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Szanowni Państwo, 

 

 Przedstawiam państwu Raport o stanie Gminy Zwoleń. Jest to kompleksowe  

i miarodajne zestawienie danych oraz zmian zachodzących  w Gminie Zwoleń w 2021 roku. 

Raport ilustruje nie tylko działalność Burmistrza ale również ukazuje realizowanie podjętych 

przez Radę Miejską uchwał. W raporcie odnajdziemy także informacje o zaplanowanych 

strategiach i obszarach aktywności mieszkańców. 

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 poszerzenie wiedzy na temat lokalnego 

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

naszej małej Ojczyzny. 

 Zebrane informacje, dane statystyczne oraz zestawienia będą dla Państwa użyteczną 

wskazówką w pracy, nauce czy planowaniu przyszłych aktywności. Lektura raportu ukazuje w 

sposób przejrzysty główne tendencje i zmiany, jakie zachodzą w rożnych strefach życia Gminy 

Zwoleń na przestrzeni ostatnich lat.  

Z przyjemnością zapraszam do zapoznania się z Raportem o Stanie Gminy Zwoleń  

za rok 2021. 

 

 

Zapraszam do lektury                                                       

     Burmistrz Zwolenia 

    /Arkadiusz Sulima/ 
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I. Informacje o Zwoleniu i jego położeniu geograficznym 
 

Gmina i Miasto Zwoleń (ok. 15.307 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 km
2
. 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. W 2018 roku park został poddany 

modernizacji. W ramach prac wykonano rzeźbę Urszulki, odlew fotelu Jana Kochanowskiego 

oraz kolorową fontannę, a także ścieżkę z fragmentami fraszek Kochanowskiego. 

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: 
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korty tenisowe, place zabaw, skate-park, siłownie zewnętrzne, „Miasteczko ruchu”, kompleks 

boisk, altana wraz z grillem, punk serwisowy dla rowerów na Orliku oraz wybudowana  

w 2021 roku nad zalewem ścieżka sportowo-rekreacyjna. Miasto nie zapomina także o osobach 

niepełnosprawnych, 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 

cyklicznie przeprowadza akcję sadzenia młodych drzewek. W gminie działa także program  

opieki nad zwierzętami, w który wpisana jest m.in. bezpłatna sterylizacja zwierząt: kotów i psów.  

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. 
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I.1  Demografia 

I.1.1 Ludność na podstawie Rejestru Mieszkańców i ewidencji ludności 

 

Zameldowania na pobyt stały w roku 2021r.         - 356 

Zameldowania na pobyt czasowy w  roku 2021r.   - 89 

Zgony w gminie w 2021r.                                - 208 

Urodzenia w 2021r.                                         - 125 

         

Liczba ludności: miasto                            - 7619 

                             gmina                             - 7418 

 

                             razem                              - 15037          na dzień 31.12.2021r. 

 

 

Liczba ludności na dzień 31.12.2021 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 ocenić w pełni 

sytuacji demograficznej mieszkańców gminy Zwoleń. 
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Dane statystyczne w oparciu o akty urzędu Stanu Cywilnego w Zwoleniu  

za rok 2021  
 

 

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

Ogółem 

2021 

Liczba sporządzonych aktów 
małżeństwa 

w tym: 

liczba ślubów konkordatowych 
liczba ślubów cywilnych 

liczba umiejscowionych aktów 

3 
 

 

2 
1 

0 

3 
 

 

1 
2 

0 

1 
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1 
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7 
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1 
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0 

2 
 

 

0 
2 

0 

81 
 

 

53 
27 

1 

Liczba sporządzonych aktów 
zgonu  

w tym: 

liczba umiejscowionych aktów 

23 
 

 

0 

19 
 

 

0 

29 
 

 

1 

33 
 

 

0 

20 
 

 

0 

28 
 

 

1 

16 
 

 

0 

17 
 

 

1 

21 
 

 

0 

38 
 

 

0 

29 
 

 

0 

26 
 

 

0 

299 
 

 

3 

Liczba sporządzonych aktów 

urodzenia - umiejscowienie aktów 
0 0 1 0 4 4 2 2 1 0 3 1 18 

Liczba wyroków sądowych 
orzekających rozwód 

5 0 4 2 4 3 3 2 2 1 0 3 29 

Liczba przeniesionych do systemu  

aktów z ksiąg papierowych 
162 137 251 135 149 85 70 116 139 139 224 125 1732 

Liczba wydanych odpisów aktów 155 127 194 167 184 164 196 209 182 211 175 205 2169 

 

 

W 2021 roku  dwie jubilatki obchodziły 100-lecie urodzin.  Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie otrzymały 32 pary. 
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Porównanie w oparciu o wydane akty w latach 2018 - 2021 

 

 

 

II.   Ochrona środowiska 

II.1 Referat Ochrony Środowiska 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zwoleń w 2021 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, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych 

wykonywał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedziba ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń. 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej w 2021 roku obowiązywał system mieszany 

workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne 

gromadzone były w pojemnikach w które właściciel nieruchomości zobowiązany był sam się 

doposażyć oraz utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.  
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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 odpadów komunalnych tzw. 

PSZOK, zlokalizowany przy ul. Batalionów Chłopskich 25 w Zwoleniu. Punkt czynny był  

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 31.12.2021 r. objętych systemem było 3474 gospodarstwa 

domowe w tym 3427  w budownictwie jednorodzinnym i 47 w budownictwie wielorodzinnym.  

Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Zwoleń objęto nieruchomości 

zamieszkałe. 

II.2. Stawki opłat obowiązujące na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2021 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 
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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 01.01.2021 do 31.12.2021 

 

NALEŻNOŚCI 2574727,98 

WPŁATY 2448286,32 

ZALEGŁOŚCI 132503,81 

NADPŁATY 6062,15 

 

 W 2021 r. łączne koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

gminy i miasta Zwoleń wynosiły 2724870,80  zł brutto. 

 

Zestawienie kosztów za 2021 rok [brutto, zł] 

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 

1. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 

organizacja i prowadzenie PSZOK-u 
2581849,24 

3. Aktualizacja  systemu „odpady w gminie.com” 6211,56 

4. Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania związane z 

prowadzeniem systemu 
134515 

5. Szkolenia pracowników 2295 

Razem 2724870,8 

 

 

 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            15 

Porównanie kosztów systemu gospodarowania odpadami w latach 2019 – 2021 

 

 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

gminnym systemem gospodarowania odpadami objętych według stanu na 31.12.2021 r. było 

11898 mieszkańców z czego: 9645 osób w zabudowie jednorodzinnej oraz 2253 osób  

w zabudowie wielorodzinnej. 

II.3. Zestawienie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK według kodów 

w 2021 r roku[Mg/rok] 
 

Nazwa i adres punktu 

Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj zebranych odpadów 

komunalnych 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

 

 

 

20 01 02  szkło 39,0600 

16 01 03 Zużyte opony 50,1600 

20 01 23* Urządzenia zawierające freon 8,7830 

1 822 167,55 

2480626 

2724871 

2019 2020 2021
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PUNKT SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

UL. BATALIONÓW 

CHŁOPSKICH 25 

26-700 ZWOLEŃ 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

11,1990 

20 01 21
* Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,1300 

20 01 01 Papier i tektura 5,2200 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

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

16,2350 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 4,1200 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 268,0400 

20 01 33* 
 

baterie I akumulatory łącznie z 

bateriami I akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 
02 lub 16  06 03  oraz niesortowane  

baterie  I akumulatory zawierające 

baterie 

0,1850 

10 01 01 żużle , popioły paleniskowe I pyły z 

kotłów( z wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 01 04) 

159,0000 

17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych I elementów 
wyposażenia  inne niż wymienione 

w 17 01 06 

181,0000 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 0,7300 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 129,2200 

 

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

Unieszkodliwieniu w 2021 r. poddano 91,97 Mg. Utylizacja azbestu była finansowana z budżetu 

Gminy Zwoleń. 
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Porównanie ilości zebranych odpadów w latach 2019 - 2021 w Mg 

 

 

Gmina Zwoleń na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Warszawie utworzyła Punkt 

Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym przeszkoleni pracownicy pomagają 

mieszkańcom w pisaniu wniosków o dotację w Programie „Czyste powietrze”. Należy 

podkreślić, iż przeprowadzenie inwentaryzacji zwiększyło zainteresowanie tym programem. 

W 2021 r. za pośrednictwem gminy zostało złożonych 13 wniosków o poziom podstawowy 

dofinansowania oraz 11 wniosków o poziom podwyższony na otrzymanie dotacji z programu 

„Czyste Powietrze”. W ramach tego zadania przeprowadzane były spotkania z mieszkańcami  

promocyjno-informacyjne. Dystrybuowane były również materiały informacyjne i reklamowe np. 

torby z logo programu „Czyste Powietrze”, ulotki. 
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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. 

 

Liczba dzieci/uczniów w Gminie Zwoleń wg stanu na 30.09.2021 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 39 12 75 126 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli 33 18 124 175 

4. Publiczne Szkoła Podstawowa w Sycynie 12 11 95 118 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 54 116 892 1062 

RAZEM publiczne 263 157 1186 1606 

6. 
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Zwoleniu 

155 - - 155 

7. 
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Motylek” 

Kinga Frydrych w Zwoleniu 
25 - - 25 

RAZEM niepubliczne 180 0 0 180 
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Liczba uczniów objęta pomocą w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych 

w 2021 roku 

styczeń  2021 – czerwiec 2021 

Rok szkolny 2020/2021 
wrzesień 2021 – grudzień 2021 

Rok szkolny 2021/2022 

Lp. Rodzaj szkoły 
Ilość 

stypendystów 
Rodzaj szkoły 

Ilość 

stypendystów 

2. Liceum 11 Liceum 5 

3. Szkoła podstawowa 90 Szkoła podstawowa 79 

4. Technikum 26 Technikum  22 

5. Szkoła branżowa I stopnia 9 Szkoła branżowa I 

stopnia 

18 

Razem 136 Razem 124 

Wypłacona kwota 79.161,60 Wypłacona kwota 551.187,20 

Razem wypłacona kwota w 

2021 roku 

 

130.348,80  zł -  w tym środki własne 13.034,88zł 

 

 

III.2. Stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolny 2021/2022 - stan na 

30.09.2021 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 
3 - 12 1 15 2 71 5 101 8 

PSP Barycz - - 4 1 3 - 9 1 16 2 

PSP 

Paciorkowa 

Wola 

2 - 1 - - 1 17 4 20 5 

PSP 

Sycyna 
- - - - 1 3 11 4 12 7 

PP Zwoleń - 1 - - 1 - 8 1 9 2 

Razem 5 1 17 2 20 6 116 15 158 24 
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Liczba pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych   

z podziałem na placówki 
 

Placówka 
Liczba pracowników obsługi i administracji 

pełnozatrudnionych niepełnozatrudnionych 

PSP Zwoleń 24 - 

PSP Barycz 8 4 

PSP Paciorkowa Wola 10 1 

PSP Sycyna 5 1 

PP Zwoleń 13 1 

Razem 60 7 

 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach gminy Zwoleń  

w latach 2018 – 2021 
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III.3. 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 

(78,54 zł brutto za bilet)- realizowane przez PKS Kielce Sp. z o.o.; 

2. Zadanie nr 2 - przewóz autobusem (z min. 52 miejscami siedzącymi) uczniów na imprezy 

kulturalno-oświatowe i sportowe ( 4,86 zł/km brutto) – realizowane przez Biuro Turystyki 

Szkolnej Mariusz Łuczyński, ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 5, 08-530 Dęblin; 

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

kulturalno-oświatowe i sportowe ( 3,89 zł/km brutto) – realizowane przez 15 Pułku 

Piechoty Wilków 5, 08-530 Dęblin. 

 

Liczba uczniów dowożonych w tym uczniowie niepełnosprawni 

Lp. 

 

Placówka 

 

Liczba uczniów dowożonych (stan na 

II.2022r.) 

1 PSP Zwoleń 150 

2 PSP Barycz 74 

3 PSP Paciorkowa W. 130 

4 PSP Sycyna 100 

5 Autobus UM Zwoleń 102 

6 Dzieci niepełnosprawne (Pionki, Huta, Sulejów, rodzice) 30 

 Razem 586 
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III.IV. Wysokość przekazanych dotacji dla placówek niepublicznych  

w 2021 roku 

 

Kształcenie młodocianych pracowników 2021 roku 

Lp. Liczba wydanych decyzji o zwrot kosztów 

dofinansowania młodocianego pracownika 
Wypłacona  dotacja 

1. 10 80.810,00 zł 

 

III.V. Realizacja programu Karty Dużej Rodziny w 2021 roku 
 

Lp. Ilość wniosków 
Ilość wydanych kart 

tradycyjnych 
Ilość wydanych kart elektronicznych 

1. 52 161 165 

 

 

 

 

Lp. Nazwa placówki 
Środki na 

dofinansowanie 
Kwota Razem 

1.  

Niepubliczne Przedszkole 
„Słoneczko” w Zwoleniu 

Dotacja 1.226.655,92 zł 

2.007.574,65 zł 
Dzieci 

niepełnosprawne 
687.804,67 zł 

Wczesne 

wspomaganie 
93.114,06 zł 

2. Niepubliczne Przedszkole 

Językowe „Motylek” w 
Zwoleniu 

Dotacja 226.599,00 zł 226.599,00 zł 

3. Niepubliczny Żłobek 

„Krasnoludek” w Zwoleniu 
Dotacja z budżetu 

gminy 
105.300,00 zł 105.300,00 zł 

 
RAZEM NIEPUBLICZNE 2.339.473,65 zł 
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Realizacja programu Karty Dużej Rodziny w latach 2018 – 2021 

 
 

III.VI. Programy rządowe  i unijne realizowane w szkołach podstawowych  

w 2021 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 – 3.040,46 zł; 

2. „Posiłek w szkole i w domu” - w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu 

dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły 

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez 

organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W 2021 roku wsparcie na 

doposażenie i poprawę standardu stołówki w otrzymały szkoły: 

a) PSP w Zwoleniu - wartość 89.972,00, w tym środki własne 18.390,00 zł; 

b) PSP w Baryczy - wartość 39.908,00 zł w tym środki własne 8.021,00 zł. 
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3. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” - w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 

10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” -  

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 podpisana 25.08.2021 r. Celem projektu jest 

podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu województwa 

mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń 

mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

W ramach projektu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Jagiełły w Zwoleniu trafi 

pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, 

urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz 

pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Wartość projektu 150.000,00 zł (nie 

mniej niż 130.000,00 zł) stanowiące 100 % kwoty dofinansowania; 

4. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” jest realizowany 

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu 

Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we 

współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Otrzymane 

środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych 

do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek 

pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu 

komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym 

zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). 

Całkowita wartość programu 30.500 zł,  w tym środki własne 6.100 zł. Programem 

objęte zostały szkoły: 

a) PSP w Zwoleniu  - 15 000 zł,   w tym środki własne 3 000 zł; 

b) PSP w Paciorkowej Woli – 5.000 zł , w tym środki własne 1.000 zł; 

c) PSP w Sycynie – 5.000 zł, w tym środki własne 1.000 zł; 

d) PSP w Baryczy- 3.000 zł, w tym środki własne  600 zł; 
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e) PSP  w Baryczy - oddział przedszkolny  – 2.500 zł, w tym środki własne 500 zł. 

5. „Laboratoria Przyszłości” - to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych w całej 

Polsce. zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie 

kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność  

i rozwiązywanie problemów w szkołach podstawowych. Celem inicjatywy jest wsparcie 

wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości  

z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

Całkowita wartość programu 387.600 zł, stanowiące 100% dofinasowania. Wsparcie 

na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych – od drukarek 3D, przez gogle 

wirtualnej rzeczywistości po narzędzia do prac ręcznych, czy sprzęt do nagrań i obróbki 

dźwięku i wideo otrzymały:   

a) PSP w Zwoleniu – 267 600 zł; 

b) PSP w Baryczy – 30 000 zł;  

c) PSP w Paciorkowej Woli – 60 000 zł;  

d) PSP w Sycynie – 30 000 zł. 

 

III.VII. Koszty utrzymania placówek oświatowych w 2021 roku 
 

Wyszczególnienie wy-

datków z podziałem na 

rozdziały 

Ogółem  

2021 rok 

PSP Barycz 
PSP Pacior-

kowa Wola 

PSP Sycy-

na 
PSP Zwoleń 

PP Nr 1 

Zwoleń 

2021 2021 2021 2021 2021 

80101- Szkoły podstawowe 14 923 571,37 1 694 180,24 2 161 283,03 1 903 919,61 9 164 188,49 0,00 

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 
13 936 651,78 1 526 113,00 1 984 947,34 1 746 783,78 8 678 807,66 

 

wydatki na remonty 39 639,45 320,00 1 970,99 19 245,75 18 102,71 
 

wydatki rzeczowe pozostałe 947 280,14 167 747,24 174 364,70 137 890,08 467 278,12 
 

wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

80103- Oddziały  

przedszkolne 
1 454 775,06 287 334,42 255 757,94 93 689,30 817 993,40 0,00 

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski  odpisy 

na zfśs 
1 430 393,36 278 213,00 245 623,73 92 379,03 814 177,60 
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wydatki na remonty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

wydatki rzeczowe 24 381,70 9 121,42 10 134,21 1 310,27 3 815,80 
 

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

80104- Przedszkola 1 723 052,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1 723 052,89 

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 
1 591 662,30 

    
1 591 662,30 

wydatki na remonty 1 588,00 
    

1 588,00 

wydatki rzeczowe 117 512,59 
    

117 512,59 

wydatki inwestycyjne 12 290,00 
    

12 290,00 

80146 - Dokształcanie i dosko-

nalenie nauczycieli 
8 726,20 0,00 4 726,20 0,00 4 000,00 0,00 

wydatki rzeczowe 8 726,20 0,00 4 726,20 0,00 4 000,00 0,00 

80148 – Stołówki szkolne 1 024 732,41 275 072,86 257 719,64 0,00 491 939,91 0,00 

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 
848 410,63 215 308,81 240 128,94 

 
392 972,88 

 

wydatki na remonty 41 880,99 8 830,99 800,00 
 

32 250,00 
 

wydatki rzeczowe 134 440,79 50 933,06 16 790,70 
 

66 717,03 
 

80149 – Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych for-

mach wychowania przed-

szkolnego 

110 785,67 0,00 16 382,48 3 168,08 40 289,05 50 946,06 

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 
109 821,87 

 
15 468,58 3 168,08 40 289,05 50 896,16 

wydatki na remonty 0,00 
 

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

wydatki rzeczowe 963,80 
 

913,90 0,00 0,00 49,90 

 80150 – Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach pod-

stawowych 

815 761,41 36 194,61 114 666,41 27 644,26 637 256,13 0,00 

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 
807 986,81 34 797,81 113 275,21 27 644,26 632 269,53 

 

wydatki na remonty 3 997,50 0,00 0,00 0,00 3 997,50 
 

wydatki rzeczowe 3 777,10 1 396,80 1 391,20 0,00 989,10 
 

80153 - Zapewnienie ucz-

niom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczenio-

wych 

155 994,35 10 205,70 17 312,92 12 106,72 116 369,01 0,00 
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Ogółem wydatki 20 217 399,36 2 302 987,83 2 827 848,62 2 040 527,97 11 272 035,99 1 773 998,95 

w tym: 
      

wynagrodzenia, składki 

ZUS,FP, dod.wiejski, odpisy 

na zfśs 

18 724 926,75 2 054 432,62 2 599 443,80 1 869 975,15 10 558 516,72 1 642 558,46 

wydatki na remonty 87 105,94 9 150,99 2 770,99 19 245,75 54 350,21 1 588,00 

wydatki rzeczowe 1 237 082,32 229 198,52 208 320,91 139 200,35 542 800,05 117 562,49 

wydatki inwestycyjne 12 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 290,00 

wydatki na zakup podręczni-

ków-dotacja 
155 994,35 10 205,70 17 312,92 12 106,72 116 369,01 0,00 

 

III.VIII. Współpraca z podmiotami, które otrzymały dotację na realizację 

zadania publicznego  
 

Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotację zgodnie z ustawią z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) wspieranie i upowszechnianie  

-kultury fizycznej w 2021 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 oraz udział w 

rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego, 

lekkiej atletyki, piłki koszykowej, piłki 

siatkowej, piłki nożnej, piłki ręcznej dziewcząt i 

chłopców  

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 125 

3. 

Parafialnym 

Młodzieżowym 

Klubem Sportowym 

„Zwoleń”,  

26-700 Zwoleń,  

ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 30 

Popularyzacja piłki siatkowej i sportów 

rowerowych. Szkolenie dzieci, młodzieży 

i dorosłych w tym zakresie oraz udział w 

rozgrywkach, turniejach i innych formach 

rywalizacji. 

 

35.000,00 zł 60 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            28 

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 169 

 
Razem 320.000,00 zł 781 

 

 

Środki finansowe przekazane podmiotom na wsparcie i upowszechnianie 

kultury fizycznej w latach 2019 - 2021 

 

 

Zawody szkolne i turnieje sportowe 

W 2021 roku na terenie Gminy Zwoleń zorganizowano: 

1. 11 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 13.420,00 zł. 

 

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.  

KULTURALNIE ZARAŻENI to hasło nowej inicjatywy Domu Kultury w Zwoleniu na 

rok 2021. Jeśli mamy się zarazić to tylko kulturą. Dom Kultury to miejsce, w którym jedni 

szukają gotowych propozycji dla realizacji swoich zainteresowań, a drudzy chcą wyrazić  

i zarazić swoje środowisko własnymi pomysłami. 

Ostatni czas pokazał, że nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas 

potrafi być nieprzewidywalny. W 2021r.  pandemia koronawirusa nadal dotykała wielu sfer życia 

w tym również kultury.  Dom Kultury w Zwoleniu idąc z duchem czasu realizował  swoje 

projekty  online i stacjonarnie. Działalność w sieci prowadzona była na platformach; Facebook, 

Instagram, YouTube, TikTok oraz portalu internetowym dkzwolen.pl. 

Liczba odsłon strony internetowej dkzwolen.pl – 52 795 wizyt,  174 769 wyświetleń strony. 

Liczba pobrań ZAP (aplikacja miejska) – 1265 wizyt 1394 wyświetleń. 

Liczba osób lubiących Fanpage’a Domu Kultury – 3305, liczba obserwujących – 3414.   

Liczba osób lubiących Fanpage’a Kina Świt –– 3916 polubieni,  4012 obserwujących. 

Liczba obserwujących na Instagramie – 368 osób ( DK opublikował 316 postów). 
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Liczba wyświetleń na Youtube – 51 773 (1 566 godzin szacunkowa liczba oglądania treści przez 

odbiorców - 145 subskrybentów). 

Liczba obserwujących na TikTok-u – 549. 

Liczba polubieni na TikTok-u – 3 403. 

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. ma ¼ 

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

Dotacja budżetowa  – 1 175 000 zł 

Dotacja inwestycyjna – 20 000 zł (174 300 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

audiowizualnego w 2022 r. z projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury), (600.000 zł  

z przeznaczeniem do wykorzystania na termomodernizację w 2022r.)  

 

IV.1.1. Działalność Domu Kultury w Zwoleniu  

 

W placówce działało: 

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

orkiestra dęta, mażoretki) w których pracowało 260 osób; 

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

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

prądu, zajęcia ogólnorozwojowe, balet dla dzieci, kursy taneczne i inne) – 150 osób; 

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

teatralne – 380 osób; 

4. w Galeriach DK zaprezentowanych zostało 11 wystaw  (Galeria Fotografii i Plastyki – 7, 

Galeria Przestrzeni Twórczej – 3, online – 1. W wernisażach i otwarciach uczestniczyło 

450 osób, łącznie wystawy zwiedziło fizycznie - 550 osób; 

5. DK był organizatorem  10 konkursów  stacjonarnych i online o randze ogólnopolskiej, 

powiatowej i gminnej; 

6. DK odpowiadał za oprawę i obsługę techniczną  uroczystości patriotycznych; 
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7. w 2021  roku  Domu Kultury w Zwoleniu wzbogacił kalendarz imprez wprowadzając 

wydarzenia online  zupełnie nowych projektów. 

 

IV.1.2. Nagrody o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej zdobyte przez 

zespoły działające w Domu Kultury 

 

1. Folklor: 

a) Świąteczny Konkurs Kolęd online Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Zwoleniu; 

b) 2 miejsce solistka, wyróżnienie Dziecięca Grupa Folklorystyczno – Rytmiczna; 

c) 11-12 czerwiec – udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów 

Teatralnych w Tarnogrodzie. Zespół Piątkowy Stok – Wielka Niedziela opiekun 

merytoryczny instruktor folkloru Domu Kultury; 

d) 19 czerwiec - XXVII Ogólnopolski Festiwal „Dziecko w Folklorze”;  

e) w Baranowie Sandomierskim – wyróżnienie w kat. soliści, śpiewacy; 

f) 20 czerwiec – XXVII Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów 

Nadwiślańskich „POWIŚLAKI” – Maciejowice I nagroda w kategorii solista 

śpiewak;  

g) III nagroda i mistrz uczeń duet z Dziecięcej Grupy Rytmiczno – Folklorystycznej; 

h) 18 lipiec XXVII Festiwal Folkloru Józefa Myszki – Iłża - II nagroda solista, śpiewak; 

i) 25 lipiec – Dni Kolbergowskie Przysucha Przegląd Folkloru - solista – wyróżnienie  

i nominacja na Festiwal Folkloru Polskiego; 

j) 6-8 sierpnia – Festiwal Folkloru Polskiego 55 Sabałowe Bajania Ogólnopolski 

Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów, Starostów 

Weselnych Bukowina Tatrzańska; 

k) 2 miejsce w konkursie śpiewu solowego; 

l) 28-29 sierpień – 55 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 

Dolny – udział Zespołu Śpiewaczego ze Strykowic Górnych – opiekun merytoryczny 

instruktor folkloru Domu Kultury; 
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m) 24 październik Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Domu 

Kultury Zwoleniu; I miejsce –  śpiew w kategorii dorosłych, I miejsce  – śpiew 

członkini Grupy Dziecięcej Folklorystyczno – Rytmicznej; 

n) 29 grudzień – udział w XI Świątecznym Konkursie Kolęd organizowany przez 

Parafie pw. Krzyża Świętego w Zwoleniu – online; 

o) I miejsce w kategorii dorosłych; 

p) III miejsce duet z Grupy Dziecięcej Folklorystyczno – Rytmicznej. 

