Gminny 

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: 

1. w skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Zwoleń wchodzą 

następujące urządzenia alarmowe:  

a) syreny alarmowe - elektroniczne 2 szt. i  mechaniczne 7 szt.; 

b) radio do wysyłania komunikatów głosowych w sytuacji zagrożenia. 

 

XII.2 Działalność gospodarcza 

Podmioty gospodarcze. 

Według stanu na koniec grudnia 2020 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, prowadzonej 

przez Urząd Miejski w Zwoleniu zarejestrowanych było 749 podmiotów gospodarczych (osoby 

fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą). 
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Podmioty gospodarcze w latach 2018 - 2020 

 

 

XIII. Promocja Gminy Zwoleń 

Promocja w gminie Zwoleń w 2020r. realizowana była m.in. w następujących obszarach: 

1. prowadzenie strony internetowej: www.zwolen.pl – 350 tys.  wejść w roku; 

2. prowadzenie konta na profilu społecznościom Facebook; 

3. finansowanie kwartalnika „ Głos Zwoleński” oraz współfinansowanie kwartalnika „Głos 

Ziemi Zwoleńskiej”; 

4. publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej: 

 - „Echo Dnia”-  5 emisji w dodatku Echo Powiśla promujących działania gminy; 

 - „Głos Radomski” (życzenia świąteczne); 

 „Tygodnik Radomski” (życzenia świąteczne, artykuł promujący gminę Zwoleń); 

 - serwis internetowy obiektywnie.info.pl (artykuły promujące działalność gminy). 
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XIII.2  Albumy i publikacje: 

1. „Major Hubal. Fakty, legendy i mity” – 1000 zł, 20 szt.; 

2. „30-lecie samorządności, 20-lecie województwa mazowieckiego” – 2000 zł, 20 szt.; 

3. Materiały promujące gminę Zwoleń – 15000 zł. 

 

XIII.3 Sponsorowanie klubów sportowych w ramach promocji gminy Zwoleń: 

1. „Zwolenianka”            - 40000,00 zł; 

2. „KS Zwoleń”              -  30000,00 zł;. 

3. Zwoleńskie Stowarzyszenie Tenisowe  - 15000,00 zł; 

 

XIV. Działania gminy związane z pandemią koronawirusa COVID-19 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia mieszkańców gminy Zwoleń to priorytetowe 

działanie dla lokalnego samorządu. W obliczu pandemii koronowirusa samorząd gminy Zwoleń 

przeznaczył ze środków własnych kwotę 112.392,63 zł na zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

COVID-19 i walkę z nim.  

 

Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na zakup maseczek dla mieszkańców gminy Zwoleń 

(łącznie do mieszkańców gminy trafiło ponad 14500 maseczek), przyłbic, płynów 

dezynfekujących, kombinezonów ochronnych, termometrów, dozowników  oraz ozonatora.  

 

Ponadto  Urząd Miejski w Zwoleniu w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi interesantów 

zakupił lady i bariery ochronne  w pokojach biurowych oraz utworzył punkt obsługi interesanta 

w holu budynku.  

 

Zakupiono również 12 łóżek z wyposażeniem, które usytuowano w miejscach przeznaczonych na 

odbywanie kwarantanny przez mieszkańców. Samorząd gminy wsparł także miejscową służbę 

zdrowia. W trakcie trwania pandemii samorząd zakupił maseczki ochronne dla SPZZOZ  

w Zwoleniu oraz pralkę i automatyczną suszarkę do ubrań dla zwoleńskiego pogotowia. 
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Udzielono też wsparcia w wysokości 20 tysięcy na zakup defibrylatora.  

W dobie zdalnego nauczania samorząd gminy Zwoleń zadbał także o zapewnienie dla szkół  

i uczniów odpowiedniego sprzętu. W kwietniu 2020 roku gmina pozyskała 70 tysięcy złotych 

dofinansowania na zakup laptopów do zdalnego nauczania. Do szkół podstawowych wówczas 

trafiło w sumie 20 komputerów ACER Nitro 5 AN515-43-R6NW z zestawami słuchawkowymi 

oraz niezbędnym oprogramowaniem MS Office.  

Jesienią pozyskano kolejne 105 tysięcy złotych dofinansowania. Dzięki tym środkom zakupiono 

30 sztuk laptopów HP Inc 250G7 wraz z oprogramowaniem MS Office wersja edu oraz zesta-

wem słuchawek z mikrofonem. 

 

 

 

 