 

2.  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia 

a) XVIII Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale; 

b)  Grand Premier Prix na Festiwalu Diffwinds (Differdange International Festiwal for 

winds) w Luksemburgu  (28.10.-01.11.) 

 

3. Mażoretki MODMZ 

a) Konkurs Tańca „Karnawałowe Solo” (solo flaga – 3 miejsce, solo pompon – 3 

miejsce); 

b) I Ogólnopolski Konkurs dla Zespołów Mażoretkowych „ Pląs” (solo baton juniorki – 

2 miejsce, solo flaga seniorki – 3 miejsce, solo pompon seniorki – wyróżnienie); 

c) Beskidzki Festiwal Tańca (1 miejsce –  kat.show duety, 2 miejsce –  kat.show dance 

13-15l, 3 miejsce –kat. show dance 15+,4 miejsce –kat.modern/jazz 15+); 

d) I Online Majorettes International Grand Prix (złoty medal -  FORMACJA 

MAŻORETKI KLASYCZNE w kat. scena,złoty medal - w kat. solo buława 

klasyczna dorośli, złoty medal - w kat. solo baton klasyczny dorośli, srebrny medal - 

w kat. solo buława juniorki, srebrny medal - w kat. solo flaga seniorki, srebrny medal 

- w kat. duet pompon klasyczny, srebrny medal - w kat. duet baton klasyczny 

seniorki, brązowy medal - w kat. duet baton klasyczny seniorki, brązowy medal -  

w kat. solo baton juniorki, brązowy medal - w kat. solo pompon klasyczny seniorki, 

brązowy medal - w kat. solo baton klasyczny seniorki, brązowy medal - w kat. duet 

baton seniorki); 
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e) Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej, Pustków-Osiedle  (1 miejsce 

w kat. scena mażoretki klasyczne seniorki, 1 miejsce w kat.defilada mażoretki 

klasyczne seniorki, 1 miejsce - solo buława grandsenior, 2 miejsce –solo buława 

juniorki, 3 miejsce –solo baton juniorki, 3 miejsce - duet baton seniorki, 4 miejsce –

solo flaga seniorki); 

f) Mistrzostwa Polski Mażoretek, Kędzierzyn-Koźle (1 miejsce –solo buława 

grandsenior, 3 miejsce – scena klasyczna seniorki, 4 miejsce – defilada klasyczna 

seniorki); 

g) w klasyfikacji generalnej trzeci zespół w Polsce w kat. mażoretki klasyczne  

(4 miejsce –solo buława juniorki, 8 miejsce –duet baton seniorki, 12 miejsce –solo 

baton juniorki, 12 miejsce –solo flaga seniorki); 

h) Mistrzostwa Świata Mażoretek Online MIA ( 2 miejsce - klasyczne scena, 2 miejsce - 

solo mace adults, 2 miejsce - solo classic mace adults, 3 miejsce - solo classic 

pompon teen, 3 miejsce - solo classic pompon adults, 3 miejsce - duo/trio classic 

baton teen, 3 miejsce - duet duo/trio classic pompon teen, 4 miejsce - duet duo/trio 

classic baton teen, 5 miejsce - solo flag teen, 5 miejsce - solo baton teen, 6 miejsce - 

solo classic baton teen); 

i) Otwarte Mistrzostwa Mażoretek – Racibórz 2021 ( 2 miejsce –solo buława seniorki,  

4 miejsce –solo buława juniorki); 

j) MWF World Cup – Puchar Świata Mażoretek – Zadar, Croatia 2021 (1 miejsce –solo 

buława seniorki, 2 miejsce –solo buława juniorki); 

k) Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza Zwolenia (1 miejsce – Mażoretki 

MOD Zwoleń w kat.mażoretki, 2 miejsce – małe Mażoretki MOD Zwoleń w 

kat.mażoretki). 

 

4. Młodzieżowy Zespół Wokalny 

a) 1 miejsce dla zespołu wokalnego z DK w Zwoleniu w XXI Przeglądzie Kolęd  

i Pastorałek w Pruszkowie; 

b) 1 miejsce dla zespołu wokalnego z DK w Zwoleniu w IV Ogólnopolskim; 
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c) Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Nocy niepojęta" Kałków-Godów kat: zespoły powyżej 

15 roku życia; 

d) 1 miejsce dla zespołu wokalnego podczas Festiwal kolęd i pastorałek 

"PASTORAŁKA ŻYWIECKA 2021"; 

e) 1 miejsce dla zespołu wokalnego podczas XIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

"Miłkowice 2021"; 

 

5. Chór Kameralny Domu Kultury w Zwoleniu     

a. miejsce dla Chóru Kameralnego w IV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

"Nocy niepojęta" Kałków-Godów kat: zespoły powyżej 15 roku życia; 

b) 1 miejsce dla chóru kameralnego podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

"PASTORAŁKA ŻYWIECKA 2021"; 

c) 1 miejsce dla Chóru Kameralnego podczas XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek w Puławach. 

 

6. Zespoły teatralne i recytatorzy   

a) Zwierzątkowo konkurs recytatorski - Kutno (I miejsce, II miejsce, III miejsce); 

b) XVIII Mazowiecki Konkurs Recytatorski Jednego Poety - Świetlicki - DK Kolorowa  

(I miejsce, wyróżnienie); 

c) XVII Konkurs Recytatorski i Wokalny im. K. I. Gałczyńskiego fundacji Strasna Zaba 

(wyróżnienia otrzymało trzech recytatorów z Domu Kultury w Zwoleniu, przyznano 

również nagrodę publiczności); 

d) Konkurs Siódme Niebo w Krakowie Młodzieżowy Dom Kultury im. Gałczyńskiego  

(III miejsce, wyróżnienie); 

e) Powiatowy Etap Warszawskiej Syrenki – Zwoleń (nominacja Zwoleń: dwie 

recytatorki z Domu Kultury, nominacja Radom: dwie recytatorki z Domu Kultury, 

wyróżnienia); 

f) Festiwal Młodego Aktora (II Konkurs Recytatorski) (wyróżnienie); 
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g) Finał Warszawskiej Syrenki 2021 (w kategorii IV-VI: wyróżnione – dwie recytatorki  

z DK, III miejsce w kategorii VII-VIII: I miejsce); 

h) Zwoleński Festiwal Słowa (w kategorii 4-8: II miejsce, III miejsce, wyróżnienie,  

w kategorii szkół ponadpodstawowych: I miejsce, II miejsce); 

i) Festiwal Słowo i Piosenka w Iłży (nagroda w kategorii 7-12 lat, wyróżnienie - pięć 

recytatorek z DK); 

j) OKR 2021 etap powiatowy (cztery nagrody w ramach Małego Konkursu 

Recytatorskiego, nagroda w kategorii szkół ponadpodstawowych - nominacja do 

przeglądu wojewódzkiego, etap wojewódzki - nagroda i nominacja do etapu 

centralnego w Ostrołęce); 

k) XX Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Klasycznej im. Jana 

Kochanowskiego (I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych); 

l) Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipsku (III miejsce, wyróżnienie - 

dwie recytatorki z DK); 

m) Słowa po Niebie Płynące konkurs recytatorski Młodzieżowego Domu Kultury im. 

Króla Maciusia Pierwszego w Płocku (II miejsce w kategorii szkół 

ponadpodstawowych); 

n) 29 3/4 Mały Konkurs Recytatorski w Starachowicach (I miejsce w kategorii IV-VI); 

o) Jesienne Impresje MOK w Pionkach (I miejsce, wyróżnienie); 

p) XXXV Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie (wyróżnienie dwie recytatorki z DK); 

q) III Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Lipskim Centrum Kultury (laureaci – 

pięć laureatek z DK, wyróżniony); 

r) IV Zwoleński Festiwal "Teatr Jednego Wiersza" (I miejsce dwóch recytatorów z DK); 

s) Wojewódzki Konkurs Recytatorski Primus Inter Pares w Warszawie (II miejsce). 

 

7. Zespoły  taneczne 

a) Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne "Zakochani Zakręceni na Taniec" Warszawa 

online- 14.02.2021: Hip-Hip/New Age/Duety/ 9-11 lat średniozaawansowany  

(1 miejsce – dwie tancerki, 2 miejsce – dwie tancerki); 
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b) Hip-Hip/New Age/ Solo/ 9-10 lat początkujący (2 miejsce ex aequo); 

c) Hip-Hip/New Age/Duety/ Powyżej 16 lat Open Finał (2 miejsce – dwie tancerki); 

d) Hip-Hip/New Age/Solo/ Finał B 9-10 lat średniozaawansowany (3 miejsce); 

e) Hip-Hip/New Age/ Solo/ Finał A 11 lat średniozaawansowany (3 miejsce); 

f) Hip-Hip/New Age/ Solo/ Finał B 11 lat średniozaawansowany (3 miejsce - ex aequo); 

g) Hip Hop Solo Powyżej 14 lat Open Finał (2 miejsce, 5 miejsce); 

h)  Międzynarodowy Konkurs Taneczny International Dance Competition "MAGIC OF 

DANCE"  w Ostrowie Wielkopolskim 27-28.02.2021 (3 miejsce w kat. inne formy 

14-16 lat); 

i) IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego GOLD CONTEST online  

w Gliwicach 6.03.2021 (1  miejsce,  2 miejsce, 4 miejsce ); 

j) Ogólnopolski Konkurs Tańca "Białobrzeski Winter E-DANCE 2021"- 07.03.2021 

(Duety Inne Formy do 10 lat - 2 miejsce – dwie tancerki, Duety Inne Formy 11-12 lat 

- 2 miejsce – dwie tancerki,  Duety Inne Formy powyżej 15 lat - 2 miejsce – dwie 

tancerki, Solo Inne Formy kat. 9-10 lat - 3 miejsce - ex aequo i 5 miejsce, Solo Inne 

Formy kat. 11-12 lat - 2 miejsce i 3 miejsce - ex aequo, Solo Inne Formy kat. 13-14 

lat - 4 miejsce, Solo Inne Formy kat. powyżej 15 lat - 2 miejsce); 

k)  Beskidzki  Festiwal Tańca - VIII Turniej Tańca Nowoczesnego  online w Kętach – 

13.03.2021(kategoria: pow. 15 lat -street dance – solo - 2 miejsce, kategoria: do 12 lat 

-street dance – duety - 3 miejsce – dwie tancerki i 4 miejsce – dwie tancerki, 

kategoria: do 12 lat - street dance – solo - 4 miejsce i 6 miejsce, kategoria: 13-15 lat - 

street dance – solo - 5 miejsce, kategoria: pow. 15 lat -street dance – duety - 6 

miejsce); 

l) III Ogólnopolski Festiwal Tańca w Pniewach online ( w kat. street dance - duet - 

debiuty (10-11 lat) - 1 miejsce, w kat. street dance - solo - debiuty (10 - 11 lat) -1 

miejsce i 2 miejsce, w kat. street dance - duet - amator - (10-11 lat)- 2 miejsce i 3 

miejsce, w kat. street dance - solo - amator - (10 - 11 lat) – 1,2,3,i 4 miejsce, w kat. 

street dance - solo - amator - (14-15 lat)- 1 miejsce w kat. street dance - duet - amator 

- (16-17 lat)- 1 miejsce, w kat. street dance - professional (16-17 lat) - 1 miejsce); 
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m) "Gim - Show 2021" - XV Międzynarodowy Festiwal Gimnastyczno - Taneczny  

w Gdyni (kategoria 16-25 lat/inne formy/solo - 1 miejsce, kategoria 9-12 lat/inne 

formy/solo- 1 miejsce, 2 wyróżnienia, kategoria 9-12 lat/inne formy/duet - 2 

miejsce); 

n)  XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 2021 online w Lipsku taniec 

solo (w kategorii wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej - 2 miejsce – dwie tancerki z 

DK i 3 miejsce, w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej - 1 miejsce i 2 

miejsce - ex aequo, w kategorii wiekowej kl. VII - VIII szkoły podstawowej - 1 

miejsce, w kategorii wiekowej kl. I-IV szkoły ponadpodstawowej - 1 miejsce, taniec 

duety – w kategorii wiekowej kl. I-III szkoły podstawowej - 1 miejsce dwie tancerki, 

w kategorii wiekowej kl. IV-VI szkoły podstawowej- 1 miejsce i 2 miejsce,  

w kategorii wiekowej kl. I-IV szkoły ponadpodstawowej - 2  miejsce); 

o) III Andrzejkowy Konkurs Tańca O Grand Prix Burmistrza Zwolenia 2021 (1 miejsce 

– zespół taneczny Janet); 

p) Ogólnopolski  Festiwal Tańca i Sztuki Cyrkowej VIVERSO Kielce 2021 (1 miejsce - 

zespół taneczny Janet); 

q) Ogólnopolski Mikołajkowy Festiwal Tańca Nowoczesnego Rudolf w Ożarowie 

Mazowieckim 2021 (Formacje hip hop/new age 12-13 lat - 2 miejsce zespół taneczny 

Janet,Mini formacje street dance powyżej 16 lat - 3 miejsce zespół taneczny Flow, 

Solo new age poziom początkujący 10-12 lat - 1,2 i 3 miejsce, Solo new age poziom 

średniozaawansowany 11 lat - 1 miejsce i 2 miejsce, Solo hip hip 

średniozaawansowany 12-13 lat - 3 miejsce, Solo hip hop open -5 miejsce, Duety 

hip-hop/new age 10-13 lat - 2 miejsce ex aequo i 3 miejsce ex aequo, Duety street 

dance 12 - 13 lat -3 miejsce). 

Dom Kultury w 2021 roku był gospodarzem, organizatorem i współorganizatorem  uroczystości 

o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym wynikają-

cych z wykazu uroczystości oraz innych przeprowadzonych z udziałem publiczności i online. 
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Wydarzenia artystyczne o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej: 

1. 42. Imieniny Pana Jana – wydarzenie poświęcone patronowi Ziemi Zwoleńskiej, poecie 

doby renesansu Janowi Kochanowskiemu; 

2. XIX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTO -  LATO – ZWOLEŃ 2021; 

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

o randze ogólnopolskiej; 

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

5.  66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje Powiatowe w Zwoleniu;   

6. IV Zwoleński Konkurs „Teatr Jednego Wiersza”; 

7. III Andrzejkowy Konkurs Tańca  „O GRAND PRIX BURMISTRZA ZWOLENIA”. 

 

IV.1.3. Działalność kina Świt  

 

W 2021 roku działało Kino Filmów Premierowych, bezpłatne Kino Konesera, Poranki Filmowe 

dla Dzieci, Darmowe środy filmowe dla szkół. 

W kinie filmów premierowych i  bajek dla dzieci odbyło się 256 pokazów, które obejrzało 

 5 700 widzów. 

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

się 194 seansów, które obejrzało 600 widzów. Łącznie filmy w 2021r. obejrzało – 6 300  osób. 

W koncertach i innych wydarzeniach organizowanych w Kinie ŚWIT uczestniczyło  

ok. – 1 857 osób.  Łącznie odbiorców w kinie Świt było – 8 157 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. 
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IV.1.4. Projekty i dofinansowania wydarzeń realizowanych przez DK   

w  2021 roku 

 

W 2021 roku Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał środki finansowe na realizację wydarzeń  

z następujących projektów: 

1. Dom Kultury w Zwoleniu realizował projekt pn. „Cyfrowe GOKi w podregionie 

radomskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach 

projektu odbywały się warsztaty z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w sieci  

i dziennikarstwa.  Placówka po realizacji projektu wzbogaciła się o  6  nowych laptopów 

z oprogramowaniem na łączną kwotę 23 016,90 złotych; 

2. Dom Kultury w Zwoleniu otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 000,00 złotych na 

realizację „Imienin Pana Jana Zwoleń 2021” od Województwa Mazowieckiego w ramach 

planu  finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ze 

środków zostały opłacone koncerty zespołów: MIG i Chłopcy z Placu Broni; 

3. Dom Kultury w Zwoleniu w ramach konkursu otrzymał dofinansowanie z projektu sys-

temowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Całkowity koszt realizacji Projektu 

grantowego wynosi 174 404,00 zł. Dofinansowanie na realizację Projektu grantowego 

wynosi 174 300,00 zł i stanowiące 98,81% kwoty. Ze środków dofinansowania realizo-

wany będzie projekt grantowy pn. „System rejestracji audiowizualnej Domu Kultury w 

Zwoleniu”. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi 

Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu,  

w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechani-

zmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt zakłada zakup sprzętu umożliwiający 

realizację założeń statutowych DKZ w sposób profesjonalny, co jest kolejnym krokiem 

rozwojowym dla naszej instytucji. Założenia sprzętowe wynikają z zaprezentowanego we 
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wniosku programu na kolejne lata, charakterystyki prowadzonych zajęć, specyfiki warun-

ków pracy oraz umiejętności, wiedzy i możliwości rozwoju kadry;  

4. Dom Kultury w Zwoleniu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020  na realizację projektu pn.  „Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej – Domu Kultury w Zwoleniu z instalacjami OZE” w kwocie 

1 779 960,21 zł ( w tym wkład własny 600,00 złotych); 

5. Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie z Fundacij ENEA w kwocie 

50 000,00 tysięcy złotych na  instrumenty  dęte dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta 

Zwolenia. Zakupionych zostało 16 instrumentów  min; klarnety, trąbki, puzony su-

wakowe firmy Yamaha, saksofony  altowe, saksofony  tenorowe, saksofony barytowe  

i suzafon firmy Thomann oraz czynele marszowe; 

6.  Dom Kultury w Zwoleniu otrzymał darowiznę  w kwocie 2 000,00 złotych od Lasów 

Państwowych, Nadleśnictwa Zwoleń na zakup instrumentu dętego dla Młodzieżowej Or-

kiestry Dętej Miasta Zwolenia; 

7. Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie w kwocie 2 500,00 złotych przyzna-

ne przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie 

Miejskim w Zwoleniu na realizację  wydarzenia pn. „III Andrzejkowy Konkurs Tańca  

o GRAND PRIX  Burmistrza Zwolenia”; 

8. Dom Kultury w Zwoleniu w ramach konkursu otrzymał bon społeczny w kwocie 

2 000,00 złotych w ramach projektu „Bony dla seniorów II”. Grupa pracowników 50+ re-

alizowała projekt pt.”  Taniec lekarstwem dla duszy i ciała”. W ramach integracji grupy 

seniorów i ich poprawie  zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez taniec odbywały się 

zajęcia ruchowe, warsztaty przygotowywania potraw i warsztaty pielęgnacyjno-

kosmetyczne. Spotkania będą miały charakter relaksacyjny; 

9. Dom Kultury w Zwoleniu przystąpił do projektu pn. „Mazowieckie spacery artystyczno-

przyrodnicze z opowieściami i muzyką na żywo” i znalazł się  w gronie pięciu innych 

wybranych ośrodków kultury z województwa mazowieckiego do realizacji 

przedsięwzięcia.   Wydarzenie było współorganizowane z Mazowieckim Obserwatorium 
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Kultury  22 września w Zwoleniu. Zwoleńscy Opowiadacze pracowali pod czujnym 

okiem edukatora i animatora kultury Jerzego Szufy. Scenariusz spaceru został 

przygotowany wg. opowieści, które powstały na warsztatach. Improwizowane historie 

były ciekawe, czasem zaskakujące i przekazane w sposób bardzo spontaniczny. Spacer 

miał na celu spotkanie z odbiorcami i potwierdzenie, że dla nich również ważna jest 

historia miasteczka, ekologia, natura i przyroda. Finałem było zasadzenie symbolicznej,, 

Lipy Szczęścia i Dobrobytu" w Ogrodach Domu Kultury  oraz ognisko. Wśród 

uczestników spotkania byli; edukatorzy, nauczyciele, ekolodzy, pracownicy kultury oraz 

działacze społeczni. Podsumowanie projektu odbyło się w Mazowieckim Instytucie 

Kultury i w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia była 

charyzmatyczna prekursorka opowieści z natury, pisarka i opowiadaczka Georgiana 

Keable z Norwegii.  

 

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 – 14 

wydarzeń. 

 

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, wpisa-

ną 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 Sycy-
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nie) oraz Świetlicy Wiejskiej (w Jasieńcu). Sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami pu-

blicznymi gminnymi i ich filiami na terenie Powiatu Zwoleńskiego. 

W 2021  roku budżet MGBP wynosił – 743000 zł,  z tego 20000 zł dotacja na wykonywanie za-

dań Biblioteki Powiatowej.  

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

taczka (1/2 etatu).  Ponadto placówka umożliwiła odbycie praktyk 7 uczniom ZSR-T w Zwole-

niu. Zorganizowała staż dla bezrobotnego (9-miesięcy; zatrudnienie na okres 1-miesiąca), współ-

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pra-

cy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy. 

 

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 Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wy-

dawniczych”  w wyniku czego otrzymaliśmy kwotę 10769 zł, za którą zakupiliśmy 476 książek.  

W 2021 roku księgozbiory bibliotek wzbogaciły się łącznie o 1476 książek, z tego 47 wolumi-

nów pochodziło od darczyńców.  Placówki odnotowały 23962 odwiedzin w bibliotekach                                

i udzieliły użytkownikom 1658 informacji. Użytkownikom bibliotek udostępniano 14 kompute-

rów z    bezpłatnym Internetem oraz usługę druku i ksero. Zarejestrowano – 15995 odsłon strony 

internetowej.  

 

IV.2.1. Działalność MGBP i Filii Bibliotecznych w 2021 roku 

 

 Liczba woluminów Liczba wypożycze* Liczba czytelników Liczba użytkowników 

Biblioteki Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2021 

Stan na 

31.01.2020 

Stan na 

31.12.2021 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2021 

Stan na 

31.12.2020 

Stan na 

31.12.2021 

MGBP 

Zwoleń 

 

28794 

 

29800 

 

30053 

 

31876 

 

2307 

 

2097 

 

2560 

 

2318 
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FB Jasie-

niec 
5597 

       5379   12044      12652             246          250    368           361 

FB Stry-

kowice 

 7217           5775     6994         6726           234           246     301                288 

FB 

Sycyna 

  8219         8369     8885         8730               367            400     378            411 

Razem: 49827       49323   57976        59984     3154          2993    3607              3378 

*Łączna liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu 

W 2021 roku z księgozbiorów w Filiach Bibliotecznych, w Jasieńcu i Strykowicach usunięto 

1980 książek zaczytanych, zniszczonych i zdezaktualizowanych. Placówki biblioteczne pracowa-

ły w programie bibliotecznym MATEUSZ, tworząc katalogi online dzięki, którym czytelnicy 

mogli przeglądać i zdalnie rezerwować interesujące ich tytuły książek.  

 

W 2021 roku MGBP w Zwoleniu przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypoży-

czalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej uzyskując dostęp do cyfrowej 

wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych. Ponadto od listopada podpi-

sała porozumienie bibliotek biorących udział w projekcie  LEGIMI – konsorcjum mazowieckie 

przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego  

i wykupiła dla czytelników dwa kody darmowego dostępu do e-booków, audiobooków i syn-

chrobooków. 

 

Biblioteki kontynuowały udział w kampanii społecznej promującej czytelnictwo wśród  najmłod-

szych „Mała Książka - Wielki Człowiek”- projekcie skierowanym dla dzieci w wieku 3-6 lat (tj. 

wieku przedszkolnym). W ramach akcji wydaliśmy 77 wyprawek czytelniczych, składających się 

z Karty Małego Czytelnika, książki wraz z broszurą dla rodziców i naklejek. Małym czytelni-

kom, którzy odwiedzili bibliotekę co najmniej 10 razy, przyznaliśmy dyplomy i odznaki. Wyda-

liśmy 56 dyplomów i odznak z tytułem akcji.  

 

W związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich przypadającym 23 kwietnia, MGBP     

w Zwoleniu po raz pierwszy ogłosiła konkurs pt. „Moja miejscowość w literaturze” pod patrona-
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tem Burmistrza Zwolenia, na własny wiersz lub opowiadanie. Konkurs skierowany był do 

uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z Gminy Zwoleń i gmin ościennych. Uroczyste wrę-

czenie nagród laureatom odbyło się 1 czerwca w Dzień Dziecka. Fundatorami sześciu nagród 

rzeczowych byli: Burmistrz Zwolenia i Biblioteka. 

 

Po przerwie związanej z pandemią odbyła się XXII edycja konkursu „Wiedzy o Janie Kocha-

nowskim”. Komisja wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII-

VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich,  przyznając sześć nagród i dwa wyróż-

nienia. Fundatorami nagród finansowych byli: Burmistrz Zwolenia, Biblioteka i Towarzystwo 

Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego.  

 

Wzorem lat ubiegłych we wszystkich placówkach odbył się wakacyjny konkurs „Najlepszy Czy-

telnik Lata 2021”, skierowany do młodych czytelników. Za udział w  konkursie laureatom przy-

znano 13 nagród oraz 7 wyróżnień. Fundatorami nagród byli: Biblioteka i Burmistrz Zwolenia.  

 

„Czytanie wzmacnia” pod takim hasłem przebiegła VII Ogólnopolska Noc Bibliotek, do której 

po raz pierwszy włączyła się  Filia Biblioteki Publicznej i Świetlica Wiejska w Jasieńcu, przygo-

towując dla najmłodszych użytkowników wiele atrakcji. Ponadto najaktywniejsi, młodzi użyt-

kownicy  naszych bibliotek w ramach akcji, 23 października 2021 roku odwiedzili  Bibliotekę  

w Piasecznie, ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Teatr Lalek Guliwer  

w Warszawie. 

 

Książnica z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowała zabawę dla 

wszystkich dzieci polegającą na zrobieniu samodzielnie portretu swojego ulubionego misia.  

W zabawie wzięło udział 35 dzieci. Fundatorem dwóch głównych nagród dużych, pluszowych 

futrzaków oraz słodkich upominków dla wszystkich uczestników zabawy był sekretarz Gminy 

Zwoleń i jednocześnie członek Zarządu Powiatu. Dyplomy i książeczki-łamigłówki o Świętym 

Mikołaju ufundowała biblioteka. Podsumowanie zabawy nastąpiło podczas Mikołajek zorgani-

zowanych na rynku przez Urząd Miejski w Zwoleniu. 
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MGBP dbała również o czytelników dorosłych organizując: 

1. dyskusje o książkach w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki; 

2. spotkania autorskie z  Ewą Cielesz, Izabelą Marią Krasińską, Dorotą Ogonowską, 

Pawłem Leśnikiem i Zbigniewem Masternakiem. Instytut Książki sfinansował cztery spo-

tkania w kwocie 4900 zł; 

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

przeczytanych książek innym osobom, poprzez umieszczenie ich na regale bookcrossin-

gowym. 

 

Zachowując zasady bezpieczeństwa odbyła się dziesiąta, jubileuszowa odsłona Narodowego 

Czytania. Lektorzy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role bohaterów „Moralności pani 

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie trzem bibliotekarkom z po-

wiatu zwoleńskiego odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kultu-

ry  i Dziedzictwa Narodowego.   

 

W 2021 roku nadal oferowaliśmy usługę „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 miej-

sca zamieszkania czytelnika bezpłatnie przez bibliotekarzy. Książnica udostępniała czytelnikom                        

z niepełnosprawnością wzrokową książki z dużą czcionką oraz audiobooki i ebooki.  

 

Bibliotekarze brali również udział w akcji Żonkile, XVIII Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Znaj-

dziesz mnie w bibliotece” oraz XX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Ponadto orga-

nizowano: lekcje biblioteczne, warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wycieczki 

krajoznawcze. W Filii Biblioteki Publicznej w Sycynie  przez kolejny rok prężnie działał zespół 

dziecięcy Sycyniaczki uświetniając swoimi występami różne uroczystości i odnosząc sukcesy. 

Dzieci zdobyły I miejsce jako zespół  oraz I i II miejsce, jako soliści w XI Parafialnym Konkursie 

Kolęd i Pastorałek w Zwoleniu.  
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Mimo trwających ograniczeń epidemiologicznych MGBP i jej filie biblioteczne zorganizowały 

173 różnych wydarzeń, w których wzięło udział 2213 osób. 

 

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

szczegółowe sprawozdania z działalności i stanu bibliotek w powiecie dla Biblioteki Wojewódz-

kiej, Biblioteki Narodowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Udzielała instruktażu, wyko-

nała 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 2021 roku przy wsparciu Gminy Zwoleń w siedzibie MGBP  pomalowano hole i zewnętrzne 

schody. 

 

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 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 (1/2 etatu), sprzątaczka (1/2 etatu); stażystka od 1 marca do 30 listopada 2021 r.; 2 

praktykantów. 

W roku 2021 Muzeum zawarło trzy umowy zlecenia: 1 z pracownikiem biurowym – obsługa 

kadrowa, 1 z tłumaczem języka migowego polskiego, 1 z archiwistą za przeprowadzenie 

warsztatów – archiwa rodzinne oraz umowę na obsługę strony internetowej.  



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            47 

Zbiory muzealne: w pozycjach inwentarzowych – 447, w sztukach 739; depozyty: w pozycjach 

inwentarzowych: 32, w sztukach: 223. Na potrzeby wystaw organizowanych w Muzeum 

wypożyczono łącznie 56 obiektów. W roku 2021 pozyskano w ramach darowizn i zakupów do 

zbiorów Muzeum 97 sztuk muzealiów. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Muzeum posiadało 

księgozbiór w liczbie 1008 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 sprawozdawczym Muzeum złożyło dwa wnioski do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego: 1. Program: Kultura ludowa i tradycyjna, tytuł projektu: Wincenty 

Flak - pomiędzy religijnością a patriotyzmem, nr wniosku: 199394/21 złożony dnia: 2021-11-

30, realizacja – 2 lata; koszty realizacji zadania: 140 tys. zł. 2. 2. Program: Wspieranie działań 

muzealnych, tytuł projektu: Białe kruki z kolekcji Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. 

Konserwacja zbioru najstarszych i najcenniejszych archiwaliów, nr wniosku: 195348/21 

złożony dnia: 2021-11-29, realizacja – 2 lata, koszty realizacji zadania: 140 tys. zł. Oraz jeden do 

Fundacji Santander: „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam", Edycja 1/2021/EKO, złożony 08.03.2021, 

tytuł: W ogrodzie plebana Jana, koszty realizacji: 8 tys. zł.  
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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 zobowiązało 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). Strona internetowa 

jest częściowo zgodna z wyżej wskazaną ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści: 

1. Kolory wykorzystane na stronie nie odpowiadają wymogom zapewnienia kontrastu, ze 

względu na zachowanie identyfikacji graficznej instytucji; 

2. Część zdjęć i grafik umieszczanych na stronie nie posiada podpisów i/lub nie została opa-

trzona tekstem alternatywnym; uzupełnienie tych elementów jest planowane do końca 

2021 r. 

Data publikacji strony internetowej: 2019.06.06  

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.05.17 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.05.17. Deklarację sporządzono na podstawie oceny 

przeprowadzonej przez wykonawcę i administratora strony. Zob. informacje na stronie: 

http://muzeum.zwolen.pl/dla-zwiedzajacych/deklaracja-dostepnosci/ 

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. W 2021 r. wystawiono w 

siedzibie Muzeum: Plan tyflograficzny rozkładu pomieszczeń na parterze budynku oraz 

opublikowano film informacyjny w PJM:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rmaem25te6c&t=4s 

 

Działalność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska i inna 

W roku sprawozdawczym działalność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska była prowadzona 

https://www.youtube.com/watch?v=Rmaem25te6c&t=4s
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przez następujące osoby: 

dr Katarzyna Madejska: badania związane z Wincentym Flakiem, dawną kuchnią ziemi 

zwoleńskiej; opracowywanie scenariuszy i materiałów do wystawy oraz publikacji: Zwoleń  

i okolice na dawnych planach i mapach. Udział w konferencjach naukowych z referatami: 1. „Od 

powietrza, głodu, ognia i wojny. Wątki katastroficzne na przydrożnych krzyżach i kapliczkach 

północnej Sandomierszczyzny, konferencja w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie, 3 listopada 2021 r. „Wieś zaginiona 4: Katastrofy i ich konsekwencje. 2. „Małe 

miasto, małe muzeum, wielki problem: kłopotliwe dziedzictwo w teorii i praktyce na przykładzie 

Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, konferencja w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej 

Rzeczpospolitej w Lublinie, 26-27 października 2021 r. „Wielokulturowość i jej znaczenie  

w perspektywie muzealniczej”; 

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

opracowywanie scenariusza i materiałów wystawy: Zwoleń i okolice na dawnych planach  

i mapach; przygotowywanie materiałów do konkursu: Historia w mojej rodzinie, edycja 

pierwsza: Bohater; inwentaryzacja zbiorów muzealnych; przygotowywanie artykułów prasowych 

i na stronę internetową dotyczących Zwolenia i okolic; prowadzenie strony internetowej Muzeum 

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

prowadzenie strony BIP: https://muzeumrz.bip.gov.pl/; 

mgr Ewelina Pawelec: przygotowanie scenariuszy lekcji i warsztatów muzealnych, kurator 

wystawy: Oblicze Boga. Ikony ks. Stanisława Drąga. przygotowywanie materiałów do konkursu: 

Historia w mojej rodzinie, edycja pierwsza: Bohater., opracowywanie i publikacja artykułów 

dotyczących regionu i eksponatów muzealnych; 

inż. Weronika Knieć – stażystka, opracowanie graficzne materiałów promocyjnych muzeum 

oraz  do wystawy i publikacji: Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach; 

Teresa Stachniak - kurator wystawy: Oblicze Boga. Ikony ks. Stanisława Drąga, pozyskiwanie 

eksponatów muzealnych. 

Wolontariusze: 

dr hab. Paweł Madejski: badania związane z historią regionu; pomoc w pozyskiwaniu  

i opracowaniu zbiorów muzealnych; 

http://www.muzeum.zwolen.pl/
https://muzeumrz.bip.gov.pl/
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lic. Katarzyna Gregorczyk – porządkowanie i opracowywanie materiałów ulotnych 

znajdujących się w zbiorach Muzeum. 

 

Edukacja i wydarzenia 

1. Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Historia w mojej rodzinie, edy-

cja pierwsza: Bohater.; 

2. 4 rodzaje zajęć o charakterze edukacyjnym, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa:  

a) „W warsztacie ludowego artysty połączone ze zwiedzaniem wystawy: Wincenty Flak; 

b) Kochanowscy – genealogia połączone z wejściem do krypty Kochanowskich; 

c) Miasto marzeń – połączone ze zwiedzaniem wystawy: Zwoleń i okolice na dawnych 

planach i mapach.  

3. 19 lutego 2021 r. – 596. rocznica nadania prawa miejskiego Zwoleniowi – otwarcie wy-

stawy i wręczenie nagród w konkursie: Historia mojej rodziny, edycja pierwsza: Bohater; 

4. Imieniny Pana Jana: Promocja książki i otwarcie wystawy: Zwoleń i okolice na dawnych 

planach i mapach: 25 czerwca 2021 r.; 

5. Wydarzenie 2-3 października: Weekend seniora z kulturą. Spotkanie dla grupy seniorów 

(z Dom Senior+) poczęstunek połączony z oprowadzeniem po Muzeum; 

6. https://muzeum.zwolen.pl/wydarzenie/weekend-seniora-z-kultura/; 

7. Warsztaty on-line prowadzone przez Agnieszkę Konstankiewicz (APL) w ramach „Nocy 

Muzeów”: archiwa rodzinne, 15 maja 2021 r.; 

8. Organizacja cyklu: Niedzielne pogawędki w Muzeum (lipiec-sierpień 2021). 

 

Popularyzacja 

W ramach popularyzacji historii regionu na stronie internetowej Muzeum ukazały się następujące 

artykuły: http://muzeum.zwolen.pl/artykul/ Kiedy Zwoleń odzyskał niepodległość (K. Madejska) 

https://muzeum.zwolen.pl/artykul/jakie-dzialania-podjeli-zwoleniacy-w-listopadzie-i-grudniu-

1918-roku/ Akcje odwetowe hitlerowców na ludności cywilnej. Egzekucje w Karolinie  

i Kazanowie 18 marca 1942 roku (E. Pawelec). Cykl: Zwoleniacy o Zwoleniu: Ludzie Zwolenia. 

http://muzeum.zwolen.pl/artykul/
https://muzeum.zwolen.pl/artykul/jakie-dzialania-podjeli-zwoleniacy-w-listopadzie-i-grudniu-1918-roku/
https://muzeum.zwolen.pl/artykul/jakie-dzialania-podjeli-zwoleniacy-w-listopadzie-i-grudniu-1918-roku/
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Maria Życzyńska (1889-1973); Ocalić od zapomnienia (Małgorzata Rubiec-Masalska), Wincenty 

Flak: komiks: Z życia rzeźbiarza: tekst: Kinga Mazur, ilustracje Weronika Knieć oraz w wyniku 

współpracy z lokalnymi pasjonatami dziejów Zwolenia: https://muzeum.zwolen.pl/wincenty-

flak/z-zycia-rzezbiarza/ 

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.  

 

Statystyka witryny internetowej i mediów społecznościowych Muzeum 
 

Rodzaj Ilość odsłon/zasięg Liczba polubień
1
 

Strona www 8697 
Liczba unikalnych 

użytkowników strony: 3252 

Facebook 23 324 692 

Instagram 1573 595 

 

Udział w szkoleniach 

NIMOZ: Muzea w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, 24 

lutego, 10 marca 2021 r. Spectrum. On-line - mgr Kinga Mazur. 

NIMOZ: Prawo o dostępności. Ujęcie praktyczne, 13 kwietnia 2021 r. On-line - mgr Kinga 

Mazur. 

NIMOZ: Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie, 8-9 czerwca 2021.  

On-line - mgr Kinga Mazur. 

NIMOZ: Dostępność muzeów w Internecie a potrzeby użytkowników, 15-16 czerwca 2021 r.  

On-line - mgr Kinga Mazur. 

                                                             
1 przez cały okres istnienia stron 

https://muzeum.zwolen.pl/wincenty-flak/z-zycia-rzezbiarza/
https://muzeum.zwolen.pl/wincenty-flak/z-zycia-rzezbiarza/
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NIMOZ: Publiczność w muzeum. Badanie publiczności, 21-23 kwietnia 2021 r. On-line - mgr 

Ewelina Pawelec. 

 

Udział w wydarzeniach obcych 

Janowiec: „Życie między dwoma brzegami Ludowe wierzenia - obrzędy - zwyczaje – praktyki" - 

otwarcie wystawy, 3 grudnia 2021 r. – dr Katarzyna Madejska 

Radom: Wręczenie medalu Prezydenta Miasta Radomia dla ks. St. Drąga 23 czerwca 2021 r. 

Resursa Radom - dr Katarzyna Madejska 

„Narodowe Czytanie” – 4 września 2021 r. – Biblioteka Miejsko-Gminna w Zwoleniu - dr 

Katarzyna Madejska 

Mazowiecki Instytut Kultury. Spacer artystyczno-przyrodniczy. Opowiadacze z natury – 15, 17, 

22 wrzesień, 11 października 2021 r.: mgr Kinga Mazur, Teresa Stachniak. 

Spotkanie autorskie z Pawłem Leśniakiem, 26 listopada - filia MGB w Zwoleniu – Strykowice 

Górne 

 

Działalność wydawnicza:  

Wydawnictwo: P. Chołuj: Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach, Wyd. Muzeum 

Regionalne w Zwoleniu, Zwoleń 2021, ss.200. 

Wernisaże wystaw: Dom Kultury w Zwoleniu 

Partnerstwo projektów i wydarzeń:  

Fundacja Nova Perspektywa w ramach projektów: Smaki południowego Mazowsza, .„Kobiety 

południowego Mazowsza. Inspirujemy, wspieramy, współpracujemy, działamy”. 

 

Wystawy muzealne 

Stałe: 3 (trzy) 

1.  „Prehistoryczni Łowcy nad Zwolenką” plenerowa wystawa planszowa zorganizowana 

we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (od 

5 października 2011 roku na Placu Kochanowskiego); 

https://www.youtube.com/watch?v=KsPg3mezhNU
https://www.youtube.com/watch?v=KsPg3mezhNU
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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 ar-

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

flak-1870-1943-artysta-nieoczywisty/. 

 

Wystawy czasowe: 2 (dwie) 

W roku sprawozdawczym Muzeum Regionalne w Zwoleniu (ul. Wyszyńskiego 30) prezentowało 

dwie wystawy czasowe:  

1. Oblicze Boga. Ikony ks. Stanisława Drąga https://muzeum.zwolen.pl/wystawa/oblicze-boga/ 

Kuratorzy: E. Pawelec, T. Stachniak 

Wystawa prezentowana od 20 lutego do 31 maja 2021 r.  

2. Zwoleń i okolice na dawnych planach i mapach 

Wystawa prezentowana od dnia 25 czerwca do 31 stycznia 2022 r.  

Kuratorzy: P. Chołuj, Katarzyna Madejska 

https://muzeum.zwolen.pl/wystawa/zwolen-i-okolice-na-dawnych-planach-i-mapach/  

 

Frekwencja – turyści – zwiedzanie Muzeum: 2838  

W tym : udział bezpłatny uczestników  wydarzeniach: 495 osoby. 

Dodatkowo :warsztaty i lekcje muzealne – 168 osób. 

Noc Muzeów – wydarzenie zorganizowane on-line 

 

Finansowanie Jednostki: z budżetu Gminy Zwoleń w roku 2021 przyznano dotację dla 

jednostki w wysokości 290.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy). 
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V. Majątek 

V. 1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności: 
 

V.1.1. Grunty ogółem 208,9228 ha o wartości  38.571.036,37 zł w tym: 
 

1. grunty tworzące zasób gruntów komunalnych  198,9998 ha o wartości  37.791.994,37 zł 

      w tym: 

a) tereny budowlane   7,8302 ha  o wartości  1.277.430,50 zł; 

b) grunty rolne  30,9056 ha  o wartości  1.017.607,00 zł; 

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

d) grunty zadrzewione i zakrzewione (parki)  18,1805 ha o wartości  896.214,00 zł; 

e) tereny komunikacyjne (pozostałe) 128,6299 ha o wartości  33.983.156,87 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  

121.209.146,78 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 7 lokali 

oświatowych; 

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

1 pomieszczenie gospodarcze, 12 garaży. 

 

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się: 

1. Lokale mieszkalne  w budynkach przy ulicach: 

a) 11 Listopada 2    -  4 lokale 
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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 

 

4. Lokale użytkowe i garaże w budynkach przy  ulicach: 

a) ul. Kościuszki  2    - sklep Odzieżowy 
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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. 

 

V.1.3. Pozostałe składniki mienia: 
 

1. środki transportowe - o wartości 1.709.661,60 zł; 
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2. kotły maszyny i urządzenia techn  - o wartości  932.631,08 zł; 

3. narzędzia, przyrządy, ruchomości - o wartości  1.927.744,66 zł; 

4. wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - o wartości 562.425,76 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 18,8659 ha o wartości 901.494 zł;                 

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

 

V. 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w okresie od 

01.01.2021roku do dnia 31.12.2021 roku: 

 

1. Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 43,0225 ha o wartości  

6.069.312,90 zł; 

2. Z mienia komunalnego rozdysponowano 0,5878 ha
 
gruntu o wartości 13.341,00 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 - 

113.868,00 zł; 

2. z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów:  45.666,97 zł;                                  

3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 2.813,12 zł; 

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

na podstawie zawartych porozumień: 39.565,00 zł; 
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5. z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych,  garaży oraz opłat za odpady komunalne  

– 556.659,46 zł.   

 

VI. Budżet Gminy Zwolenia  
 

Budżet Gminy Zwoleń na 2021r. uchwalony w dniu 22 grudnia 2020r. określił: 

1. planowane dochody w kwocie 72.431.352,00zł;                                                                                                                    

2. planowane wydatki w kwocie 75.974.184,52zł, w tym zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 22.274.055,00zł. 

 

Zaplanowane przychody budżetu to: emisja obligacji w kwocie 2.500.000zł, wolne środki  

w kwocie 1.766.588,52zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 

wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 841.444zł. 

Zaplanowane rozchody budżetu to: spłata pożyczek i kredytów oraz wykup transzy obligacji  

w kwocie 1.565.200zł. 

 

W ciągu 2021r. plan budżetu zmieniono uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami 

Burmistrza Zwolenia o kwotę: 

1. po stronie dochodów zwiększono o kwotę 7.702.312,86zł; 

2. po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.921.743,42zł. 

 

Plan budżetu po zmianach, na dzień 31.12.2021r. wynosił: 

1. po stronie dochodów kwotę 80.133.664,86zł; 

2. po stronie wydatków kwotę 82.895.927,94zł. 

 

Planowane przychody budżetowe po zmianach to kwota 9.782.969,08zł, w tym: 

1. emisja obligacji komunalnych w kwocie 0zł; 

2. wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5.798.879,73zł; 

3. niewykorzystane środki pieniężne wynikające z odrębnych ustaw w kwocie 
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3.984.089,35zł. 

 

Planowane rozchody po zmianach to kwota 7.020.706zł przeznaczona na spłatę rat pożyczek  

w kwocie 165.200zł i wykup obligacji w kwocie 1.400.000zł., inwestycje wodociągowo 

kanalizacyjnej w kwocie 5.455.506,00zł 

 

VI.1. Wykonanie budżetu w 2021 roku  
 

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2021r. wynosiła 82.607.508,33zł, co stanowi 103,1% 

rocznego planu. Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 73.260.147,61zł, co stanowi 

88,4% rocznego planu. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 9.347.360,72zł. 

 

Zestawienie kwot nadwyżek w latach 2019 -  2021 (w mln zł) 

 

 

 

 

1966095 

3653126,95 

9347360,72 

2019

2020

2021
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Wykonanie dochodów w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco: 

 Dochody: Plan Wykonanie % 

1. Podstawowe dochody podatkowe 20.091.222 21.881.137,64 108,9 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób prawnych 

350.000 402.543,97 115,0 

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 

11.047.622 11.958.305,00 108,2 

- podatek rolny 972.600 1.082.611,34 111,3 

- podatek od nieruchomości 6.200.000 6.651.763,71 107,3 

- podatek leśny 155.000 154.239,60 99,5 

- podatek od środków transportowych 491.000 588.982,25 120,0 

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w 

formie karty podatkowej 

65.000 82.746,75 127,3 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 625.000 757.493,64 121,2 

- wpływy z opłaty skarbowej 185.000 202.451,38 109,4 

2. Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat: 3.112.979 3.024.450,80 97,2 

- podatek od spadków i darowizn 42.300 49.193,54 116,3 

- rekompensata dochodów za opłatę targową 111.589 111.589,00 100 

- wpływy z innych opłat (w tym z ochrony 

środowiska) 

36.500 37.244,10 102 

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 297.000 332.513,73 112 

- odsetki od podatków i opłat, koszty upomnień  30.590 45.624,11 149,1 
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- 

 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

2.595.000 2.448.286,32 94,3 

3. Wpływy z majątku gminy 600.293 731.503,93 121,9 

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

42.000 45.666,97 108,7 

- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

3.000 2.813,12 93,8 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

nieruchomości 

124.803 124.655,02    99,9 

- 

 

- 

dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 

dochody ze sprzedaży składników majątkowych 

430.000 

 

490 

556.524,72 

 

1.844,10 

129,4 

 

376,3 

4. Pozostałe dochody: 839.740 946.927,34 112,8 

- wpływy za czynsz łowiecki 4.100 4.371,33 106,6 

- opłaty za przedszkole 59.200 50.187,00 84,8 

- 

- 

 

- 

wpływy z usług opiekuńczych 

dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych (w 

tym zwrot zaliczek alimentacyjnych) 

pozostałe wpływy z MOPS-u 

48.000 

80.160 

 

92.000 

42.629,31 

95.093,40 

 

61.589,35 

88,8 

118,6 

 

66,9 

- 

- 

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 

200.000 

11.107.,06 

266.019,87 

222,1 

133 

- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy 172.000 192.435,74 111,9 
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- 

- 

zwrot podatku VAT od inwestycji  

zwroty niewykorzystanych dotacji 

64.291 

2.939 

64.291,00 

2.939,31 

100 

100 

- pozostałe dochody 94.418 136.355,84 144,4 

- dochody z pozostałych odsetek w tym na 

rachunkach bankowych 

17.632 19.908,13 112,9 

5. Dotacje celowe na zadania zlecone: 21.995.722,68 21.993.741,17 99,9 

- zadania z administracji Urząd Woj. 184.571 184.571,00 100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

aktualizacje spisu wyborców  

zakup podręczników do szkół  

świadczenia rodzinne, zasiłki 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

zwrot podatku akcyzowego dla rolników 

karta dużej rodziny 

dodatki energetyczne 

świadczenia z programu Rodzina500+ 

świadczenia z programu „Dobry start” 

powszechny spis ludności 

dotacja na opiekuna prawnego- MOPS 

3.142,00 

158.659,11 

5.234.000 

40.730 

63.500 

645.208,36 

602,21 

4.027 

15.622.000 

2.934 

33.741 

2.608 

3.142,00 

157.554,29 

5.234.000,00 

40.047,45 

63.500,00 

645.208,36 

602,21 

3.833.18 

15.622.000,00 

2.933,79 

33.741,00 

2.607,89 

100 

99,3 

100 

98,3 

100 

100 

100 

95,2 

100 

99,9 

100 

99,9 

6. Dotacje celowe na zadania własne: 1.915.966,74 1.860.704,06 97,1 

- 

 

- 

 

- 

pomoc materialna dla uczniów (zasiłki i 

wyprawki dla ucznia) 

doposażenie bibliotek szkolnych z Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 

na dofinansowanie składek zdrowotnych w 

MOPS 

127.220 

 

24.400 

 

24.329 

125.354,38 

 

24.396,15 

 

24.297,62 

 

98,5 

 

99,9 

 

99,9 
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- na zasiłki okresowe i stałe 445.240 444.470,27 99,8 

- dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

214.082,74 213.666,64 99,8 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

na dożywianie dzieci w szkołach 

dofinansowanie pobytu dziecka 

 w przedszkolach i zerówkach 

dofinansowanie Dziennego Domu Pobytu 

Senior+ 

dofinansowanie programu doposażenia stołówek 

szkolnych 

200.000 

597.226 

 

180.000 

 

103.469 

199.486,00 

597.226,00 

 

128.338,00 

 

103.469,00 

99,7 

100 

 

71,3 

 

100 

7. Pozostałe dotacje i środki o charakterze 

dotacyjnym: 

5.370.030,44 5.944.423,39. 110,7 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

Dofinansowanie wydatków z Funduszu 

Sołeckiego z budżetu państwa w tym: 

wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 

Z Rządowego Programu Rozwoju Dróg: 

na dofinansowanie przebudowy ul. Św. Jana i ul. 

Armii Krajowej 2w Zwoleniu 

na dofinansowanie 2 przejść dla pieszych na ul. 

11-go Listopada i ul. Gen. Sikorskiego w 

Zwoleniu 

na dofinansowanie przebudowy przejścia dla 

pieszych na ul. Sienkiewicza w Zwoleniu 

Z budżetu państwa programu Polska 

Sportowa 2020 na dofinansowanie przebudowy 

stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu 

 

 

1.583,93 

119.095,51 

 

1.333.444 

 

100.000 

 

 

98.400 

 

 

800.000 

 

 

 

1.583,93 

119.095,51 

 

1.333.444,30 

 

99.999,99 

 

 

98.400 

 

 

1.400.000,00 

 

 

 

100 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

175 
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- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-   

 

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

budowy boisk przy szkołach w Zwoleniu i 

Sydole 

na dofinansowanie programu Laboratoria 

Przyszłości w szkołach podstawowych  

na promocje szczepień 

transport osób do punktów szczepień 

Z Samorządu Województwa Mazowieckiego: 

z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 

dofinansowanie inwestycji drogowej Sycyna-

Barycz 

na dofinansowanie wyposażenia OSP Jasieniec 

Solecki 

dofinansowanie modernizacji budynku OSP 

Zielonka Nowa 

Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2021 na: 

Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w 

Atalinie 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wólka 

Szelężna 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości 

Filipinów 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiny 

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Sydół 

z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ogródków Działkowych MAZOWSZE 2021  

 

 

1.937.403 

 

 

232.560 

10.000 

30.000 

 

 

130.000 

 

9.511 

 

25.000 

 

 

 

10.000 

 

10.000 

 

10.000 

 

10.000 

10.000 

 

 

 

 

1.937.402,52 

 

 

387.600,00 

9.988,86 

11.453,43 

 

 

124.608,00 

 

9.511,00 

 

25.000 

 

 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

10.000,00 

 

 

 

 

100 

 

 

166,7 

99,9 

38,2 

 

 

95,9 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 
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- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

na dofinansowanie infrastruktury ogródków 

działkowych  

z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 

Na budowę ścieżki sportowo-rekreacyjnej przy 

zalewie w Zwoleniu  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie  

na dofinansowanie budowy instalacji 

fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w 

Jasieńcu Soleckim, 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie  

na realizację programu Czyste Powietrze 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

dofinansowanie usuwania odpadów przy 

produkcji rolnej 

z Lasów Państwowych na dofinansowanie 

przebudowy drogi gminnej II etap Wacławów 

z Lasów Państwowych na dofinansowanie 

przebudowy drogi gminnej  I etap Wacławów 

refundacja za 2021r. 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

dofinansowanie szkoleń pracowników 

z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta 

10.000 

 

 

 

120.000 

 

 

 

 

20.520 

 

 

 

 

 

9.000 

 

 

4.887 

 

199.000 

 

78.245 

 

 

27.381 

 

4.000 

10.000,00 

 

 

 

120.000,00 

 

 

 

 

20.520,00 

 

 

 

 

 

9.000,00 

 

 

4.683,35 

 

0 

 

78.245,20 

 

 

27.380,80 

 

4.000,00 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

95,8 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 
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rodziny   

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego 

na realizację projektu miejsce spotkań i przekazu 

słowiańskich tradycji w Osinach 

projektu „Przedszkolaki uczą się Kompetencji 

Przyszłości 

z Powiatu Zwoleńskiego dla biblioteki gminnej 

na wykonywanie zadań powierzonych  przez 

powiat 

 

0 

 

0 

 

20.000 

 

30.000,00 

 

12.506,50 

 

20.000,00 

 

 

 

 

 

100 

8. Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków unijnych: 

92.674 109.583,00 118,2 

 

- 

 

 

 

- 

na dofinansowanie budowy urządzeń rekreacyj-

nych z elementami OZE przy Orliku w Zwoleniu 

z programu PROW 

na dofinansowanie zadania Termomodernizacja 

budynku Domu Kultury w Zwoleniu wraz z in-

stalacjami OZE 

92.674 

 

 

 

0 

72.783,00 

 

 

 

36.800,00 

78,5 

    

9. Subwencja ogólna: 26.115.037 26.115.037,00 100 

- 

- 

- 

- 

część wyrównawcza subwencji 

część równoważąca subwencji 

uzupełnienie subwencji ogólnej 

subwencja na inwestycje wodociągowo-

kanalizacyjne 

6.623.919 

27.376 

2.251.165 

5.455.506 

 

6.623.919,00 

27.376,00 

2.251.165 

5.455.506,00 

100 

100 

100 

100 

- część oświatowa subwencji 11.757.071   11.757.071,00 100 

 Razem 80.133.664,86 82.607.508,33 103,1 
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Na uzyskane dochody budżetu składają się: 

1. dochody własne (poz.1-4) osiągnięte w kwocie 26.584.019,71zł, tj.107,8% planowanych 

dochodów (plan 24.644.234zł), zwiększenie o 8,1% w stosunku do 2020r.; 

2. dotacje (poz.5-8) osiągnięte w kwocie 29.908.451,62zł tj. 101,8% planowanych dochodów 

(plan 29.374.393,86zł), zmalały o 2,4% w stosunku do 2020r.; 

3. subwencja ogólna (poz.9) uzyskana w kwocie 26.115.037zł, tj. 100% planowanych dochodów, 

wzrosła o 48,3% w stosunku do 2020r. 

 

Porównanie dochodów budżetów w latach 2019-2021 

 

 

W stosunku do 2020r. dochody budżetowe wzrosły ogółem o 13,4% z kwoty 72.844.907,62zł do kwoty 

82.607.508,33zł. Nie stwierdzono znaczących odchyleń w realizacji planu podstawowych dochodów  

w 2021r. 

 

65432358,79 

72844907,62 

82 607 508,33  2019

2020

2021
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W stosunku do 2020 roku stwierdzono zwiększone wpływy dochodów: 

1. subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł; 

2. uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.251.165zł; 

3. udziały w PIT-ach; 

4. udziały w CIT-ach; 

5. podatek od nieruchomości; 

6. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7. podatek od czynności cywilnoprawnych; 

8. podatek od środków transportowych; 

9. opłata skarbowa; 

10. zwroty zaliczek alimentacyjnych; 

11. zwroty za pobyt dzieci w przedszkolach. 

 

W porównaniu z 2020r. zmniejszyły się następujące dochody: 

1. zwrot z podatku VAT od inwestycji; 

2. opłaty za użytkowanie wieczyste; 

3. odsetki na rachunkach bankowych; 

4. dotacje na zadania zlecone (program 300+). 

 

W 2020r. wpłynęły środki w łącznej kwocie 3.984.089,35zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji. Zadania te były 

realizowane w 2021r i będą kontynuowane w 2022r. 

Na wielkość uzyskanych dochodów budżetowych mają wpływ zaległości podatników wobec gminy  

z tytułu podatków i opłat. Zaległości budżetowe na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 3.131.295,86zł. 

 

Zaległości w dochodach budżetowych przedstawiały się następująco: 

1. w podatku od nieruchomości                                    kwota     378.256,67zł; 

2. w podatku rolnym                                                     kwota      52.287,37zł;  

3. w podatku leśnym                                                     kwota      20.346,10zł; 
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4. w podatku od środków transportowych                    kwota      55.530,30zł;    

5. w karcie podatkowej                                                 kwota      74.971,84zł;  

6. w podatku od spadków i darowizn                   kwota       22.519,00zł; 

7. w podatku od czynności cywilnoprawnych            kwota      18.002,17zł; 

8. w zwrotach zaliczek alimentacyjnych                     kwota   2.223.774,71zł; 

9. w dochodach z tyt. użytkowania 

wieczystego i najmu nieruchomości                        kwota      117.532,45zł; 

10. w opłatach za gospodarowanie odpadami              kwota       132.503,81zł; 

komunalnymi  

11. pozostałe (w tym odsetki od należności)   kwota           35.571,44zł. 

 

Zaległości zmalały w stosunku do 2020r. o 1,7%. 

 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2021r. wynoszą kwotę 

1.896.852zł, w tym: 

1. w podatku od nieruchomości                          w kwocie       1.435.118zł; 

2. w podatku rolnym           w kwocie         29.532zł; 

3. w podatku od środków transportowych          w kwocie         432.202zł.  

 

Skutki ulg dla mieszkańców w opłatach za segregowanie i kompostowanie odpadów 

komunalnych udzielone na podstawie uchwały Rady to kwota 132.178zł. 

W 2021 roku udzielono umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 71.090,06zł, z tego: 

1. podatek od nieruchomości                              w kwocie      65.289,70zł; 

2. podatek rolny                                                  w kwocie      822,00zł; 

3. podatek leśny                                                  w kwocie      18,00zł; 

4. podatek od środków transportowych              w kwocie      1.000zł. 

 

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczynana była egzekucja                
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tj. wystawiane upomnienia i tytuły egzekucyjne. Dalsze czynności w zakresie ściągania 

należności podatkowych prowadzi Urząd Skarbowy. 

 

VI.1.3.   Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku 

 

Wydatki ogółem w 2021r. wykonano w kwocie 73.260,147,61zł na plan 82.895.927,94zł, co 

stanowi 88,4% planu, w tym:  

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 64.447.182,77zł na plan 68.157.360,54zł tj. 

94,6% wykonania; 

2. Wydatki majątkowe - inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 8.812.964,84zł na plan 

14.738.567,40zł tj. 59,8% wykonania planu. 

Wydatki bieżące były wyższe niż w 2020r. o 2,4%. (wykonanie w 2020r. 62.948.043,17zł).  

Wydatki majątkowe zwiększyły się 41,1% w 2021r. w stosunku do 2020r. (wykonanie w 2020r.- 

6.243.737,50zł) Wydatki majątkowe stanowią 12% wydatków ogółem. 

 

 

Struktura wydatków w 2021r. przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1.  Wydatki osobowe 29.775.383,18 28.485.746,00 95,7 

a) wynagrodzenia osobowe 21.481.231,30 20.649.059,50 96,1 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.503.468,99 1.492.698,42 99,3 

c) dodatki płacowe  

d) nagrody i honoraria na rzecz osób 

fizycznych 

e) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

f) wynagrodzenie bezosobowe  

g) wynagrodzenie prowizyjne 

355.058,33 

22.140,00 

 

305.600,00 

336.518,50 

133.500,00 

325.333,35 

18.939,40 

 

293.909,26 

232.230,26 

123.122,59 

91,6 

85,5 

 

96,2 

69,0 

92,2 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            71 

h) 85,5-pochodne od płac 4.664.882,92 4.385.423,88 94,0 

i) odpisy na zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

 

972.983,14 965.029,34 99,2 

2. Dotacje na zadania bieżące 5.013.552,00 4.922.139,11 98,2 

a) dla gminnych instytucji kultury 2.208.000,00 2.208.000,00 100 

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

c) wpłaty dla Mazowieckiej Izby 

Rolniczej 

d) dotacje dla przedszkoli niepublicznych 

e) dotacje dla żłobka niepublicznego 

f) dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego –

dofinansowanie do projektu „Internet 

oknem na świat” i Partnerstwo dla 

społeczeństwa informacyjnego 

g) dotacja dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych (Zwoleń) na bieżące 

utrzymanie gotowości bojowej 

h) dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego do 

lokalnego transportu zbiorowego 

i) dotacja dla Samorządu Województwa 

Mazowieckiego na system E-urząd  

22.052,00 

 

2.260.000,00 

170.000,00 

 

18.598,00 

 

 

 

10.000,00 

 

4.400,00 

 

502,00 

 

 

21.907,86 

 

2.234.173,65 

105.300,00 

 

18.597,60 

 

 

 

10.000,00 

 

4.160,00 

 

0 

 

99,3 

 

98,9 

62,0 

 

100 

 

 

 

100 

 

94,5 

 

 

3. Świadczenia społeczne 

a) pomoc społeczna 

b) pomoc dla uczniów 

 

21.739.851,30 

21.582.631,30 

157.220,00 

21.450.238,64 

21.311.849,38 

138.389,26 

98,7 

98,7 

88,0 

4. Wydatki rzeczowe bieżące 10.928.574,06 9.295.865,82    85,1 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            72 

a) zakup materiałów i wyposażenia, oraz 

środków żywności 

b) zakup pomocy naukowych i książek 

1.396.303,72 

 

518.981,25 

1.200.317,60 

 

265.837,50 

86,0 

 

51,2 

c) energia, woda, gaz 1.226.858,00 1.122.722,50 91,5 

d) usługi remontowe 432.940,00 388.190,45 89,7 

e) usługi pozostałe 6.066.278,44 5.353.863,41 88,3 

f) podróże służbowe 29.248,88 25.217,89 86,2 

g) pozostałe opłaty 

h) szkolenia pracowników 

i) podatek od nieruchomości i śr. transp 

j) rezerwa 

 

920.377,77 

97.775,00 

7.731,00 

232.080,00 

843.028,00 

89.012,47 

7.676,00 

0 

91,6 

91,0 

99,3 

 

6. Wydatki majątkowe 14.738.567,40 8.812.964,84 59,8 

a) wydatki inwestycyjne 13.371.563,82 8.294.884,36 62,0 

b) zakupy inwestycyjne 

c) dotacja dla Powiatu Zwoleńskiego na 

dofinansowanie inwestycji drogowych 

(ul. Hubala w Zwoleniu)   

d) na zakup sprzętu medycznego dla 

pracowni okulistycznej 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 

352.675,88 

289.081,00 

   

 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

 

 

22.000,00 

 

 

 

147.036,48 

289.081,00 

 

 

10.000,00 

 

 

10.000,00 

 

 

22.000,00 

 

 

 

41,7 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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g) dotacja dla Rodzinnego Ogródka 

Działkowego w Zwoleniu na 

dofinansowanie infrastruktury 

h) dotacja dla Domu Kultury w Zwoleniu 

na wydatki inwestycyjne tj. 

termomodernizacje budynku i projekt 

audiowizualny) 

i) dotacja dla Samorządu Województwa 

Mazowieckiego na projekt ASI e 

administracja 

j) rezerwa na inwestycje 

20.000,00 

 

 

620.000,00 

 

 

 

347,00 

 

 

42.900 

 

20.000,00 

 

 

19.963,00 

 

 

 

0 

 

 

0 

100 

 

 

3,2 

 

 

 

 

 

 

7. Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów 

 

700.000 293.193,20 41,9 

Razem wydatki 82.895.927,94 73.260.147,61 88,4 

 

Wydatki osobowe stanowią w budżecie ponad 44,2% wydatków bieżących ogółem.            
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Wykonanie wydatków budżetu za 2021 rok 
 

 

 

 

Analiza głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco  

w poszczególnych działach: 

 

1. Rolnictwo 

W tym dziale wydatkowano: 

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano Mazowieckiej Izbie Rolniczej 2% 

składkę od wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.907,86zł.; 

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

paliwa przeznaczonego do celów rolnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 645.208,36zł; 

c) Ponadto w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 83.421,01zł między innymi na: 

- usługi weterynaryjne przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami, usługi sterylizacji    

zwierząt; 

- edukację rolników; 

4922139,11 

21450238,64 
9295865,82 

8812964,84 

293193,2 

wydatki osobowe

dotacje na zadania bieżące

świadczenia społeczne

wydatki rzeczowe bieżące

wydatki majątkowe
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- dofinansowanie środków ochrony do hodowli pszczół; 

- promocję rolniczą. 

Łączny koszt wydatków bieżących w tym dziale to kwota 750.537,23, tj. 99% planu. 

 

2. Transport i łączność 

W 2021r. przekazano dla Powiatu Zwoleńskiego dotacje: 

a) w kwocie 4.160zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasie Zwoleń-

Pionki; 

b) w kwocie 289.081zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w ul. Hubala  

w Zwoleniu. 

Zadania wykonano i dotacje rozliczono. W zakresie wydatków bieżących wykorzystano kwotę 

659.054,57zł. tj. 92,8% planu, w tym: 

 

 

Informacja rzeczowo-finansowa dot. wykonania zadań; 

Wydatki bieżące 2021 rok 

 

Lp. Rodzaj prac Zakres robót Kwota 

1 Zimowe utrzymanie dróg 

Zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie - 400 

km usuwanie śliskości - 700 km  

koparko - ładowarka - 200 godz.  

równiarka - 200 godz. 190051,17 

2 Wykonanie robót równiarką 

Wykonanie robót równiarką drogową na te-

renie dróg gminy Zwoleń: 250godz. 52275 

3 

 

Wykonanie robót samocho-

dem samowyładowczym 

Wykonanie robót samochodem samowyła-

dowczym na terenie dróg gminy Zwoleń:  

279 godz. 27453,6 

4 Wykonanie robót koparką 

Wykonanie robót koparką na terenie dróg 

gminy Zwoleń: 349,50 godz. 40839,09 
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5 Remonty cząstkowe dróg 

Wykonanie remontów cząstkowych dróg na 

terenie gminy Zwoleń: do 2cm-4673, 

26m2,pow. 2cm-1000m2 90715,43 

6 

Usługa rozdrabniania korze-

ni pni  

Usługa rozdrabniania korzeni pni drzew w 

pasie drogowym drogi gminnej w m. Barycz 

Kolonia w ilości 1,5godz. pracy sprzętu    583.20 

7 Wykaszanie poboczy dróg 

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie 

gminy Zwoleń 160 godz. 27648 

8 Kruszenie gruzu 

Kruszenie 591 ton gruzu dla potrzeb utwar-

dzenia dróg gminnych na ternie  

gminy Zwoleń 8723.16 

9 Wałowanie Wałowanie walcem drogi ul. Leśna -5,5g 541 

10 Naprawa mostu Remont mostu na ul. Chopina w Zwoleniu 22000,03 

11 Dostawa kruszywa 

Dostawa kruszywa na terenie gminy i miasta 

Zwoleń w ilości 1100 ton 51278,7 

12 

Wykonanie projektu stałej 

organizacji ruchu   

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 

ul. Jagiełły likwidacja miejsc przy Policji 1107 

13 

Ustalenie punktów granicz-

nych drogi gminnej  

Ustalanie punktów granicznych drogi gmin-

nej w m Strykowice Podleśne gm. Zwoleń 

dz. Nr 492/3 w łącznej ilości 13 punktów 3050 

14 

Ustalenie punktów granicz-

nych drogi gminnej  

Ustalenie punktów granicznych drogi gmin-

nej Sycyna-Barycz gm. Zwoleń dz. nr 1313 

w łącznej ilości 16 punktów 2500 

15 

Ustalenie punktów granicz-

nych drogi gminnej  

Wyznaczenie osi drogi gminnej w miejsco-

wości Jedlanka gm. Zwoleń dz. nr 342/15 w 

łącznej ilości 41 punktów 2000 
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16 Obniżenie przepustów 

Obniżenie 6 sztuk przepustów w ciągu rowu 

przydrożnego w m. Sycyna -3 szt., w m. Li-

nów -3 sztuki 787,2 

17 

Opracowanie projektów 

budowlano -wykonawczych  

Opracowanie projektów -ul. Krakowska 195 

mb, ul Aleja Pokoju 285 mb 7011 

18 Ewidencja dróg 

Wykonanie 7 przeglądów okresowych  

mostów 1800 

19 

Remont nawierzchni drogi 

gminnej w m. Niwki 

Remont drogi gminnej w m. Niwki - 57m2 

uszkodzone po ulewnych deszczach 7 011 

20 

Zmiany w dokumentacji 

projektowej Batalionów 

Chłopskich i 11 Listopada 

Wprowadzenie zmian w dokumentacji pro-

jektowej przebudowy ul.11 Listopada i  

Batalionów Chłopskich w Zwoleniu 6150 

21 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej - ul Radosna w  

Zwoleniu 

Opracowanie dokumentacji projektowej - 

kosztorysowej przebudowy drogi  

wewnętrznej - ul. Radosnej w Zwoleniu   7000 

22 

Dokumentacja kosztorysowa 

Sycyna Północna 

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej 

drogi gminnej w m Sycyna Północna 1599 

23 

Wykonanie dokumentacji 

Sycyna -Barycz 

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej 

drogi gminnej w m Sycyna - Barycz 1722 

23 

Dokumentacja projektowa 

chodnika - 550 Lecia w 

Zwoleniu 

Opracowanie dokumentacji projektowej - 

kosztorysowej przebudowy chodnika w ul. 

550- Lecia na odcinku 195mb szer. 2, o m                                                                                                                                                  4920 

24 

Projekt rozbudowy drogi 

gminnej w m Paciorkowa 

Wola Nowa 

Aktualizacja projektu rozbudowy drogi 

gminnej w m. Paciorkowa Wola Nowa 3690 
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25 

Odnowienie i malowanie  

oznakowania poziomego 

Odnowienie i malowanie oznakowania po-

ziomego cienkowarstwowego ulic lokalnych 

miejskich na terenie miasta Zwoleń w łącznej 

ilości 928,48m 2  27730,71 

26 

Wykonanie oznakowania 

poziomego miejsca dla nie-

pełnosprawnych 

Wykonanie oznakowania poziomego miejsca 

dla niepełnosprawnych w ul. Plac Kocha-

nowskiego w ilości - 48,64 m2 897,41 

27 Chlorek wapnia 

Zakup 625 kg chlorku wapnia dla potrzeb 

posypywania ciągu pieszych 394,95 

28 Odtworzenie rowów 

Odtworzenie przydrożnego rowu w m. Linów 

-880 mb, Sycyna Kolonia - 550mb, Niwki - 

40 mb 14464,8 

29 Pozostałe 

Mapy, uzgodnienia, wypis, zakup cementu, 

znaki, tablice informacyjne, słupki (rury), 

urządzenia, narzędzia i inne 53.111,12 

SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2021 659054,57 

    

3. Gospodarka mieszkaniowa 

W zakresie zadań rzeczowych bieżących w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami wydatkowano kwotę 469.143,02zł, tj. 77,2% planu, w tym na: 

a) koszty ogrzewania, energia, wodę i ścieki w wynajmowanych budynkach w kwocie 

121.633,62zł; 

b) bieżące koszty utrzymania obiektów komunalnych, węgiel, art. remontowe, naprawy  

i konserwacje budynków administrowanych przez gminę na kwotę 118.047,28zł; 

c) za dzierżawy gruntów i najem lokali na cele mieszkaniowe i kulturalne w kwocie 
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14.856zł; 

d) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami tj. ogłoszenia, mapy, wyrysy, 

szacunki nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, operaty szacunkowe do 

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

w łącznej kwocie 55.579,05zł; 

e) zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na bieżące utrzymanie i fundusz remontowy 

przekazywane za lokale gminne w kwocie 158.496,07zł; 

f) podatek od nieruchomości od mienia komunalnego za 2021r w kwocie 531zł. 

 

4. Działalność usługowa 

W tym dziale wydatkowano kwotę 13.764,26zł (tj. 70,6% planu) na zakup artykułów i usług w 

miejscach pamięci narodowej. Wydatki na studium uwarunkowań i zmian w planie 

zagospodarowania przestrzennego to kwota 28.621,81 zł. 

 

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 5.705.122,16zł, tj. 97,6% planu. Przy 

wykonywaniu zadań zleconych realizowano następujące zadania z zakresu administracji 

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

184.571zł i wydatkowano kwotę 184.571zł. 

 

Wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych to kwota 4.816.670,70zł (w tym 179.332zł z zadań zleconych).  

 

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 792.585,87zł. wydatkowana między innymi na: 

a) ogrzewanie, energię elektryczną, wodę w kwocie 118.913,78zł,; 
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b) usługi pocztowe to kwota 69.809,70zł; 

c) szkolenia i delegacje pracowników w kwocie 79.358,92zł; 

d) serwis programów komp. w kwocie 40.712,73zł; 

e) konserwacja i usługi remontowe w kwocie 52.942,82zł; 

f) ubezpieczenie majątku gminnego i opłaty w kwocie 17.080,18zł; 

g) składka na PFRON w kwocie 8.834zł. 

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

wyposażenie art. biurowe pozostałe usługi itp. 

 

W 2021r. wypłacono prowizje z tytułu zainkasowanych podatków w kwocie 94.865,59zł. 

Wydatki związane z pracami Rady Miejskiej to kwota 255.822,58zł tj. 99,4% wykonania planu.  

Środki te wykorzystano na ryczałty dla radnych oraz na wydatki na obsługę Rady. 

Na diety dla sołtysów wydano kwotę 20.600zł i wydatki rzeczowe dla obsługi sołtysów, w tym 

tablice w sołectwach to kwota 12.001,29zł. 

 

Na obsługę informatyczną projektu-opłaty za Internet realizowanego wspólnie z Powiatem 

Zwoleńskim wydano w formie dotacji kwotę 18.597,60zł. Dotację rozliczono. 

 

Kwotę 143.145,88zł wydatkowano na promocję gminy tj. 88,9% 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: MKS Zwolenianka-55.000zł, Klub Sportowy 

Orlęta Zwoleń-25.000zł, i współorganizację maratonu Legia MTB w kwocie 7.500zł. 

Na organizację Powszechnego Spisu Ludności wydatkowano kwotę 33.741zł. 

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli 

Przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacje na zadania zlecone wykorzystano na 

aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.142zł.  
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7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki w tym dziale związane były z następującymi zadaniami: 

a) w rozdziale 75404 przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000zł na 

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowej Komendy Policji  

w Zwoleniu; 

b) w rozdziale 75411 przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu kwotę 22.000zł 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 99.406,59zł; 

b) ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach to kwota 35.337,50zł; 

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

remonty, ubezpieczenia itp.) to kwota 104.997,59zł, w tym na zakup wyposażenia dla 

OSP w Jasieńcu Soleckim wydatkowano 19.367,08zł, na ten cel gmina otrzymała dotację 

w kwocie 9.511zł od samorządu wojewódzkiego. 

 

Dla OSP przekazano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000zł dla OSP w Zwoleniu na 

dofinansowanie kosztów ogrzewania. W 2022 r. zwrócono niewykorzystaną część w kwocie 

2.112,75zł. Dotacje rozliczono. Łącznie wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych to 

kwota 249.721,68zł  tj. 86,9% planu. 

 

W rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe ujęto wydatki w kwocie 3.910,58zł na 

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

dezynfekujące i przystosowano pomieszczenia budynków gminy w celu zapewnienia 
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bezpieczeństwa kontaktów z interesantami.  

 

9. Obsługa długu publicznego  

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

przeprowadzającego emisje obligacji przeznaczono kwotę 293.193,20 tj. 42,5% 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 18.876.587,93zł, co stanowi 82,4% ogółu wydatków 

bieżących oświaty. Wydatki rzeczowe w tym dziale w kwocie 1.706.440,12zł związane są przede 

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

doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli. 

 

Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.234.173,65zł. W 2021r. 

dla niepublicznego przedszkola „Słoneczko” przekazano dotację w kwocie 2.007.574,65zł, dla 

niepublicznego przedszkola „Motylek” dotację w kwocie 226.599,00zł. Dotacje zostały 

rozliczone. 

W 2021r. gmina otrzymała w kwocie 387.600zł środki z na sfinansowanie projektu Laboratoria 

Przyszłości za zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych. Wydatki będą 

realizowane w 2022r. 

Na wyposażenie stołówek szkolnych gmina otrzymała środki w kwocie 103.469zł. 

(dofinansowanie w wysokości 80%) 

Informacja o wykonanych remontach i zakupach wyposażenia w placówkach oświatowych za 

2021 rok: 

a) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zwoleniu 

W roku 2021 nie wykonywano większych remontów, na remonty i naprawy na placu zabaw,  

w budynku przedszkola czy wyposażenia wynikające z bieżących potrzeb 1.588zł.  Na zakup 

wyposażenia kuchni przeznaczono kwotę 6.605zł. (lodówko-zamrażarka-1590zł sokowirówka 
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wolnoobrotowa-1721zł, stół przyścienny z blokiem szuflad-3.294zł).  

Ze środków na zakupy inwestycyjne zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw dla dzieci: plac 

zabaw z koszem – 8.800zł, skałkę-2850zł oraz dino park za 640zł; 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu 

Na remonty w szkole wydatkowano kwotę ok. 45.062zł. Wyremontowano sale nr 2, 6, 7, 12  

w budynku na ul. Ludowej (malowanie, położenie paneli)-25.815zł, wymieniono drzwi na 

metalowe w sekretariacie na Ludowej-3.660zł, zakupiono 5 szt. rolet materiałowych do Sali nr 14 

na ul. Ludowej-1.400zł. Koszt napraw i konserwacji sprzętu biurowego, pomocy dydaktycznych, 

sprzętu gospodarczego i AGD wyniósł łącznie 6.110zł. Zakupy części do drobnych napraw 

elektrycznych, hydraulicznych i innych wynosiły ok.8.077zł. 

Na zakup wyposażenia wydano ok. 29.502zł. Zakupiono: meble (szafki, regały szkolne, biurka 

do sal nr 5, 6, 7 oraz stoliki i krzesła szkolne do sali nr 14 w budynku na ul. Ludowej za kwotę 

18.092zł, skaner  do sekretariatu i 2 fotele obrotowe do gabinetów z-cy dyrektora na ul Ludowej  

i 1 fotel obrotowy do sekretariatu na ul. Kościelnej za kwotę 2.250zł oraz wózki sprzątające za 

kwotę 1.360zł. Na kuchnię zakupiono patelnię elektryczną i ostrzałkę (4.981) oraz 2 szafy 

ubraniowe (1.120zł) Z wydzielonego rachunku dochodów zakupiono komputer do biblioteki na 

ul. Kościelnej za kwotę 1.699zł.  

W szkole realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego 

zakupiono wyposażenie kuchni za łączną kwotę 57.116zł (piec konwekcyjno-parowy, kuchnię 

gazową, szatkownicę do warzyw, stoły robocze, termosy, szafki kuchenne itp.) oraz Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 gdzie wydatkowano 12.697zł na zakup nowości 

wydawniczych oraz 1.873zł na zakup programu do ewidencji zbiorów bibliotecznych MOL 

NET+; 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie 

W roku 2021r wymieniono 4 szt. grzejników wraz z osprzętem w dwóch salach lekcyjnych -

2.854zł oraz naprawiono orynnowanie na budynku szkoły w Sydole-14.643zł, drobne naprawy 

systemu monitoringu, kopiarki kosztowały 1.749zł. Na materiały do bieżących napraw, 

malowania sal lekcyjnych wydatkowano 892zł. Łącznie wydatki na remonty wyniosły 20.138zł. 

Na zakup wyposażenia tj. biurka i liczydła dydaktycznego wydatkowano 785zł. Zakupiono 
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również zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego za kwotę 1.236zł.                                                                                                       

W szkole realizowany był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, z którego zakupiono 

książki do biblioteki szkolnej za kwotę 3.091zł oraz stoliki, regały na książki za kwotę 3.854zł; 

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy 

Na remonty w 2021r wydano łącznie  24.291zł, tj. 4.000zł zapłacono za zakup rolet 

materiałowych do 6 sal lekcyjnych, 5.551zł za 9 szt. skrzydeł drzwiowych zamontowanych  

w łazienkach, 5.265zł za wymianę wykładziny na stołówce szkolnej, 3.460zł za wykonanie 

dodatkowego zasilania na kuchni oraz montaż gniazd siłowych i rozdzielaczy z zabezpieczeniami 

w związku z doposażeniem kuchni w dodatkowe wyposażenie oraz remontu bieżącego na kuchni 

i zmywalni-1.545zł. Zakup materiałów do bieżących napraw uszkodzonego płotu, inst. 

Hydraulicznej, wyposażenia – 4.470zł. 

W roku 2021 na wyposażenie szkoły zakupiono za ok. 13.334zł: dach materiałowy nad 

piaskownicę-1.531zl, pompę WQ-535zł, szafy 80-2szt do Sali 9 oraz 1 szt. do biblioteki-2.400zł, 

drukarkę do gabinetu dyrektora -1.400zł, kserokopiarkę Ricoh-3.500zł, na kuchnię mikser 

MikroMix o raz stół przyścienny 1000x700x850 za łączną kwotę 2.868zł, stół do tenisa-1.100zł.  

Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych za kwotę 41.548zł, a także wyposażenie, zabawki i pomoce do oddziału 

przedszkolnego za kwotę 8.847zł. W szkole realizowano również rządowy program „Posiłek w 

szkole i w domu”, w ramach którego zakupiono wyposażenie na kuchnię szkolną za kwotę 

39.908zł (piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem, zmywarka-wyparzarka z wyposażeniem, 

mikser spiralny oraz 2 stoły z basenem 1-komorowym) oraz Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0, w ramach którego zakupiono książki do księgozbioru na kwotę 3.996,45 zł 

oraz czytnik i kody kreskowe celem usprawnienia pracy w bibliotece szkolnej za kwotę 700zł; 

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli 

W roku 2021 w ramach remontów wydatkowano sumę 11.793zł, w tym: na naprawy sprzętu 

komputerowego, kserokopiarek, sprzętu gospodarczego, montaż zmywarki oraz zakup 

materiałów do bieżących napraw w budynkach szkoły i placu zabaw. 

Na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 33.177zł., w tym 

4.728zł na zakup segmentu mebli Ul oraz komody dla oddziału przedszkolnego, 11.326zł na 
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doposażenie kuchni w zmywarkę (6.150), szatkownicę do warzyw (3.309), taboret gazowy 

(1.867). Zakupiono komputer i urządzenia wielofunkcyjne za kwotę 6.400zł oraz ze środków 

zgromadzonych na WRD projektor Benq za kwotę 2.900zł. Oddziały przedszkolne wyposażono 

w zabawki i pomoce dydaktyczne za kwotę 3.800zł. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej za 

kwotę 4.023zł, w tym w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 za 3.000zł. 

 

Wydatki bieżące oświaty w łącznej kwocie 22.920.670,70zł były sfinansowane z subwencji 

oświatowej, dotacji i środków własnych gminy.  Do wydatków ogółem w dziale oświata, Gmina 

dołożyła z własnych środków w 2021r. kwotę 9.545.624,45zł, 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. 

 

Wkład własny gminy w wydatki na rzecz oświaty w latach 2019 – 2021 
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11. Ochrona zdrowia  

Wydatki w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomani i w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, w kwocie 264.147,38zł, 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 i udziały ze sprzedaży 

hurtowej alkoholu w kwocie 332.513,73zł. Niewykorzystane środki w kwocie 68.366,35zł 

zostaną w 2022r. ponownie włączone do budżetu i przeznaczone na ten program profilaktyki. 

 

W kwocie 4.707,91zł zakupiono rejestrator EKG wykorzystywany w celu promocji zdrowia. 

Dla Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotację w kwocie 10.000zł na dofinansowanie zakupu 

aparatu do pomiaru pola widzenia w pracowni okulistycznej w SPZZOZ w Zwoleniu. Dotację 

rozliczono. 

 

W 2021r. Gmina Zwoleń otrzymała kwotę 21.442,29zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

którą przeznaczono w kwocie 9 988,86zł na promocję szczepień oraz kwotę 11.453,43zł  

z Funduszu i kwotę 658,61zł z własnych środków na transport osób do punktów szczepień.  

 

12. Pomoc społeczna 

Wydatki bieżące obejmują w tym dziale przede wszystkim, zasiłki dla osób spełniających 

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 

1.145.209,64zł i wydatkowała kwotę 3.764.399,09zł. Do zadań z zakresu pomocy społecznej  

w tym dziale Gmina z własnych środków dołożyła w 2021r. kwotę 2.619.189,45zł, w 2020r. 
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kwotę 2.273.855,49zł, w 2019r. kwotę 2.044.628,78zł, w 2018r.-1.987.273,53zł, w 2017r. -

1.834.228,97zł.  

 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 

W rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów wypłacono kwotę 138.389,26zł na stypendia 

socjalne i zasiłki dla uczniów naszej gminy. Wydatki w tym dziale dofinansowane zostały dotacją 

w kwocie 125.354,38zł. Gmina dofinansowała w/w zadania w kwocie 13.034,88zł.  

 

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 21.046.743,30zł i wydatkowała kwotę 21.152.595,38zł.  

Realizacje Programu Dobry start, czyli 300+ w 2021r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Program 500+ będzie obsługiwany przez ZUS w 2022r. 

W 2021r. przekazano dla Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” dotację w kwocie 105.300zł. 

Dotację rozliczono. Wpłaty z innych gmin za 2021r, wynosiły 6.300zł. 

 

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

W ramach tego działu ujęto wydatki bieżące na: 

a) w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami  

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

2.816.843,12zł. Dochody z tytułu odpadów komunalnych usług oraz odsetek w 2021r. uzyskano 

w kwocie 2.478.638,58zł. 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  

a w 2021r. w kwocie 338.204,54zł. 

b) w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi, wydatki na wywóz odpadów, nieczystości              

z terenu gminy stanowiły kwotę 113.970,14zł;  

c) w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 
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40.198,54zł;  

d) w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę programu 

Czyste Powietrze wydano kwotę 9.680zł przy dotacji z WFOSiGW w kwocie 9.000zł; 

e) w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na wydatki bieżące tj. energię, 

konserwację oświetlenia, i materiały i niezbędne remonty przeznaczono kwotę 

439.970,29zł; 

f) w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska 

wydatkowano kwotę 11.640,27zł. Są to: wynagrodzenie za program ochrony środowiska, 

selektywna zbiórka odpadów, zakup drzewek na nasadzenia. Gmina w 2021r. uzyskała 

dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.525,65 zł, które 

przeznaczyła na w/w wydatki bieżące w rozdziale 90019; 

g) w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano kwotę 

27.613,07zł na usuwanie azbestu ze środków własnych 

h) Pozostała działalność: 

- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, grupy robót 

publicznych, osób zatrudnionych po stażach i pracowników stałych w kwocie 

962.831,66zł. Do tych wynagrodzeń gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatowego 

Urzędu Pracy w kwocie 192.435,74zł; 

- wydatki rzeczowe: materiały i narzędzia dla pracowników interwencyjnych i robót 

publicznych, badania lekarskie to kwota 25.916,24zł; 

- 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 1.194.963zł w tym: 

a) bieżącą działalność jednostki w kwocie 1.175.000zł; 

b) dotację na wydatki inwestycyjne w kwocie 19.963zł. 
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2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 743.000zł; 

3. Muzeum Regionalnego w kwocie 290.000zł. 

W/w środki zostały przekazane w całości. Jednostki złożyły sprawozdania z wykonania planu 

finansowego za 2021r. oraz rozliczyły dotacje. 

 

Ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 20.000zł 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 36.133,43zł na 

dofinansowanie publikacji, imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszej gminie.  

 

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. 

 

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego to kwota 12.570,51zł. 

Na sport masowy w gminie przeznaczono kwotę 124.114,47zł. 

 

Były to koszty organizowanych przez Urząd Miejski wspólnie ze stowarzyszeniami imprez 

sportowych oraz wydatki związane z prowadzeniem obiektu sportowego Orlik, oraz koszty 
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utrzymania kąpieliska nad zalewem w Zwoleniu, w tym wynagrodzenia ratowników. 

 

Budżet gminy w 2021r. 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. 

 

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

obostrzeń wobec epidemii COVID-19. W listopadzie i grudniu gmina otrzymała znaczące środki 

z subwencji na wydatki bieżące i inwestycyjne. Nie uruchomiono zaplanowanej emisji obligacji, 

mniejsze były także wydatki związane z obsługą długu. Poczynione oszczędności w wydatkach 

pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2022r. 

 

W wydatkach majątkowych plan wykonano w 59,8% planu. Zadania realizowane były planowo, 

ale ze względu na trudności z pozyskiwaniem wykonawców i dostawami materiałów część zadań 

inwestycyjnych będzie zakończona w 2022r. (Dotyczy to przede wszystkim przebudowy stadionu 

przy ul. Parkowej w Zwoleniu.) Rezerwy budżetowe w ciągu 2021 roku zaplanowane w kwocie 

530.000zł zostały rozdysponowane w części na dofinansowanie wydatków bieżących  

i majątkowych. 

 

Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 274.980zł, w tym: 

a) 67.080zł rezerwa ogólna na wydatki bieżące; 

b) 165.000zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe;  

c) 42.900zł rezerwa na wydatki inwestycyjne. 

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.  
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VI.1.4.  Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku oraz zobowiązania gminy 
 

Na koniec 2020r. gmina Zwoleń posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek  

i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 19.642.300zł. 

 

1. PRZYCHODY 

Wolne środki za 2020r. wynosiły 6.651.500,41zł i zwiększyły przychody budżetu w 2021r. 

Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ustawy o finansach publicznych wynosiły za 2020r. 

kwotę 3.984.089,35zł i zostały rozdysponowane na wydatki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. ROZCHODY 

a) w 2021r. spłacono raty pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 165.200zł; 

b) wykupiono transze obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000zł; 

c) w pozycji rozchody ujęto subwencję na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 

5.455.506zł która będzie wykorzystana do 2025r. 

 

Zadłużenie z tytułu obligacji, pożyczek gminy Zwoleń na dzień 31.12.2021r. wynosi kwotę 

18.077.100 zł z tego: 

a) kwotę 877.100zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

w Warszawie na wodociągi, kanalizacje i termomodernizację; 

b) kwotę 17.200.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych na inwestycje. 

 

Zadłużenie gminy stanowi 21,9% wykonanych dochodów ogółem (próg ustawowy do 2014r. 

wynosił do 60%), a w stosunku do dochodów bieżących poziom zadłużenia wynosi 25,3%. 

 

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 

31.12.2021r.wynosiły kwotę 2.171.491,26zł. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych. 
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Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na 31 grudnia 2021r. wynosił 18.819.916,92zł  

(w tym środki z subwencji na inwestycje wodno-kanalizacyjne w kwocie 5.455.506zł). 

 

VI.1.5.  Wieloletnia Prognoza Finansowa i Przedsięwzięcia Wieloletnie 
 

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

Prognoza Finansowa gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2021rok obejmowała lata 

2021-2031. W ciągu roku była nowelizowana dziewięć razy.  

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

Finansowej na lata 2021-2031 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie.  

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych przychodami w 2022r. 

wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu będzie 

kwota 9.410.999,45zł, w tym: 

1. nadwyżka środków z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii za 2021r.  

w kwocie 68.366,35zł; 

2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL I 403.909,15zł na boisko przy PSP 

Zwoleń; 

3. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL II 3.095.617,95zł na budowę stadionu; 

4. środki z programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 387.600zł; 

5. otrzymana w 2021r. subwencja na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w kwocie 

5.455.506zł. 

Nie stwierdzono wystąpienia przychodów na 2022r. 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 2021 roku  

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu, jest samodzielną jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy 
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Zwoleń, finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania 

zlecone. 

 

VII.1 Pomoc Społeczna 

 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.     

 

Rodzaj udzielonego wsparcia finansowego w ramach pomocy społecznej  

w 2021 roku 
 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłki stałe 469 282.537 

Zasiłki okresowe 461 162.230 

Zasiłki celowe 375 146.836 

Zasiłki celowe w ramach 

programu ,,Posiłek w szkole i w 

domu” 

474 153.500 

 

Oprócz pomocy finansowej MOPS udziela również pomoc w postaci posiłków oraz pomoc 

rzeczowa. 
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Rodzaj udzielonej pomocy w postaci posiłków i pomocy rzeczowej  

w 2021 roku 
 

Rodzaj pomocy Liczba świadczeń Kwota 

Posiłki w szkole 13.404 56.491 

Posiłki w jadłodajni 3.967 31.337 

Paczki żywnościowe 35 8.750 

 

Systematyczne starzenie się społeczeństwa generuje potrzebę zapewnienia pomocy w formie 

usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn 

wymagają pomocy osób drugich. 

 

Pomoc udzielona w postaci usług opiekuńczych w 2021 roku 

 

Rodzaj usług Liczba osób Kwota 

Usługi opiekuńcze 35 462.839 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze (w tym dla dzieci) 
6 63.500 

 

 Osoby wymagające całodobowej opieki, niezdolne do samodzielnej egzystencji, dla 

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

jest w stanie zapewnić kierowane są do Domu Pomocy Społecznej. W roku 2021 Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 17  pensjonariuszy. Wydatkowano 

na ten cel 507.094zł. 

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

socjalnej tj. świadczenie pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W roku 2021 z pomocy w formie pracy 

socjalnej skorzystało 182 rodzin. 
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 Na podstawie umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zwoleniu a 

Radomskim  Bankiem Żywności dotyczącej nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych 

wśród osób najbardziej potrzebujących pomocą zostało objętych 750 osób z terenu gminy 

Zwoleń spełniających kryterium dochodowe. 

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

pieczy zastępczej w  2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu zatrudniał  

2 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Asystenci pracowali z 21 rodzinami, w których 

wychowuje się 39 dzieci. Powodami przydzielenia rodzinie asystenta były: trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, niepełnosprawność, nadużywanie alkoholu, 

trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

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

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2021r. w ramach Zespołu 

procedurą ,,Niebieskiej Karty” objętych było 65 rodzin. 

 

VII.2.  Świadczenia rodzinne 
 

Wypłatę świadczeń rodzinnych reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych. W 2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu 

udzielono następujących rodzajów świadczeń: 

 

Rodzaje świadczeń rodzinnych 
 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota 

Zasiłek rodzinny wraz z 

dodatkami 
10.795 1.476.474 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 
72 71.247 

Świadczenie pielęgnacyjne 851 1.664.390 

Zasiłek pielęgnacyjny 3.073 663.277 
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Specjalny zasiłek opiekuńczy 44 27.280 

Świadczenie rodzicielskie 363 323.963 

     

Odrębnym rodzajem świadczenia jest zasiłek dla opiekuna, którego warunki nabywania oraz 

zasady ustalania i wypłacania reguluje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustalaniu i wypłacie 

zasiłków  dla opiekunów. W 2021r. z tej formy pomocy  skorzystało 2 osób na łączną kwotę 

13.640zł. 

 

 VII.3.   Fundusz alimentacyjny 
 

Działania w ramach funduszu alimentacyjnego reguluje Ustawa z dnia 07.09.2007r.  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie od 01.01.2021r.  do 31.12.2021r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu podjął 163 działań w stosunku do dłużników 

zamieszkujących na terenie gminy. W ramach funduszu alimentacyjnego została w tym okresie 

wypłacona kwota 381.5684zł. 

 

 VII.4. Świadczenie wychowawcze (500 plus) 
 

Świadczenie to realizowane jest od 01.04.2016r. na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r.  

o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Tą formą pomocy w 2021r. objęto 3.047 dzieci na 

łączną kwotę 15.489.836,87zł. 

  

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 
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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, prozdrowotne, celebrację rocznic patriotycznych, religijnych 

oraz osobistych. W ośrodku jest także możliwość skorzystania z urządzeń do utrzymania higieny 

osobistej (pralka, natrysk). 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 2210 obiadów. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu 

Senior+ obejmuje 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 105,29 zł. Przychody uzyskane z wpłat za gorący posiłek uczestników DDS+ na 

podstawie decyzji ustalającej odpłatność to 11 792 zł. 

 

VII.5.1. Działalność DDS+ opiera się na 7 podstawowych usługach: 
 

1. Usługi socjalne - DDS+ zapewniał Uczestnikom gorący posiłek oraz możliwość ich 

sporządzania w ramach terapii zajęciowej i warsztatów, serwis kawowo - herbaciany oraz 

możliwość swobodnego korzystania z infrastruktury budynku, a także ubezpieczenie od 
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następstw nieszczęśliwych wypadków, umożliwił 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 

kwietniu otrzymali świąteczne paczki żywnościowe. Seniorom była świadczona pomoc  

w codziennym funkcjonowaniu, przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów, 

poradnictwo i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Najmniej sprawni Uczestnicy 

DDS+ korzystali z pomocy opiekunów przy samoobsłudze dnia codziennego, takiej jak 

pomoc w przemieszczaniu się, ubieraniu czy podawaniu posiłków.  Seniorzy mogli liczyć 

na pomoc i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

wykonywanie drobnych usług pielęgnacyjnych. W dniu uroczystej Wigilii Seniorzy 

otrzymali 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 (telefonów oraz komputerów), 

popularyzacja zdrowego stylu życia. Seniorzy brali udział w pogadankach  

o bezpieczeństwie. Byli zapraszani ciekawi goście i realizowane zajęcia warsztatowe: np. 

dwa spotkania z dietetykiem, podczas których zostały przedstawione zasady zdrowego 

żywienia i zagrożeń z tym związanych, konsultacje dietetyczne wraz z pomiarem składu 

ciała, cztery spotkania z lekarzem specjalistą gdzie omówione zostały występujące 

schorzenia charakterystyczne dla wieku senioralnego, warsztaty kulinarne, zajęcia 

muzyczne połączone ze śpiewem oraz zabawą taneczną a także występem artystycznym 

dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu na uroczystości z okazji Dnia 

Seniora w ramach międzypokoleniowej wymiany wartości. 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 oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej.  

W ramach edukacji regionalnej i projektu „Weekend dla Seniora” nasi Uczestnicy 
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zwiedzali Muzeum Regionalne w Zwoleniu wraz z Kościołem - Nekropolią 

Kochanowskich. Odbyło się również spotkanie z instruktorem Domu Kultury  

w Zwoleniu, który przekazał nam bardzo ciekawą wiedzę dotyczącą kultury regionu oraz 

regionalizmu ziemi zwoleńskiej. Udało się również zaprosić do współpracy lokalnego 

historyka, autora m.in. monografii Zwolenia, z ciekawym wykładem na temat: „Dziewięć 

zagadek historii Zwolenia”. W ramach współpracy z Domem Kultury z okazji Dnia Matki 

nasze Panie miały zorganizowane warsztaty makijażu, podczas których specjalistka  

w tym zakresie uczyła jak profesjonalnie go wykonać, prezentowała kosmetyki 

dedykowane dla osób w podeszłym wieku oraz wykonywała wszystkim zainteresowanym 

profesjonalny make-up. Podczas spotkań z psychologiem Seniorzy uzyskali praktyczne 

wskazówki dotyczące dbania o higienę umysłu, kształtowanie kompetencji 

emocjonalnych, indywidualne porady oraz treningi pamięci w ramach profilaktyki chorób 

otępiennych. W ramach działań prewencyjno - edukacyjnych odbyły się trzy spotkania  

z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu w trakcie których Seniorzy 

otrzymali najważniejsze informacje jak ustrzec się próbami kradzieży, wyłudzeń czy 

bezpiecznego korzystania z dróg, otrzymali również bezpieczne etui na karty płatnicze.  

W podobnym charakterze odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Państwowej 

Straży Pożarnej w Zwoleniu. Podczas pierwszego Seniorzy przed rozpoczynającym się 

sezonem grzewczym otrzymali kompendium wiedzy o konieczności czyszczenia 

instalacji kominowej, wentylacyjnej oraz zostali zachęceni do zamontowania czujników 

czadu w trosce o swoje bezpieczeństwo. Drugie spotkanie miało charakter praktyczny  

i skupiło się na nauce udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Na fantomach nasi 

Uczestnicy mogli w sposób praktyczny przećwiczyć sztuczne oddychanie, masaż serca  

i zasady resuscytacji. Seniorzy otrzymali również „pudełka życia”, które pozwalają  

w sytuacji kryzysowej służbom medycznym na skuteczniejsze udzielenie pomocy 

osobom samotnym. Odbyły się dwa spotkania z prawnikiem, w trakcie których omówione 

zostały m.in. zasady sporządzania testamentów, zawierania umów oraz innych istotnych z 

punktu widzenia Seniora obszarów prawa. W celu przekazania istotnych z punktu 

widzenia emeryta informacji naszych Seniorów odwiedzili także przedstawiciele Zakładu 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            100 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zwoleniu. W trakcie spotkania pracownicy ZUS 

omawiali zasady waloryzacji świadczeń, nabywanie uprawnień oraz odpowiadali na 

zadawane pytania. Odbyły się również całodniowe autokarowe wyjazdy edukacyjne  

i krajoznawcze - wycieczki do Lublina i Nałęczowa oraz Baranowa Sand. i Sandomierza. 

We współpracy z Stowarzyszeniem Dziedzictwo i Rozwój został dla naszych Seniorów 

zorganizowany kurs komputerowy z zakresu budowy i obsługi komputerów oraz 

funkcjonalności wybranych programów komputerowych. Zainteresowani Uczestnicy brali 

również udział w zajęciach komputerowych w trybie on-line „Oswajamy technologię” 

rozwijających umiejętności pracy z wybranymi aplikacjami. W okresie zawieszenia 

działalności DDS+ Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące zdrowia, 

ćwiczenia pamięci oraz zachowania bezpieczeństwa w czasach pandemii covid – 19  

a także świąteczne paczki żywnościowe wraz z życzeniami. Seniorzy otrzymali również 

w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, przy użyciu strony internetowej, 

dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu: zdrowia, porad psychologicznych, 

treningów pamięci, porad konsumenckich, wirtualnych wycieczek po ciekawych 

miejscach w Polsce i na świecie, porad z zakresu bezpieczeństwa, zasad zdrowego 

żywienia oraz profilaktyki covid – 19; 

3. Usługi kulturalno-oświatowe – w ramach których zostały zrealizowane dwa wyjścia do 

miejscowego kina Świt na filmy pt. „Zupa nic ” i „Fatima ” a także dwa wyjazdy do 

Teatru Powszechnego w Radomiu na przedstawienia pt. ”Pomoc domowa” oraz „Szalone 

nożyczki”. Seniorzy wzięli udział w Narodowym Czytaniu „Moralności Pani Dulskiej” G. 

Zapolskiej, po raz pierwszy w wydarzeniu organizowanym przez Bibliotekę Publiczną  

w Zwoleniu a także w Dziennym Domu Senior+. Czytanie poprzedziła wcześniejsza 

wizyta naszej czytelni, tym samym kontynuując rozpoczętą współpracę w zakresie 

czytelnictwa. W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną w Zwoleniu odbyły się 

również dwie lekcje biblioteczne wraz ze zwiedzaniem budynku biblioteki. W ramach 

edukacji regionalnej odbyło się również wyjście do Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, 

gdzie Seniorzy mogli poznać naszą lokalną kulturę regionu oraz w ramach odwiedzin 

miejsc kultu religijnego - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z kryptą rodziny 
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Kochanowskich. Zwieńczeniem wycieczki był poczęstunek zorganizowany przez 

pracowników muzeum oraz drobne upominki dla seniorów. Warta podkreślenia jest 

nieodpłatna możliwość zwiedzania muzeum w ramach akcji: „Weekend dla Seniora”. 

Seniorzy wzięli również udział w ramach współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem 

„Dziedzictwo i Rozwój” w koncercie Krzysztofa Kiljańskiego „Swing Time”  

w miejscowym Kinie Świt. W trakcie roku organizowane były spotkania okolicznościowe 

z okazji Andrzejek, Dnia Seniora z udziałem zaproszonych gości, zabawa karnawałowa, 

wspólne świętowanie imienin i osobistych jubileuszy Uczestników, wspólne śpiewanie 

kolęd oraz regionalnych piosenek. Po raz pierwszy udało się zorganizować w naszym 

Domu spotkanie Wigilijne. W cyklu kino seniora prezentowane były filmy z serii” Polska 

z góry” obrazujące piękno naszej ojczyzny a także seans filmu pt. „Zakończyk” z okazji 

rocznicy bitwy pod Zwoleniem. W ramach codziennej integracji i zajęć klubowych 

Seniorzy czytali codzienną prasę, książki oraz grali w gry planszowe i stolikowe.  

W ramach alternatywnych sposobów realizacji zajęć w czasie zawieszenia działalności 

Uczestnicy otrzymali, za pomocą strony internetowej, możliwość skorzystania z szerokiej 

palety propozycji z zakresu kultury, kina i teatru a także wraz ze świątecznymi paczkami 

żywnościowymi 3 publikacje książkowe przekazane przez Urząd Miejski w Zwoleniu; 

4. Usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii - w ramach codziennej działalności 

odbywały się zajęcia ruchowe i usprawniające prowadzone przez fizjoterapeutów oraz 

opiekuna. 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, koordynację ruchową oraz 

wykonywali specjalistyczne zestawy ćwiczeń dla nich dedykowanych: m.in. ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie Kegla, ćwiczenia równoważne czy rozluźniające. 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. W czasie zawieszenia działalności DDS+ z powodu pandemii covid-

19 nasi Uczestnicy mieli możliwość wykonywania prostych i bezpiecznych ćwiczeń na 

podstawie udostępnianych na stronie internetowej materiałów prezentujących ćwiczenia 
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dla Seniorów oraz ćwiczeń oddechowych zalecanych w profilaktyce covid – 19; 

5. Usługi sportowo – rekreacyjne . Placówka zapewniła swoim Uczestnikom udział  

w zajęciach sportowych, m. in. z piłką, na materacach czy grę w rzutki. Seniorzy mogli 

korzystać z siłowni zewnętrznej, spacerów po mieście. Seniorzy w ramach zajęć ćwiczyli 

na sprzętach stacjonarnych, w tym m.in. orbitreku, rotorze, wioślarzu magnetycznym czy 

rowerku. Odbyła się rekreacyjna wycieczka rowerowa nad miejscowy zalew, m.in. 

poprzez teren obszaru Natura 2000 oraz wyjazd do miejscowej hodowli Alpak. Odbyły 

się dwa ogniska integracyjne nad stawami połączone ze śpiewaniem piosenek. W ramach 

uczestnictwa w projekcie „Zrozumieć innych odnaleźć siebie – integracja 

międzypokoleniowa seniorów” odbyło się również pożegnalne ognisko integracyjne, 

wspólna biesiada, pieczenie kiełbasek oraz śpiewanie piosenek. W okresie jesiennym 

seniorzy wzięli udział we wspólnym grzybobraniu w pobliskim lesie a także w mieli 

możliwość spaceru rekreacyjnego po Puszczy Kozienickiej wraz z przedstawicielem 

Lasów Państwowych, który przybliżył seniorom wiele ciekawostek o tym miejscu; 

6. Zajęcia aktywizujące społecznie ( w tym wolontariat pokoleniowy ) w ramach których  

z okazji Dnia Babci i Dziadka Uczestnicy naszego Domu otrzymali od uczniów  

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy własnoręcznie wykonane dyplomy, 

przekazane seniorom w okresie zawieszenia działalności wraz ze słodkim poczęstunkiem 

oraz materiałami do pracy zdalnej.. Po uruchomieniu działalności odwiedziły naszych 

Seniorów dwie studentki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, które w okresie 

pandemii wspierały Uczestników wieloma rozmowami i wsparciem psychologicznym. 

Przyjazd na zaproszenie Seniorów był okazją do osobistego poznania się, wspólnym 

spędzeniu czasu a także zajęciami w ogrodzie, sadzeniu roślin oraz poczęstunkiem 

przygotowanym na tą okazję w trakcie zajęć kulinarnych. Wizyta trwała dwa dni. 

Seniorzy DDS+ zaangażowali się również w lokalną akcję społeczną zbierania 

plastikowych nakrętek w celu ratowania życia i zdrowia młodego chłopca potrzebującego 

pomocy. Zebrane nakrętki trafiły do dedykowanego pojemnika przed Urzędem Miejskim. 

W ramach współpracy z Fundacją ProCivitas Bono z Radomia oraz hodowlą alpak 

Przystań Tu nasi Uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w projekcie 
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„Zrozumieć innych odnaleźć siebie – integracja międzypokoleniowa seniorów”. Celem 

projektu było zniwelowanie stresu, lęków, pozbycie się negatywnych emocji poprzez 

zabawy, głaskanie i karmienie alpak. Obcowanie z tymi urokliwymi zwierzętami ma 

dobroczynny, udowodniony medycznie wpływ na poziom lęku i stresu. Realizacji 

projektu towarzyszyły również ciekawe warsztaty m.in. plastyczne czy kulinarne.  

Z okazji Dnia Seniora gościliśmy w naszym Domu dzieci z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zwoleniu wraz z nauczycielami. Uczniowie zaprezentowali atrakcyjny 

występ artystyczny oraz wręczyli Seniorom przygotowane na lekcjach karty  

z życzeniami. Całości towarzyszył poczęstunek przygotowany przez Uczestników  

w ramach warsztatów kulinarnych. Podsumowaniem wizyty były rozmowy z Seniorami  

i wzajemne przekazanie mnóstwa pozytywnej energii. W ramach współpracy ze 

społecznością lokalną nasi Seniorzy otrzymali również zaproszenie od dzieci  

z Publicznego Przedszkola w Zwoleniu do wzięcia udziału w rozłożonym na cały rok 

szkolny projekcie czytania przedszkolakom bajek przez seniorów. W trakcie cyklicznie 

zaplanowanych wizyt nasi Uczestnicy czytają maluszkom wybrane wcześniej bajki.  

W ramach wolontariatu pokoleniowego Uczestnicy DDS+ otrzymali z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia od uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy przepiękne, 

własnoręcznie wykonane pierniki oraz karty świąteczne w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Misja Piernik”, wręczone w trakcie uroczystej Wigilii . Elementami aktywizującymi 

społecznie naszych Seniorów był również udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, 

w tym m. in. wystawach, jubileuszach czy koncertach muzycznych. W okresie 

zawieszenia działalności nasi Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z propozycji  

w zakresie aktywizacji społecznej za pomocą wirtualnego zwiedzania i uczestnictwa  

w wydarzeniach kulturalnych dzięki propozycjom zamieszczonym na naszej stronie 

internetowej. Kontynuowana była również współpraca w zakresie umożliwienia odbycia 

praktyk studenckich dla dwóch słuchaczek pracy socjalnej na APS w Warszawie.  

W ramach tej współpracy, podobnie jak w roku 2020, studentki wspierały naszych 

Seniorów podczas rozmów telefonicznych, aktywizowały ich do aktywności, szczepień 

oraz proponowały alternatywne sposoby funkcjonowania w związku z pandemią covid – 
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19 i czasowym zawieszeniem działalności; 

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. Odbyły się trzy 

warsztaty florystyczno - plastyczne w trakcie których powstały m.in. kompozycje 

kwiatowe z okazji Dnia Wszystkich Świętych, karty świąteczne oraz stroiki, Uczestnicy 

brali udział w zajęciach terapii plastycznej takich jak: malowanie, wycinanie, rysowanie 

oraz wykonywanie ozdób świątecznych. W ramach zajęć z arteterapii Seniorzy 

aktywizowali się twórczo tworząc kompozycje przestrzenne, okolicznościowe stroiki oraz 

wykonywali 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, wypiekali ciasta i pierniki oraz dania świąteczne. 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 obchodów Dnia Seniora 

Uczestnicy zaprezentowali atrakcyjny program artystyczny. Występ poprzedziły 

wielogodzinne próby. W ramach zajęć z choreoterapii i kinezyterapii Seniorzy dbali  

o swoją kondycję m. n. poprzez ćwiczenia muzyczno – ruchowe oraz gimnastykę 

prowadzoną przez fizjoterapeutę oraz opiekuna. Podczas wycieczki rowerowej, spacerów 

oraz wyjazdów integracyjnych Uczestnicy w ramach estetoterapii niwelowali swoje 

napięcie nerwowe i zmniejszali stres a także czerpali przyjemność z obcowania ze sztuką 

i pięknem natury a także zwierzętami ( Alpaki). W ramach dbania o estetykę Domu 

odbywało się też wspólne sadzenie roślin doniczkowych, krzewów, drzewek oraz 

zagospodarowanie terenu wokół Domu i jego pielęgnacja. Codziennym elementem 

funkcjonowania DDS+ są zajęcia klubowe i wspólna integracja przy kawie, herbacie czy 
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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. 

Przebieg realizacji zadania od 1 stycznia 2021 roku był mocno uzależniony i powiązany  

z rozwojem pandemii covid – 19 w naszym kraju, która postawiła nas przed koniecznością 

zmiany sposobu funkcjonowania i dostosowania się do zaistniałej sytuacji. Wprowadzane 

ograniczenia oraz czasowe zamykanie poszczególnych obszarów działalności naszego kraju 

przekładały się również w pewnym stopniu na sposób funkcjonowania DDS+, planowania 

realizacji części zadań i ograniczeń wynikających z wprowadzonych rekomendacji a także 

frekwencję Uczestników. Dokonując oceny realizacji zadania publicznego można stwierdzić, że 

pomimo obiektywnych trudności i występowania cytowanych wcześniej obostrzeń, ograniczeń  

i czasowego zawieszania działalności, DDS+ realizował zadania dostosowując je do bieżącej 

sytuacji a także stosując alternatywne sposoby realizacji zajęć.  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. Nasi Seniorzy mają możliwość ciekawego i urozmaiconego spędzania wolnego 

czasu oraz rozwijania swoich pasji. Stają się aktywnymi członkami społeczeństwa a także 

korzystając z zajęć usprawniających poprawiają swoją kondycję oraz sprawność psychofizyczną.  

 

VIII. Rozwój oraz inwestycje gospodarcze w 2021 

 

Finansowanie zadań zrealizowanych w 2021 roku: 

1. Budżetu Województwa Mazowieckiego: 

a) Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2021 (MIAS 2021); 

b) Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 2021 (MIAD 2021). 

2. Budżetu Państwa:                                                                                                          

a) Fundusz Sołecki (FS 2021); 

b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; 

c) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Sportowa Polska  - Program Rozwoju 
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Lokalnej Infrastruktury Sportowej  – Edycja 2021.   

3. Fundusze UE i Budżet Państwa: PROW; 

4. Środki własne Gminy Zwoleń. 

 

VIII.1. Zestawienie zadań dofinansowanych z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach MIAS i MIAD 
 

Zestawienie zrealizowanych zadań 

 

Lp. 

Nazwa programu 

/Źródło 

finansowania/ 

Nazwa zadania 

Rodzaj prac (zamontowanych / 

wybudowanych urządzeń, 

projekty /dokumentacje) 

Kwota 

pomocy (zł) 

Wartość 

całkowita 

zadania (zł) 

1. 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2021” 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 

 

Przebudowa  budynku 

świetlicy wiejskiej w 

sołectwie Atalin – I-

etap  
 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dotyczy I-etapu tj. 

przebudowy elementów 

konstrukcyjnych (nośnych) 

budynku oraz dachu (z 
poszyciem), montażu parapetów 

otworów okiennych i drzwi 

zewnętrznych 

 

Jw. 

10 000,00 

 

 

 

 

 

24,288% 

 

3 532,65 

233 700, 00 

 

 

 

 

 

w tym: 

 

14 544,85 

OGÓŁEM (zł) X X 13 532,65 233 700,00 

2. 

 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2021” 

 

 

 

 

 

 

 
Fundusz Sołecki 

Zagospodarowanie 

terenu w miejscowości 

Filipinów 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakup działki na cele 

W ramach zadania 

uporządkowano teren, zakupiono 

i zamontowano urządzenia 

rekreacyjno-zabawowe (w tym po 

1 kpl: karuzela krzyżowa, 

huśtawka ważka, huśtawka 

sprężynowa, zestaw rekreacyjny – 

system modułowy) 

 

Zakupiono działkę Nr 58/5 w m. 

Filipinów na cele rekreacyjne z 
kosztem aktu notarialnego 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 677,73 

27 982,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 024,90 
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publiczne – 

rekreacyjne 

OGÓŁEM (zł) X X 12 677,73 390007,05 

3. 

 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2021” 

 

 

 

 
 

Fundusz Sołecki 

Zagospodarowanie 

terenu w miejscowości 

Osiny 

 

 

 

 

 
 

Zakup działki na cele 

publiczne – 

rekreacyjne 

W ramach zadania wyrównano 

teren, zakupione i zamontowane 

urządzenia rekreacyjne(w tym: 

pylon 3-stanowiskowy – 2 kpl 

oraz po 1 kpl: biegacz, wyciąg 

górny, orbitrek, prasa nożna, 

narciarz 

 
Zakupiono działkę Nr 3929/1 w 

m. Osiny na cele rekreacyjne z 

kosztem aktu notarialnego 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 678,19 

27 837, 31 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 144,08 

OGÓŁEM (zł) X X 13 678,19 42 981,39 

4. 

 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2021” 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 
 

Zagospodarowanie 

terenu w miejscowości 

Sydół 

 

 

 

 

 

Wykonanie  
i montaż regulaminu 

placu zabaw w m. 

Sydół 

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenia 

rekreacyjno-zabawowe (w tym po 

1 kpl: system gimnastyczny 

ścieżka zdrowia – zygzak, ławka 

parkowa, huśtawka sprężynowa, 

regulamin placu zabaw) 

 

Wykonano i zamontowano 
regulamin placu zabaw w m. 

Sydół 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

121,44 

28 521,21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

500,00 

OGÓŁEM (zł) X X 10 121,44 29 021,21 

5. 
 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji Sołectw 

„MAZOWSZE 2021” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

Zagospodarowanie 

terenu w miejscowości 

Wólka Szelężna 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W ramach przedmiotowego 

zadania wyrównano teren, 

zakupiono i zamontowano 

urządzenia rekreacyjno-

zabawowe (w tym po 1 kpl: 

karuzela krzyżowa, huśtawka 

ważka, zestaw rekreacyjny – 

system modułowy, system 

gimnastyczny „młynek” oraz 
huśtawka sprężynowa – 2kpl) 

 

 

Zagospodarowanie terenu działki 

nr 74/1 w Wólce Szelężnej na cele 

rekreacyjne 

7 696,52 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 265,28 

31 688,57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17 561,26 

OGÓŁEM (zł) X X 11 961,79 49 249,83 

6. 

Mazowiecki 

Instrument 

Aktywizacji 

Budowa  

i modernizacja 

infrastruktury 

Zadanie miało na celu budowę, 

modernizację i doposażenie 

infrastruktury ogrodowej, w tym 

10 000,00 

Budżet 

województw

25 000,95 
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Działkowców 

„MAZOWSZE 2021” 

 

 

 

 

 

 

 
 

ogrodowej na terenie 

Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego 

,,BRATEK”  

w Zwoleniu 

realizacja następujących 

przedsięwzięć:  

- zakup i montaż kontenera o 

wymiarach 2,5 m x 4,0 m z 

przeznaczeniem na pomieszczenie 

gospodarcze, 

- modernizacja i wyposażenie 

istniejącej świetlicy z 

przeznaczeniem na pomieszczenia 
biurowe. Modernizacja dotyczy 

malowania wewnątrz 

pomieszczeń. Zakup urządzeń do 

wyposażenia pomieszczenia 

biurowego (szafy na dokumenty, 

biurka itp.). 

a 

Mazowiecki

ego 

 

10 000,00 

Budżet 

Gminy 

Zwoleń 

7. 

Fundusz Sołecki 

 

Urządzenie placu 

zabaw w sołectwie 

Osiny 

W ramach zadania opracowano 

Projekt Zagospodarowania Terenu 

oraz zakupiono i zamontowano 

urządzenia: Twister, Karuzela, 

Zestaw rekreacyjny - system 

modułowy, Ławka stalowa, 

Regulamin placu zabaw, Kosz 
parkowy, Stojak rowerowy i 

wykonano Ogrodzenie 112 mb. 

12 424,50 51 154,90 

OGÓŁEM (zł) X X 12 424,50 51 154,90 

8. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

Doposażenie terenu 

rekreacyjnego w 

urządzenia zabawowe 

i siłownię plenerową 

w sołectwie Koszary  

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenia: Zestaw 

treningowy,   System 

gimnastyczny - ,,Młynek”,  

Urządzenie linarne ,,Ścianka 

linowa łukowa”,  Ławka parkowa. 

3 000,75 12 354,86 

OGÓŁEM (zł) X X 3 000,75 12 354,86 

9. 

Fundusz Sołecki Doposażenie placu 

zabaw w urządzenia 

zabawowe w m. 

Męciszów 

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenia: 

Huśtawka trzyosobowa z 

siedziskiem typu tzw. ,,bocianie 

gniazdo”,  Huśtawka wagowa  
dwuosobowa,  Zestaw 

wspinaczkowy,  System 

modułowy. 

2 615,35 10 768,07 

OGÓŁEM (zł) X X 2 615,35 10 768,07 

10. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

Wyposażenie terenu w 

urządzenia zabawowe 

i rekreacyjne  

w m. Mieczysławów  

W ramach zadania opracowano 

Projekt Zagospodarowania Terenu 

oraz zakupiono i zamontowano 

urządzenia: Ławka parkowa, 

Karuzela trójramienna 

966,4 3 977, 45 

OGÓŁEM (zł) X X 966,4 3 977, 45 
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11. 

Fundusz Sołecki Doposażenie placu 

zabaw w m. 

Paciorkowa Wola 

Nowa 

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenia:  

Huśtawka wahadłowa 

dwuosobowa, Huśtawka 

wahadłowa trzyosobowa, Ławka 

3 269,70 13 462, 21 

12. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

Doposażenie placu 

zabaw w m. 
Paciorkowa Wola 

Stara  

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenia: 
Rowerek wolnostojący,  Stół z 

ławkami,  System modułowy,  

System gimnastyczny – ścieżka 

zdrowia równoważnia na 

sprężynach 

3 040,89 12 520,14 

OGÓŁEM (zł) X X 3 040,89 12 520,14 

13. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

Zagospodarowanie 

działki na cele 

rekreacyjne w m. 
Strykowice Błotne  

W ramach zadania opracowano 

Projekt Zagospodarowania Terenu 

oraz zakupiono i wykonano 
ogrodzenie części terenu 

rekreacyjnego (64mb). 

3 653,09 15 040,70 

OGÓŁEM (zł) X X 3 653,09 15 040,70 

14. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

Doposażenie terenu 

rekreacyjnego w 

urządzenia zabawowe  

w m. Strykowice 

Podleśne  

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenia: 

Karuzela „Jaś 3”, System 

gimnastyczny - Ścieżka zdrowia 

drążki gimnastyczne. 

1 001,06 4 121,64 

OGÓŁEM (zł) X X 1 001,06 4 121,64 

15. 

Fundusz Sołecki 

 

 

Zagospodarowanie 

działki na cele 

rekreacyjne w m. 

Wólka Szelężna  

W ramach zadania opracowano 

Projekt Zagospodarowania Terenu 

oraz zakupiono i wykonano 

ogrodzenie części terenu 

rekreacyjnego (56,6mb). 

3 643,20 15 000,00 

OGÓŁEM (zł) X X 3 643,20 15 000,00 

16. 

Fundusz Sołecki 

 

 

Zagospodarowanie 

terenu na cele 

rekreacyjne w m. 

Jasieniec Kolonia  

W ramach zadania zakupiono i 

zamontowano urządzenie: Zestaw 

3-wieżowy „JULEK - A” 

 

10 708,36 44 089,08 

GÓŁEM (zł) X X 10 708,36 44 089,08 

17. 

Fundusz Sołecki 

 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Zielonce Nowej 

Zadanie dotyczyło remontu 

pomieszczenia świetlicowego 

(sali głównej pow. 71,26m2), w 
tym: 

4 182,39 17 220,00 

 

 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            110 

 - wyrównanie (uzupełnienie) 

tynków ścian i sufitu, 

- gruntowanie i dwukrotne 

malowanie ścian i sufitu, 

- remont podłogi 

- wymiana drzwi wejściowych  

- wymiana przewodów 

zasilających w energię 

elektryczną  

OGÓŁEM (zł) X X 4 182,39 17 220,00 

18. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

Opracowanie 
dokumentacji 

technicznej 

przebudowy budynku 

gospodarczo-

magazynowego ze 

zmianą sposobu 

użytkowania na 

świetlicę wiejską w 

Strykowicach 

Podleśnych 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej, w tym: projektu 

budowlanego i wykonawczego, 

przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, dla budynku i 

przyłączy wod-kan i elektryki 

 

3 286,17 

 

 

13 530,00 
 

 

OGÓŁEM (zł) X X 3 286,17 13 530,00 

19. 

Fundusz Sołecki 

 

 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Baryczy 

 

Zadanie polegało na wykonaniu 

podłogi pomieszczenia 

świetlicowego (sali głównej), 

korytarza i kuchni w remizie OSP, 

w tym:  

- położenie płytek ceramicznych 

(typu gres, klasa ścieralności – IV, 

kolor i rodzaj powierzchni płytek  

do ustalenia), 

- wykonanie cokołów (z tego 
samego materiału jak podłoga) na 

wszystkich ścianach ww. 

pomieszczeń do wys. 7-8 cm 

2 823,12 

 

11 623,50 

 

OGÓŁEM (zł) X X 2 823,12 11 623,50 

20. 

Fundusz Sołecki 

 

Wykonanie tynku na 

elewacji zewnętrznej 

budynku świetlicy 

wiejskiej i utwardzenie 

nawierzchni placu 

przez świetlicą w 

Zielonce Starej 

Zadanie polegało na: 

a)  położeniu tynku (tzw. struk-

tury) na elewacji zewnętrznej 

ścian budynku świetlicy wiej-

skiej, ok. 400 m2.  

b) wykonania (utwardzenia) 

nawierzchni chodnika (od furtki 

wejściowej  do budynku) poprzez 

ułożenie betonowej kostki bru-

kowej gr. 6 cm, pow. ok. 18 m2. 

4 779,88 19 680,00 

 

OGÓŁEM (zł) X X 4 779,88 19 680,00 

21. 
Fundusz Sołecki Modernizacja 

ogrodzenia działki Nr 
Zadanie dotyczy ogrodzenia 

frontowego (przy DK 79) działki 

Nr 161/19 położonej w Sycynie, 

1 433,96 5 904,00 
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 161/19 w Sycynie na której usytuowany jest 

budynek siedziby 

„Stowarzyszenia Oświatowego 

SYCYNA” 

OGÓŁEM (zł) X X 1 433,96 5 904,00 

22. 

Fundusz Sołecki 

 

Wykonanie frontu 

ogrodzenia świetlicy 

wiejskiej w Baryczy 

Zadanie dotyczyło wykonania 

frontu ogrodzenia świetlicy 

wiejskiej w Baryczy (części 

działki Nr 1119/4), na której 

usytuowany jest budynek 

świetlicy wiejskiej. Zadanie 
polegało na demontażu części 

starego ogrodzenia z bramą i 

furtką (tj. całego frontowego boku 

ogrodzenia)  oraz montażu (w to 

samo miejsce)  nowej bramy z 

furtką oraz nowego ogrodzenia (w 

miejscu starego) od strony drogi 

powiatowej. Długość boku 

ogrodzenia frontowego z bramą – 

22,3mb, długość  bramy 4 m, 

długość furtki (szer. od słupka do 

słupka) 1m 

2 137,34 8 800,00 

OGÓŁEM (zł) X X 2 137,34 8 800,00 

23. 

Fundusz Sołecki Zakup urządzeń z 
materiałami 

eksploatacyjnymi do 

pielęgnacji terenów 

zielonych dla sołectw: 

Linów, Mostki, 

Męciszów, Strykowice 

Poleśne 

W ramach zadania zakupiono dla 
sołectw: 

- Linów: Kosa spalinowa 

(podkaszarka); moc: 1,55/2,1 

kW/KM Pojemność: 36,3 cm3, 

- Kosiarka spalinowa (traktor), 

moc 12,2 kW / 16,6 KM, poj. 635 

cm3, 

- Kosa spalinowa (podkaszarka); 

moc: 1,55/2,1 kW/KM, 

Pojemność: 36,3 cm3 

Wykonano przeglądy techniczne 
urządzeń dla ww. sołectw. 

4 823,06 19 857,77 

OGÓŁEM (zł) X X 4 823,06 19 857,77 

24. Fundusz Sołecki 

 

Wymiana istniejących 

opraw oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości Jedlanka 

Zadanie obejmowało:  

a) demontaż starych opraw 

oświetlenia ulicznego (wraz z ich 

utylizacją) zamontowanych na 

istniejących słupach żelbetowych 

ŻN z napowietrzną linią 

zasilającą niskiego napięcia w 

ilości 16szt. 

b) montaż w miejsce zde-

montowanych ww. lamp nowych 

opraw typu LED w ilości: 13 szt. 
na istniejących wysięgnikach oraz  

3 043,29 12 530,00 
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podłączeniem opraw do zasilania; 

14 szt. wraz z wysięgnikami oraz 

niezbędnym wyposażeniem i 

podłączeniem ich do zasilania (w 

tym 4 szt. w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego), 

c) wymianę jednej skrzynki 

licznikowej oświetlenia uliczne-

go. 

OGÓŁEM (zł) X X 3 043,29 12 530,00 

25. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana istniejących 

opraw oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości Józefów 

Zadanie obejmowało: 

a) demontaż starych opraw 

oświetlenia ulicznego (wraz z ich 

utylizacją) zamontowanych na 

istniejących słupach żelbetowych 

ŻN z napowietrzną linią zasilają-

cą niskiego napięcia w ilości 8szt. 

b) montaż w miejsce zde-

montowanych ww. lamp nowych 
opraw typu LED w ilości: 8 szt. 

na istniejących wysięgnikach 

oraz  podłączeniem opraw do 

zasilania; 2 szt. wraz z wysięgni-

kami oraz niezbędnym wyposa-

żeniem i podłączeniem ich do 

zasilania (w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego) 

c) podwieszenie na istnieją-

cych słupach przewody zasilają-

cego o długości ok. 50mb i mon-
taż kompletnej lampy oświetlenia 

ulicznego wraz z wysięgnikami 

oraz niezbędnym wyposażeniem i 

podłączeniem do zasilania 

d) montaż jednej lampy 

solarnej przy drodze powiatowej 

3 040,86 12 520,00 

OGÓŁEM (zł) X X 3 040,86 12 520,00 

26. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 

 
 

Wymiana istniejących 

opraw oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości Sydół 

Zadanie obejmowało: 

a) demontaż starych opraw 

oświetlenia ulicznego (wraz z ich 

utylizacją) zamontowanych na 

istniejących słupach żelbetowych 

ŻN z napowietrzną linią 

zasilającą niskiego napięcia w 
ilości 33 szt. 

b) montaż w miejsce zde-

montowanych ww. lamp nowych 

opraw typu LED w ilości: 

- 14 szt. na istniejących 

wysięgnikach oraz  podłączeniem 

4 119,24 16 960,00 
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opraw do zasilania; 

- 21 szt. wraz z wysięgnikami 

oraz niezbędnym wyposażeniem i 

podłączeniem ich do zasilania  (w 

tym 2 szt. w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego). 

OGÓŁEM (zł) X X 4 119,24 16 960,00 

27. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 
 

Montaż opraw 

oświetlenia ulicznego 

w miejscowości 

Paciorkowa Wola 
Nowa 

Zadanie obejmowało: 

a) montaż na istniejących słu-

pach w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego 2 szt. 

nowych opraw typu LED 

wraz z wysięgnikami oraz 

niezbędnym wyposażeniem 

i podłączeniem ich do zasila-

nia 

233,16 960,00 

OGÓŁEM (zł) X X 233,16 960,00 

28. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 
 

 

Wymiana istniejących 

opraw oświetlenia 

ulicznego oraz montaż 

lamp solarnych w 

miejscowości 

Strykowice Górne 

Zadanie obejmowało: 

a) demontaż starych opraw 

oświetlenia ulicznego (wraz z ich 

utylizacją) zamontowanych na 
istniejących słupach żelbetowych 

ŻN z napowietrzną linią zasilają-

cą niskiego napięcia w ilości 36 

szt. 

a) montaż w miejsce zde-

montowanych ww. lamp nowych 

opraw typu LED w ilości: 

- 22 szt. na istniejących 

wysięgnikach wraz  podłączeniem 

opraw do zasilania; 

- 14 szt. wraz z wysięgnikami 
oraz niezbędnym wyposażeniem i 

podłączeniem ich do zasilania 

b) złożenie i montaż 2szt. lamp 

solarnych w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego w 

miejscowości Strykowice Górne 

c) zakup 2szt. lamp solarnych z 

przeznaczeniem do montażu w 

miejscowości Strykowice Górne 

7 728,44 31 820,00 

OGÓŁEM (zł) X X 7 728,44 31 820,00 

29. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 
 

 

 

 

Wymiana istniejących 

opraw oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości Niwki 

Zadanie obejmowało: 

a) demontaż starych opraw 

oświetlenia ulicznego (wraz z ich 

utylizacją) zamontowanych na 
istniejących słupach żelbetowych 

ŻN z napowietrzną linią zasilają-

cą niskiego napięcia w ilości 33 

szt. 

b) montaż w miejsce zde-

5 716,29 23 535,47 
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montowanych lamp nowych 

opraw typu LED w ilości 33 szt. 

na istniejących wysięgnikach 

oraz  podłączeniem opraw do 

zasilania 

c) Wykonanie dodatkowego 

odcinka oświetlenia ulicznego 

(wraz z dokumentacją projekto-

wą) przy drodze gminnej ozna-
czonej nr ewid. działki 2920 na 

odcinku ok. 100mb. Oświetlenie 

na słupach betonowych, lampy 

LED zasilane kablem naziemnym 

OGÓŁEM (zł) X X 5 716,29 23 535,47 

30. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana istniejących 

opraw oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości Ługi 

Zadanie obejmowało:  

a) demontaż starych opraw 

oświetlenia ulicznego (wraz z ich 

utylizacją) zamontowanych na 

istniejących słupach żelbetowych 

ŻN z napowietrzną linią zasilają-

cą niskiego napięcia w ilości 8 
szt. 

b) montaż w miejsce zde-

montowanych lamp nowych 

opraw typu LED w ilości 8 szt. 

na istniejących wysięgnikach 

oraz  podłączeniem opraw do 

zasilania 

c) Wykonanie dodatkowego 

odcinka oświetlenia ulicznego 
(wraz z dokumentacją projekto-

wą)  przy drodze powiatowej 

oznaczonej nr ewid. działki 64 na 

odcinku ok. 100mb. Oświetlenie 

na słupach betonowych, lampy 

LED zasilane kablem naziemnym 

3 485,59 14 351,09 

OGÓŁEM (zł) X X 3 485,59 14 351,09 

31. 

Fundusz Sołecki 

 

 

 

 

 

 
 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości 

Szczęście 

W ramach niniejszego zadania 

wykonano odcinek oświetlenia 

ulicznego przy drodze krajowej nr 

12 na dł. ok. 135mb i obejmowało 

montaż czterech słupów 

oświetlenia ulicznego wraz z 

przewodem zasilającym i 
kompletnymi lampami 

oświetlenia ulicznego typu LED 

3 546,05 14 600,00 

OGÓŁEM (zł) X X 3 546,05 14 600,00 

32. 

PROW na lata 2014-

220 

Budowa urządzeń 

rekreacyjnych z 

elementami OZE w 

parku przy ul. Doktora 

Zadanie obejmowało wykonanie 

(zakup i montaż): 

a) Monitoring wizyjny (kamera 

+ rejestrator) – 1 kpl, 

72 783,00 115 385,00 
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Perzyny w Zwoleniu 

 

Inwentaryzacja 

powykonawcza dla 

ww. operacji 

b) Oświetlenie fotowoltaiczne, w 

tym: roboty ziemne, słup, 

lampa LED, panel Pv – 1 kpl, 

c) Powierzchnia terenu utwar-

dzonego (chodniki wykonane 

z bezfazowej kostki brukowej 

oraz pozostałe powierzchnie - 

pod altanę i grille z płyty be-

tonowej 50cm x 50cm) – 
241,82 m2, 

d) Powierzchnia zabudowy - 

altana wykonana z drewna  – 

35,00 m2, 

e) Wykonane małej architektury:  

- stoły drewniane (– 4 szt. z 

kompletem ławek - 24 szt.  

- stojak na rowery 

dziesięciostanowiskowy – 1 

kpl 

- kosze na śmieci  – 3 kpl, 

- grille (zgodnie z przedmiarem 
robót opracowanym do 

Projektu koncepcyjnego) – 2 

kpl, 

- tablica z inf. turystyczną 

dwustronna– 1 kpl, 

- samoobsługowa stacja rowerowa 

naprawcza – 1 kpl 

f) Powierzchnia wykonanego 

terenu biologicznie czynnego: 

obsiew traw – 250m2, nawie-

zienie ziemi i wyrównanie – 
40m3, odmładzanie drzew 

(przycięcia) – 10 szt. 

 

Wykonano inwentaryzację 

powykonawczą dla ww. operacji. 

OGÓŁEM (zł) X X 72 783,00 115 385,00 

33. 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Budowa dwóch 

pełnowymiarowych 

boisk 

wielofunkcyjnych w 

PSP Sycyna 

lok.  Sydół o 

nawierzchni 

poliuretanowej 
wyposażone w 

urządzenia i sprzęt 

Zakres projektu dotyczy: 

Budowa 2 pełnowym. boisk 

wielof. w PSP Sycyna lok. Sydół 

o naw. poliuret. wypos. w urządz. 

i sprzęt. Boisko do p. ręcznej i 

mini p. nożnej (20mx40m) oraz 

pełnowym. kort tenis. 

10,97mx23,77m. Boisko do 
koszyk. 28mx15m i siat. 18mx9m 

wyposaż. w kpl słupki. Boisko do 

koszyk. 15mx28m, wyposaż. w 

zest. do koszyk. dwusłup. tulej. 

tablica epoksyd. (105x180cm) z 

666 333,58 666 333,58 
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obręczą ocynk. i siatką 

łańcuchową. Boisko do piłki 

ręczn. mini piłki nożnej wyposaż. 

2 bramki do p. ręcznej/mini 

nożnej 2,08mx3,16m i gł. 1m. 

OGÓŁEM (zł) X X 666 333,58 666 333,58 

34. 

RZĄDOWY 

FUNDUSZ 

INWESTYCJI 

LOKALNYCH 

Poprawa infrastruktury 

sportowej w gminie 

Zwoleń poprzez 

budowę boiska 

przyszkolnego przy 
PSP Zwoleń ul. 

Ludowa 

Zakres obejmuje: budowę boiska 

przyszkolnego przy PSP Zwoleń 

ul. Ludowa. Elementy: 

przebudowa nawierz. ter. 

użytkowanego jako boisko 
trawiaste na 3-torową bieżnię 

okólnikową (poliuretan.) z 

rozbierz. do skoku w dal, 2 boiska 

wielofunk. (wewnątrz ter. 

wyznaczonego przez bieżnię) oraz 

o nawierz. poliuretan.: piłki 

ręcznej, siatk., koszykówki, 

tereny zielone użytkowe do 

badmintona, stół do tenisa. Na ter. 

byłego boiska welof. - boisko 

piłkar. ze szt. trawy. 

1 000 000,00 1 717 008, 

64 

OGÓŁEM (zł) X X 1 000 000,00 
1 717 008, 

64 

35. 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

Sportowa Polska  - 

Program Rozwoju 

Lokalnej 

Infrastruktury 

Sportowej  –Edycja 

2020 

„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”  

3 142 645,35 
 

 

 

 

 

 

 

2 500 000,00 

5 642 645,35 

OGÓŁEM (zł) X X 5 642 645,35 5 642 645,35 

36. 

Przedsięwzięcia z 

zakresu ochrony 
powietrza wspierające 

działalność 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

(WFOŚiGW w 

Warszawie) 

Ochrona powietrza 

poprzez budowę 
instalacji 

fotowoltaicznej na 

budynku remizy OSP 

w Jasieńcu-Kolonia 

Wybudowano instalację 

fotowoltaiczną na budynku 
remizy OSP w Jasieńcu-Kolonia - 

Opracowano projekt techniczny 

instalacji fotowoltaicznej  

20 520,00 22 800,00 

OGÓŁEM (zł) X X 20 520,00 22 800,00 

37. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Budowa urządzeń 

rekreacyjnych w parku 

przy ul.  Doktora 

Perzyny – doposażenie 

Zadanie obejmowało dostawę i 

montaż urządzenia rekreacyjnego 

– Kolejki linowej  

w parku na terenie miejsca 

rekreacyjnego „ORLIK” w 

Zwoleniu przy ul. Doktora 

0,00 20 000,00 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            117 

Perzyny 

OGÓŁEM (zł) X X X 20 000,00 

38. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Zaprojektowanie i 

budowa oświetlenia 

ulicznego w Zwoleniu 

przy ul. Malinowej 

W ramach zadania zostało 

zaprojektowane i wykonane 

oświetlenie uliczne w Zwoleniu 

przy ul. Malinowej oznaczonej nr 

ewid. gruntów 6592/11 na 

odcinku ok. 150mb. Oświetlenie 

na słupach stalowych w ilości 5 

szt., oprawy oświetlenia ulicznego 

typu LED, zasilanie oświetlenia 
kablem ziemnym 

0,00 21 894,00 

OGÓŁEM (zł) X X X 21 894,00 

39. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Opracowano 

Inwentaryzację 

dendrologiczną na 

potrzeby złożenia 

wniosku o wycinkę 

drzew na terenie 

przeznaczonym pod 

boisko treningowe 

Zadanie dotyczyło zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

stadionu przy ul. Parkowej w 

Zwoleniu” 

0,00 16 113,00 

OGÓŁEM (zł) X X X 16 113,00 

40. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Aktualizacja audytów 

energetycznego 

budynków 

użyteczności 

publicznej:  PSP im. 
Władysława Jagiełły z 

lokalizacją ul. 

Kościelna oraz 

Publiczne Przedszkole 

Opracowanie audytów 

energetycznych z audytami 

oświetlenia wnętrz budynków 

użyteczności publicznej – dwóch 

budynków PSP Zwoleń i 
przedszkola w Zwoleniu 

0,00 4 918,73 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 4 918,73 

41. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Wdrożenie systemu 

informacji 

przestrzennej gminy 

Zwoleń 

Zakupiono narzędzie 

elektroniczne (m.in. do 

umieszczenia na stronie: 

www.zwolen.pl) w celu 

wykorzystywania przez 

mieszkańców do zapoznania się 

ze strefami zagospodarowania 

przestrzennego 

0,00 30 000,00 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 30 000,00 

42. 

Środki własne 
(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Opracowanie projektu 
ścieżki dydaktyczno-

ekologicznej z 

tarasami widokowymi 

wraz z 

zagospodarowaniem 

terenu parku nad 

zalewem w Zwoleniu 

– 1 etap 

W ramach zadania jest m.in. 
opracowanie projektu 

budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji 

technicznej, przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, 

kosztorysu ofertowego,  

uzyskanie prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę. 

0,00 99 500,00 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 99 500,00 

http://www.zwolen.pl/
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43. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Przeprowadzenie w 

latach 2021-2023 

okresowych 

przeglądów obiektów 

budowlanych 

będących w zarządzie 

Gminy Zwoleń 

Dot. budynków, których 

właścicielem jest gmina Zwoleń 

  

OGÓŁEM (zł) X X 0,00  

44. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 
finansowania) 

Przeprowadzenie w 

latach 2021-2023 

okresowych 
przeglądów obiektów 

budowlanych 

będących w zarządzie 

Gminy Zwoleń. 

 

Przegląd agregatu 

wody lodowej i 

klimakonwektorów  w 

budynku Urzędu 

Miejskiego w 

Zwoleniu w latach 

2021-2023 
 

Przeprowadzenie w 

latach 2021-2023 

okresowych rocznych 

kontroli instalacji 

gazowych oraz 

przewodów 

kominowych 

(dymnych, 

spalinowych i 

wentylacyjnych) w 
budynkach będących 

w zarządzie Gminy 

Zwoleń. 

Dot. budynków, których 

właścicielem jest gmina Zwoleń. 

Udzielono zamówienia na 3 lata. 

0,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 
 

 

0,00 

17 712,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20 664,00 

 

 

 

 
 

 

9 557,00 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 47 933,00 

45. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej ciągu 

pieszego wraz z 

montażem obiektów 

małej architektury 

służących rekreacji 

codziennej i 

utrzymaniu porządku 

(kosze na śmieci, 
ławki,  stojaki na 

rowery, urządzenia 

siłowni zewnętrznej) 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej ciągu pieszego wraz 

z montażem małej architektury 

oświetlenie ulicznego (11 lamp ze 

słupami i zasilaniem) 

0,00 9 840,00 
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oraz oświetlenia 

parkowego 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 9 840,00 

46. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Opracowanie 

dokumentacji 

technicznej budowy 

sieci wodociągowej z 

przyłączami w 

miejscowości Zielonka 

Nowa przy drodze 

gminnej Zielonka 
Nowa – Wólka 

Szelężna 

Opracowano dokumentację 

techniczną budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami (dla 

ok. 6 gospodarstw) w m. Zielonka 

Nowa z pozwoleniem na budowę 

0,00 12 300,00 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 12 300,00 

47. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Opracowanie PFU 

przedmiaru robót i 

kosztorysu 

inwestorskiego dla 

zagospodarowania na 

cele rekreacyjne terenu 

nad rzeką Piątkowy 

Stok – jako elementu 

zadania „Budowa 

kompleksowej 

infrastruktury 
turystycznej - ścieżki 

dydaktyczno-

ekologicznej z 

tarasami widokowymi 

wraz z 

zagospodarowaniem  

parku i terenu nad 

zalewem w Zwoleniu 

Zadanie polegało na opracowaniu 

przedmiaru robót i kosztorys 

inwestorskiego, dokumentów 

opracowanych na podstawie 

programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU) w tym opis 

programu funkcjonalno-

użytkowego oraz szkice, rysunek 

planu z lokalizacją elementów 

wyposażenia na mapie 

zasadniczej. 

0,00 28 290,00 

OGÓŁEM (zł) X X 0,00 28 290,00 

48. 

Środki własne 

(bez udziału 

zewnętrznego 

finansowania) 

Wykonanie i montaż 

tablic do zadań 

MMIAS i MIAD 

 
Wykonanie i montaż 

tablicy UE  

 

 

 

Wykonanie i montaż 

tablic do zadań 

(z)realizowanych  

MIAS i MIAD do wykonanych 

zadań (6 szt.) 

 

 
Dla projektu pn "Budowa 

urządzeń rekreacyjnych z 

elementami OZE w parku przy ul. 

Doktora Perzyny w Zwoleniu" 

 

W ramach: Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (3 szt.)  

oraz Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020 (1 

szt.) 

0,00 

 

 

 
 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

4800,00 

 

 

 
 

800,00 

 

 

 

 

3880,00 

 

OGÓŁEM (zł) X X 0,0 9 480,00 

 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            120 

Ilość zadań zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego  

w latach 2018-2021 

 

 
 

Wybrane zdjęcia zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku ze 

wsparciem zewnętrznym: 

1. Budowa urządzeń rekreacyjnych z elementami OZE w parku przy ul. Doktora Perzyny  

w Zwoleniu; 

2. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk wielofunkcyjnych w PSP Sycyna lok.  Sydół  

o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w urządzenia i sprzęt; 

3. Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Zwoleń poprzez budowę boiska 

przyszkolnego przy PSP Zwoleń ul. Ludowa – stan zaawansowania prac, listopad 2021; 

4. Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu – stan zaawansowania prac, listopad 

2021. 
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IX. Informacja dotycząca zrealizowania  w 2021 roku  zadań drogowych  

z zakresu Referatu Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej 
 

IX.1. Informacja o inwestycjach drogowych wykonanych w 2021 roku: 
 

1. Przebudowa chodnika w ul. 550 Lecia w Zwoleniu polegająca na budowie ciągu pieszego 

na odcinku o długości 195 mb, szer. 2m (od ul. Mickiewicza do ul. Czachowskiego). 

Koszty zadania zostały w całości pokryte ze środków własnych i wyniosły 124.082,84 zł; 

 

Chodnik w ul. 550 Lecia 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika  

w ul. Kilińskiego. Przebudowa chodnika zakończy się w 2022 roku. Koszty dokumentacji 

zostały w całości pokryte ze środków własnych i wyniosły 5.500,00 zł; 
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3. Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Sycyna Północna-Barycz polegająca na 

wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 995,0mb, szer. jezdni 3,5m oraz 

robót towarzyszących. Samorząd na ten cel pozyskał dofinansowanie w kwocie 

168.545,37 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki 

własne wyniosły 124.608,00 zł; 

 

Droga gminna Sycyna Północna - Barycz 

4. Przebudowa ul. Curie Skłodowskiej, od ul. Św. Jana do ul. Al. Pokoju w Zwoleniu. 

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz robót towarzyszących 

na odcinku o długości 123,4 mb. Koszty realizacji zadania zostały w całości pokryte ze 

środków własnych i wyniosły136.803,47 zł; 
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5. Przebudowa ul. Pogodnej na odcinku 132mb od ul. Majora Hubala w kierunku 

południowym. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz robót 

towarzyszących. Koszty realizacji zadania zostały w całości pokryte ze środków własnych 

i wyniosły 95.708,80 zł; 

 

Ulica Pogodna w Zwoleniu 

6. Przebudowa  ul. Krakowskiej, na odcinku na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Al. Pokoju  na 

odcinku o długości 127,8 mb  polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z 

robotami  towarzyszącymi. Koszty realizacji zadania zostały w całości pokryte ze 

środków własnych i wyniosły 102.118,63 zł; 

7. Przebudowa ul. Św. Jana na odcinku o długości 365,86mb (od skrzyżowania z ulicami 

Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Świętej Anny  do skrzyżowania z ul 
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Kochanowskiego tj. drogą krajową nr 79) oraz przebudowa ulicy Armii Krajowej w 

Zwoleniu obejmująca przebudowę ulicy na odcinku o długość 409,05mb (od 

skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do wjazdu na stację benzynową, zlokalizowaną 

na skrzyżowaniu przedmiotowej drogi z ul. Wojska Polskiego tj. drogą krajową nr 12). 

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, chodników, zatok 

postojowych oraz  robót towarzyszących. Samorząd na ten cel pozyskał dofinansowanie 

w kwocie 1.333.444,30 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Środki własne wyniosły 621.559,25 zł; 

 

 

Ulica Armii Krajowej w Zwoleniu 
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Ulica Świętego Jana w Zwoleniu 

8. Rozbudowa drogi gminnej do m. Wacławów. W 2021 roku wykonano podbudowę pod 

nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 405mb, szerokości jezdni 5m. Zadanie 

zakończone zostanie w 2022 roku. Samorząd na ten cel pozyskał dotację od Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń w kwocie 195582,53 zł. Środki własne wyniosły 

582,53 zł; 
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Podbudowa pod nawierzchnię asfaltową drogi gminnej dojazdowej do miejscowości 

Wacławów – stan prac na koniec 2021 roku 

9. Wykonanie chodnika przy Placu Kochanowskiego wraz z dojściem do pomnika na łącznej 

powierzchni 782m
2 

wraz z robotami towarzyszącymi. Koszty realizacji zadania zostały  

w całości pokryte ze środków własnych i wyniosły 173.480,92 zł; 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            129 

 

Chodnika wraz z dojściem do pomnika Ściana Straceń 

10. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Kopernika w Zwoleniu.  

IX.2. Zadania drogowe  realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2021 

roku: 
 

1. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Sycynie. Zadanie polegało na zakupie, 

transporcie i rozładunku 699 ton materiału kamiennego oraz na utwardzeniu drogi. Koszt 

wyniósł 32585,28 zł; 

2. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Mostkach. Zadanie polegało na zakupie, 

transporcie i rozładunku 407 ton materiału kamiennego oraz na utwardzeniu drogi. Koszt 

wyniósł 23168,65 zł;  
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3. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Podzagajniku. Zadanie polegało na zakupie, 

transporcie i rozładunku 471 ton materiału kamiennego oraz na utwardzeniu drogi. Koszt 

wyniósł 21959,61 zł; 

4. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Jedlance. Zadanie polegało na przywróceniu 

granic pasa drogowego po wyznaczeniu geodezyjnym poprzez oznaczenie pasa 

drogowego, profilowanie drogi, usunięcie  skarp wraz  nadaniem odpowiednich spadków 

za pomocą sprzętu specjalistycznego o dużej mocy na odcinku od dł. 330mb, szerokości 6 

m. Koszt wyniósł 5499,33 zł. 

 

 

Ilość środków przeznaczonych na zadania drogowe w latach 2019 - 2021 
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X. Działalność profilaktyczna w Gminie Zwoleń w 2021 roku 

 

X.1 Zadania 
 

Gmina Zwoleń podejmuje działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii w ramach, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Zwoleniu, 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania 

Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów 

powiązanych. Program adresowany jest przede wszystkim do osób nadużywających  

i uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin,  

a także uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Zwoleń. 

W związku z wystąpieniem w kraju stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19  

i wprowadzonymi przez rząd licznymi ograniczeniami, sytuacja ta znacznie wpłynęła na 

aktywność działań profilaktycznych. Na terenie szkół i innych placówek oświatowo – 

wychowawczych prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna. Zostały 

przekazane ulotki i broszury związane z tematyką profilaktyki. 

W roku 2021 na terenie Gminy Zwoleń działały świetlice profilaktyczno – wychowawcze, 

które pomagają rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem.  Popołudniowe 

zajęcia w świetlicach zapewniały dzieciom w wieku 6 – 15 lat - pochodzącym w większości  

z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych alkoholizmem, z problemami socjalnymi i społecznymi - 

czas wolny w sposób możliwie interesujący i były alternatywą dla nudy oraz dla otaczających je 

problemów. Wychowawczynie organizowały pracę w grupach poprzez dostosowywanie tematyki 

zajęć do wieku, obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku, do zainteresowań i potrzeb dzieci. 

W ciągu całego roku uczestnicy otrzymywali systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne 

wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko było objęte właściwą opieką  

i indywidualnym podejściem wychowawczym. Oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów 

wychowawczych i dydaktycznych miała wartości integracyjne, co przekładało się na klimat  

i przyjazną atmosferę panującą w każdej świetlicy. W placówkach prowadzono zajęcia sportowe, 

edukacyjne, plastyczne, sportowe i dotyczące zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.  

We wszystkich placówkach można korzystać z urządzeń multimedialnych i nieodpłatnego 
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dostępu do internetu. Świetlica w Zwoleniu  prowadziła dodatkowo dożywianie dzieci w formie 

podwieczorków. 

 W gminie działały do 31 listopada 2021r. 3 świetlice profilaktyczno - wychowawcze, 

jedna na terenie Miasta Zwolenia- świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Nr 1 w Zwoleniu, 

dwie w środowisku wiejskim: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Nr 2 w Strykowicach 

Górnych i Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Nr 3 w Strykowicach Błotnych. W związku  

z brakiem odwiedzin dzieci Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Nr 3 w Strykowicach 

Błotnych została zlikwidowana z dniem 1 grudnia 2021r. 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 Nr 1w 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 5 osób, w tym 

nauczyciele j polskiego i matematyki, którzy pomagają dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji.  

W  świetlicy w Zwoleniu średnio ok. 35 dzieci  korzystało z podwieczorków.  W 2021 r. do 

świetlic zapisanych było 68 dzieci, odnotowano 2570 odwiedzin.  

 Spośród  licznych  problemów  społecznych,  jakie  występują  w  naszym  kraju,  

problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny 

wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje 

dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie 

alkoholu powoduje  wiele  szkód  społecznych,  tj.  zakłócenia  bezpieczeństwa  publicznego, 

przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego 

działania  w  zakresie  zapobiegania  problemom  alkoholowymi związanym z narkotykami  oraz  

ich rozwiązywanie powinny  być  przedmiotem  szczególnej  troski  ze strony organów 

administracji samorządowej. Problematyką osób dorosłych nadużywających i uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin zajmowała się 7. osobowa Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

W 2021r. liczba zarejestrowanych w rejestrze GKRPA nadużywających alkohol wyniosła 

68 osób. Komisja wystąpiła z 26 wnioskami do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania  

\w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            133 

o udostępnienie informacji publicznej: do KPP w Zwoleniu – 40 wniosków, do MOPS  

w Zwoleniu – 19 wniosków, S.P.Z.Z.O.Z. w Zwoleniu 55 wniosków. Skierowano do biegłych 

psychiatry i psychologa w celu zaopiniowania stopnia uzależnienia od alkoholu 27 osób. 

Przeprowadzono 6 kontroli  miejsc sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania Narkomanii 

oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych. 

odpowiedzialny jest, powołany przez burmistrza, Pełnomocnik ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

W ramach środków na realizację Programu, udzielone zostało wsparcie finansowe Klubowi 

Abstynentów Wzajemnej Pomocy „S” w Zwoleniu - dofinansowano wyjazdowe warsztaty 

terapeutyczne dla 33 osób - członków Klubu Abstynenta w kwocie 7000,00zł. oraz spotkania dla 

ok. 100 osób ze środowisk abstynenckich, osób uzależnionych i współuzależnionych; 

finansowane było zatrudnienie terapeutów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków przy Klubie Abstynenta  

w Zwoleniu; badania i opinie lekarzy oraz opłaty sądowe. Dofinansowano stowarzyszenia  

i organizacje, które dostarczają pozytywnych wzorów stylu życia, działając na rzecz 

organizowania aktywności społecznej wolnej od alkoholu i substancji uzależniających 

(wielopokoleniowe pikniki rodzinne, imprezy kulturalne, sportowe i rozrywkowe dla młodzieży  

z udziałem muzyków, sportowców, artystów, którzy preferują trzeźwy styl życia i świadczą to 

swoim autorytetem wydarzenia promujące zdrowy styl życia, bez uzależnień i przemocy min. 

pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. W 2021r. z takiej formy pomocy 

skorzystali: Miejski Klub Sportowy „ Zwolenianka” w kwocie 5990,74zł,   Klub Sportowy 

„Orlęta Zwoleń” w kwocie 3000,12zł, Dom Kultury w Zwoleniu w kwocie 2491,89zł. 

 

W 2021r. na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 264147,38zł. 
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XI. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej w Zwoleniu za rok 2021 

 

W roku 2021 Rada Miejska w Zwoleniu odbyła 15 posiedzeń sesji, w tym 5 na wniosek 

Burmistrza Zwolenia. W trakcie roku Rada Miejska podjęła 83 uchwały. 

Sześć sesji odbyło się w pełnym w składzie.  

W siedmiu sesjach nie uczestniczył 1 radny. 

W jednej sesji  nie uczestniczyło 2 radnych. 

Jedna sesja odbyła się bez udziału 3 radnych. 

 

Przedmiotem obrad sesji odbytej w dniu 26 stycznia 2021r. była następująca tematyka: 

1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy Rady za rok 2021; 

2. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady za rok 2021; 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok oraz uchwalenie planów 

pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2022; 

4. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawach: 

a) w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Miejską uchwały dotyczącej 

równości wobec prawa, sprzeciwu wobec jakiejkolwiek dyskryminacji mieszkańców 

Gminy Zwoleń oraz w sprawie zobligowania Rządu RP do uzyskania gwarancji 

odpowiedzialności od producentów szczepionek w przypadku powikłań - Petycji nie 

uwzględniono; 

b) w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie przez Radę Miejską uchwały dotyczącej 

prawa mieszkańców do samodecydowania o ich zdrowiu, życiu i prywatności w 

zgodzie z Konstytucją RP - Petycji nie uwzględniono; 

c) w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Zwoleńskiego - Udzielono Powiatowi 

Zwoleńskiemu pomocy  finansowej w kwocie 18.597,60zł na dofinansowanie projektu 

„Internet oknem na świat mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”; 

d) 3 uchwały w sprawie  utworzenia placówki wsparcia dziennego - W celu wykonywania 

zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka utworzono 

opiekuńcze placówki wsparcia dziennego pod nazwami:  „ Świetlica Profilaktyczno-

https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-228-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-228-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-228-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-228-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-229-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-229-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-229-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-230-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-231-20212.pdf
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Wychowawcza nr 1 w Zwoleniu” z siedzibą  w Zwoleniu ul. Bogusza 29, 26-700 

Zwoleń, „Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza nr 2 w Strykowicach Górnych” 

z siedzibą  w Strykowicach Górnych 142, 26-700 Zwoleń, „Świetlica Profilaktyczno-

Wychowawcza nr 3 w Strykowicach Błotnych” z siedzibą  w Strykowicach Błotnych 

42, 26-700 Zwoleń. Placówkom nadano statuty; 

e) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty 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 form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem 

w 2021 roku, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Zwoleń. W budżecie Gminy Zwoleń na 2021 rok zostały wyodrębnione środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. Ustalono  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 kształcenia nauczycieli objęte dofinansowaniem 

w 2021 roku; 

f) w sprawie określenia wzoru wniosku oraz wzoru deklaracji o dochodach w sprawie 

przyznania dodatku mieszkaniowego. 

 

Na sesji odbytej w dniu 23 lutego 2021r. Rada Miejska przyjęła informację dotyczącą dróg 

krajowych i powiatowych – zamierzenia inwestycyjne na 2021 rok. 

1. Ponadto podjęto uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska 

Wolna od 5G - Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia; 

b) w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm! Stop zabójczemu GMO – 

https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-235-20213.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXIV-235-20213.pdf
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stop niebezpiecznej szczepionce”  - Petycję uznano za bezzasadną; 

c) 3 uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w obrębie 

geodezyjnym miasta – nadano następujące nazwy: ul. Klonowa, ul. Kapitana Pawła 

Janeczka, ul. Żołnierzy Niezłomnych; 

d) zmieniającą uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - W uchwale 

Nr XXVI/179/2020 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 czerwca 2020r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości zmieniono § 1, który otrzymał następujące 

brzmienie: „Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Zwoleń 

nieruchomości położonej w obrębie Zwoleń przy ulicy Radosnej składającej się  

z działek ewidencyjnych nr 1098/5, 1099/24, 1099/ 25, 1099/26, 1098/9, 1099/41, 

1099/42, 1099/43, 1099/44 o łącznej powierzchni 0,1147 ha z przeznaczeniem pod 

drogę”; 

e) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - Wyrażono zgodę na sprzedaż  

w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zwoleń, położonej  

w Zwoleniu przy ulicy Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3560 

o powierzchni 0,5076 ha; 

f) w sprawie nabycia nieruchomości - Wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Gminy 

Zwoleń nieruchomości położonej w obrębie Filipinów z przeznaczeniem pod budowę 

placu zabaw dla dzieci i siłownię dla dorosłych mieszkańców wsi Filipinów; 

g) w sprawie sprzedaży nieruchomości - Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zwoleń, dla 

których Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą    nr RA1Z/00012473/3, położonych w Zwoleniu, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki: nr 5209/23 o powierzchni 281 m
2
, nr 5209/25 o powierzchni 

278 m
2
, nr 5209/27 o powierzchni 273 m

2
, nr 5209/70 o powierzchni 248 m

2
. 

2. Ponadto Rada Miejska przyjęła rezolucję w sprawie zmiany przepisów dotyczących 

projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych. 

 



  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            137 

W dniu 29 marca 2021r. na XXXVI (trzydziestej szóstej) sesji  Rada Miejska przyjęła: 

1. informacje przedłożone przez Komendanta Powiatowego Policji,  Komendanta 

Powiatowego PSP i Komendanta Gminnego OSP, dotyczące: 

b) stanu bezpieczeństwa,  porządku publicznego na terenie gminy Zwoleń za rok 2020; 

c) stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Zwoleń za rok 

2020. 

2. sprawozdania: 

a) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020r. 

oraz Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych; 

b) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zwoleniu za 2020 r. oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań.                                                                                                                                             

3. Ponadto podjęto uchwały:  

a) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Zwoleń; 

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 2021 -  po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- Dział 600-Rolnictwo: zwiększono dochody budżetowe o kwotę 33.436zł z 

odszkodowań za zniszczony most i słup wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową 

oraz 2 zł z tytułu odsetek oraz o kwotę 78.245zł pochodzącą z Lasów Państwowych 

przeznaczoną na dofinansowanie przebudowy drogi w Wacławowie wykonanej w 

2020r.; 

- zmniejszono także dochody o  237.200 zł z tytułu dotacji na drogę w Koszarach, 

gmina otrzymała te środki w 2020r. i zakończyła inwestycję; 

- w dziale 750 - Administracja publiczna wprowadzono dotację w kwocie 14.071zł na 

zadania zlecone; 

- w dziale 754 - rozdziale 75412 zwiększono dochody o kwotę 2.939 zł pochodzące ze 
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zwrotu niewykorzystanej części dotacji dla OSP Zwoleń; 

- w dziale 756 z planu dochodów zdjęto kwotę 90.000zł z tytułu wpływów z opłaty 

targowej. W kwocie 111.589zł wprowadzono rekompensatę utraconych dochodów, 

którą sfinansuje budżet państwa; 

- w dziale 758 o kwotę 38.422zł zmniejszono subwencję oświatową na 2021r. oraz 

zmniejszono o 3.000.000zł środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. W 2020r. z tego funduszu wpłynęła kwota 3.142.645,35zł, która zwiększa 

przychody budżetu w 2021r.; 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, o kwotę 42.200zł zwiększa się dochody z opłat 

z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i zerówkach oraz przenosi dochody w ramach 

klasyfikacji budżetowej; 

- w dziale 851Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 o kwotę 15.930zł zwiększa się 

dochody z odszkodowania za zalane pomieszczenie w świetlicy profilaktycznej  

w Zwoleniu; 

- w rozdziale 85195 w kwocie 30.000zł wprowadzono dochody z planowanej 

refundacji wydatków na organizację dowozu mieszkańców na szczepienia; 

- w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 150zł planuje się dochody z realizacji 

zadań zleconych; 

- w dziale 855-Rodzina wprowadzono dotację w kwocie 132zł na zadanie zlecone-

Karta Dużej Rodziny; 

- w dziale 921 w kwocie 3.000zł zwiększa się dotację z Powiatu Zwoleńskiego na 

zadania biblioteki powiatowej. 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 -  po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport - zwiększa się wydatki w kwocie 33.436zł na remonty 

zniszczonych obiektów oraz w kwocie 150.000zł zwiększa się wydatki na 

dofinansowanie zimowego utrzymania dróg, a także zmniejsza się wydatki 

inwestycyjne w kwocie 620.000zł na zadanie Przebudowa drogi w Koszarach. 

Inwestycje zakończono w 2020r.; 
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- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 

52.000zł na dofinansowanie przeglądu instalacji elektrycznej budynków i obsługę 

targowiska oraz w kwocie 89.000zł zwiększa się wydatki inwestycyjne na 

modernizację budynku przy ul. Targowej w Zwoleniu; 

- w dziale 710 zwiększa się o kwotę 45.000zł na zmiany w planach 

zagospodarowania przestrzennego -niewykorzystane środki z 2020r.; 

- w dziale 750 Administracja – zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych  

o kwotę 14.071 zł oraz o 16.000zł zwiększa się wydatki na remont pieca w Urzędzie; 

- zmniejsza się o kwotę 4.649zł dotacje dla Starostwa Powiatowego do wysokości 

wniosku; 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 700.000zł na 

płace i pochodne nauczycieli; 

- w dziale 851-Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 15.930zł na remonty 

świetlicy profilaktycznej w Zwoleniu oraz o kwotę 30.000zł na wydatki związane  

z dowozem na szczepienia p-ko COVID-19; 

- w dziale 855-w kwocie 132zł zwiększenie na zadanie zlecone -Karta Dużej 

Rodziny; 

- w dziale 921 nastąpiło zwiększenie w kwocie 3.000zł - dotacja dla MGBP  

w Zwoleniu. 

4. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zwoleń - wyrażono zgodę na obciążenie 

części nieruchomości  składającej się z działek 3928 i nr 3929/1 położonej w obrębie 

geodezyjnym Osiny, gmina Zwoleń odpłatną służebnością gruntową na czas 

nieoznaczony polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego 

właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 3929/2. 

 

W dniu 14 kwietnia 2021r.  Rada Miejska odbyła XXXVII (trzydziestą siódmą) sesję 

(nadzwyczajną), na której podjęła następujące uchwały: 

1. zmieniającą Uchwałę nr XXXIII/223/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 

https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXVII-249-2021.pdf
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zmiany przebiegu drogi gminnej o numerze 450566W na terenie miasta Zwolenia -  

w związku z wystąpieniem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Warszawie z prośbą o dokonanie zmiany w rejestrze dróg gminnych na terenie gminy 

Zwoleń, Rada Miejska zmienia brzmienie § 1 Uchwały nr XXXIII/223/2020 z dnia 

22 grudnia 2020 roku oraz jej tytuł, w celu doprecyzowania jej treści, w pozostałym 

zakresie w/w uchwała pozostaje bez zmian. W celu wystąpienia o nadanie numerów dróg 

gminnych przyjętych na podstawie w/w uchwały sprostowanie było konieczne; 

2. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - zwolniono z obowiązku oddania  

w dzierżawę w drodze przetargu i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy części nieruchomości o pow. 2960 m
2
 położonej w Zwoleniu przy ulicy Aleja 

Jana Pawła II z dotychczasowym dzierżawcą na okres 2 lat. 

 

7 maja 2021 roku odbyła się XXXVIII  (trzydziesta ósma) sesja  

1. Podczas obrad Rada Miejska przyjęła sprawozdania: 

a) z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020r.; 

b) z wykonania uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 października 2020r. do 31 marca 

2021r.; 

c) z realizacji Programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami za 2020 rok. 

2. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w sprawach: 

a) w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - uznano petycję za 

niezasługującą na uwzględnienie; 

b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025; 

c) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy 

Zwoleń w 2021 roku - określono sezon kąpielowy na obszarze Gminy Zwoleń  

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021r; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXVII-249-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u-XXXVII-250-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u251-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u251-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u251-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u252-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u252-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u253-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u253-2021.pdf
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d) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport o kwotę 531.844zł zwiększa się dochody z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg: na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza 

w Zwoleniu w kwocie 98.400zł, na przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. 11 

Listopada i Generała Sikorskiego w Zwoleniu w kwocie 100.000zł; 

- z kwoty 1.000.000zł do kwoty 1.333.444zł zwiększa się planowane dochody na 

dofinansowanie Przebudowy ulic Św. Jana i Armii Krajowej w Zwoleniu. 

- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa  wpisano kwotę 156.803zł z tytułu 

sprzedaży działki w Atalinie; 

- w dziale 758 -Różne rozliczenia w kwocie 1.937.403zł zwiększa się środki z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na budowę boisk przy szkołach w 

Zwoleniu i Sydole; 

-  w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 1.697zł wprowadza się dotację na zadania 

zlecone-sprawowanie opieki; 

- w dziale 900 Gospodarka komunalna w kwocie 123.000zł wpisano dochody z tytułu 

refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych; 

- w dziale 921-Kultura w kwocie 10.000zł zwiększono planowane dochody z MIAS 

2021 na dofinansowanie inwestycji w Atalinie. 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport, w rozdziale 60014 ujęto dotację w kwocie 349.567zł dla 

Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Majora Hubali  

w Zwoleniu; 

- w dziale 600-Transport, w rozdziale 60016 wpisano nowe zadania inwestycyjne: 

 przebudowę przejścia dla pieszych w ul 11 go Listopada i Generała 

Sikorskiego w Zwoleniu planowany koszt 125.000zł; 

 przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Zwoleniu-

https://bip.zwolen.pl/upload/u254-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u255-2021.pdf
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planowany koszt 123.000zł; 

 przebudowę chodnika w ul. Kilińskiego w Zwoleniu -planowany koszt 

inwestycji 275.000zł; 

 oraz połączono dwie inwestycje pod jedna nazwą Przebudowa ulicy Św. 

Jana i Armii Krajowej w Zwoleniu, tak jak we wniosku do RFRD. 

- w dziale 750-Administracja publiczna w kwocie 15.400zł zwiększa się wydatki na 

sfinansowanie zakupu kserokopiarki i licencji na program PPK dla Urzędu 

Miejskiego; 

- w dziale 754-planuje się udzielenie dotacji w kwocie 22.000zł dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu -dofinansowanie zakupu 

lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego; 

- w dziale 801-Oświata, w kwocie 937.403zł wprowadza się inwestycję budowy  

2 boisk w PSP w Sycynie lokalizacja Sydół dofinansowana w 100% z RFIL COVID-

19, w kwocie 2.052.933zł wprowadza się zadanie budowy boiska przy PSP  

w Zwoleniu-dofinansowanie w kwocie 1.000.000zł z RFIL COVID-19; 

- w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 1.697zł wprowadza się wydatki z tytułu 

dotacji na zadania zlecone-sprawowanie opieki; 

- w dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 257.500zł zaplanowano wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i po stażach; 

- dziale 921-Kultura wprowadza się następujące zmiany: 

 na wniosek Dyrektora zwiększa się dotację dla Muzeum Regionalnego  

o kwotę 30.000zł; 

 zwiększa się wydatki o kwotę 166.803zł na rozbudowę i przebudowę 

budynku świetlicy w Atalinie. Zadanie w łącznej kwocie 201.634,85zł będzie 

dofinansowane z Funduszu Sołeckiego, Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw 2021 i dochodów ze sprzedaży działki w Atalinie, która 
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została przez wspólnotę przekazana na własność gminie; 

 o kwotę 1.530zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej 

przebudowy budynku gospodarczo- magazynowego na świetlicę wiejską  

w Strykowicach Podleśnych. 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego – udzielono 

pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu w kwocie 349.567zł na realizację 

zadania pn. „Przebudowa ul. Majora Hubala w Zwoleniu”; 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą 

Tczów w sprawie powierzenia Gminie Zwoleń wybranego zakresu zadania 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę; 

h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych Gminy Zwoleń uczestniczących w działaniach ratowniczych  

i szkoleniach pożarniczych - ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Zwoleń w kwocie: 

-  za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych - 25 zł; 

- za każdą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę  - 5 zł; 

- za każdą godzinę udziału w pozostałych szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  - 10 zł. 

 

Na sesji odbytej w dniu 26 maja 2021r. Rada Miejska przyjęła informacje: 

1. dotyczące działalności jednostek kultury, stowarzyszeń sportowych oraz Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Zwoleniu za rok 2020, jak również o prowadzonej bieżącej 

działalności; 

2. ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

https://bip.zwolen.pl/upload/u256-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u257-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u257-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u257-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u258-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u258-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u258-2021.pdf


  

 

 

      GMINA ZWOLEŃ www.zwolen.pl            144 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport: 

 w kwocie 12.000zł zwiększa się wydatki na projekt chodnika przy ul. Kopernika; 

 kwotę 116.000zł przeznacza się na przebudowę chodnika przy ul. 550 Lecia w 

Zwoleniu; 

 o kwotę 68.946zł zmniejsza się plan wydatków na chodnik przy Placu 

Kochanowskiego w Zwoleniu. 

- w dziale 710-zmniejsza się zaplanowaną dotację na projekt informatyczny 

realizowany z Urzędem Marszałkowskim z kwoty 23201zł do 347zł. Projekt- 

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego ASI będzie zakończony w 2022r.; 

- w dziale 750 Administracja - kwotę 31.800zł przeznacza się na zakup serwera 

rezerwowego z oprogramowaniem dla urzędu; 

- w dziale 754-na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zaplanowano  

w kwocie 10.000zł dofinansowanie zakupu samochodu służbowego,  oraz przesuwa 

się wydatki w ramach działu z przeznaczeniem na sfinansowanie akcji ratowniczych 

strażaków OSP; 

- w dziale 900 w rozdziale 90015  w kwocie 22.000zł wpisano zadanie-budowę 

oświetlenia w ul. Malinowej w Zwoleniu; 

- w dziale 926-Kultura fizyczna -wykonanie projektu ścieżki dydaktycznej    do 

zalewu w Zwoleniu planuje się na lata 2021-2022. W 2021r. to kwota 100.000zł  

i w 2022r. -100.000zł. 

W dniu 18 czerwca 2021r. Rada Miejska odbyła XL (czterdziestą) sesję  

1. podczas sesji przyjęto informację o przygotowaniu jednostek gminnych i stowarzyszeń do 

organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej; 

2. ponadto przedmiotem obrad sesji była debata na raportem o stanie gminy za 2020 rok; 

3. po zakończeniu debaty Rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zwolenia wotum 

zaufania; 

4. następnie  Rada rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie Burmistrza Zwolenia  
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z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych 

gminnych instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia komunalnego 

Gminy Zwoleń - udzielając z tego tytułu jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi 

Zwolenia; 

5. Rada podjęła także uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 801Oświata i wychowanie, o kwotę 103.469zł zwiększa się dochody z tytułu 

dotacji z programu Posiłek w szkole i w domu; 

- w dziale 900 Gospodarka komunalna: 

 w rozdziale 90026- w kwocie 30.000zł wprowadza się dochody z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska na utylizacje eternitu; 

 w rozdziale 90095- w kwocie 10.000zł zaplanowano dotację z Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Działkowiczów. 

- w dziale 926-Kultura Fizyczna w kwocie 40.000zł zaplanowano dotację na 4 zadania z 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw. 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 710 w kwocie 7.500zł ujęto wydatki na pielęgnacji drzew przy grobach 

żołnierzy na starym cmentarzu; 

- w dziale 754 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej; 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 129.880zł 

na doposażenie kuchni w szkołach w Zwoleniu i Baryczy. Wydatek dofinansowany  

z programu Posiłek w szkole i w domu; 

- w dziale 851-Ochrona zdrowia na wniosek Dyrektora SPZZOZ w Zwoleniu przeznacza 

się kwotę 10.000zł na dofinansowanie sprzętu medycznego do poradni okulistycznej; 

- w dziale 900 w rozdziale 90026-zaplanowano kwotę 60.000zł na utylizację eternitu. 

Zadanie dofinansowane z WFOŚGiW, zaś w rozdziale 90095, kwotę 94.500zł stanowią 
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wynagrodzenia i dodatki pracowników po stażach z PUP (grupa 9 osób) oraz w kwocie 

20.000zł wpisano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych z dofinansowaniem 

programu MIAD; 

- w dziale 926 Kultura Fizyczna w łącznej kwocie 83.735zł włączono do budżetu zadania 

inwestycyjne w sołectwach Wólka Szelężna, Filipinów, Osiny, Sydół. Zadania te będą 

dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MIAS; 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego - udzielono pomocy 

Powiatowi Zwoleńskiemu w kwocie 10.000zł na dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego do poradni okulistycznej dla SPZZOZ w Zwoleniu. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 19 lipca 2021r.  Rada Miejska podjęła uchwały w 

następujących sprawach: 

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zwolenia - skargę Pana Dariusza S. z dnia 

21 czerwca 2021r. uzupełnioną pismem z dnia 24 czerwca 2021r. uznano za bezzasadną; 

b) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta 

Zwoleń – nadano nazwę ul. Lawendowa; 

c) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport o kwotę 20.000zł zmniejsza się planowana dotację z tzw. 

funduszu ochrony gruntów rolnych; 

- w dziale 750-Administracja zwiększa się dochody o kwotę 7.000zł; 

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się dochody w kwocie 9.511zł -

dotacja z  doposażenie  strażnic z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie 

25.000zł-dotacja z programu Mazowieckie Strażnice na termomodernizacje remizy,  

a także w kwocie 24.686zł z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy instalacji 

fotowoltaicznej na budynku remizy; 

- w dziale 758 Różne rozliczenia- w kwocie 41.062zł przyznano rezerwę subwencji 

oświatowej; 

https://bip.zwolen.pl/upload/u187-2020.pdf
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- w dziale 801-Oświata w kwocie 40.000zł wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu 

opłat za przedszkola dzieci z innych gmin; 

- w dziale 900-w kwocie 9.000zł wprowadzono dotację na program Czyste Powietrze na 

podstawie umowy podpisanej z WFOŚiGW; 

- w dziale 926-Kultura Fizyczna w kwocie 120.000zł wprowadzono dotację z 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 710-o kwotę 25.000zł zmniejszono wydatki na plany zagospodarowania 

przestrzennego; 

- w dziale 750-Administracja publiczna zwiększono wydatki: 

 w kwocie 20.000zł na koszty-prowizje bankowe urzędu; 

 w kwocie 25.000zł na zakup oprogramowania do systemu informacji 

przestrzennej; 

 w kwocie 10.000zł na dofinansowanie diet dla sołtysów. 

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne zwiększono wydatki: 

 w kwocie 20.932zł na zakup sprzętu i umundurowania, dofinansowany w części dotacją; 

 w kwocie 28.000zł na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP w 

Jasieńcu Kolonii-wydatek dofinansowany z WFOŚiGW; 

 w kwocie 30.000zł na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Zielonce Nowej -

zadanie dotowane z programu Mazowieckie Strażnice. 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie zwiększono wydatki: 

 w kwocie 41.062zł na dofinansowanie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne w 

PSP w Baryczy; 

 w kwocie 40.000zł na opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych 

gmin; 

- w dziale 852-Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł na sfinansowanie opłat 

bankowych; 
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- w dziale 900-Gospodarka komunalna przenosi się kwotę 14.000zł za zakup ciągnika do 

koszenia trawy w środkach Funduszu Sołeckiego -dotyczy sołectwa Linów oraz planuje się 

wydatki w kwocie 9.000zł na zakup wyposażenia z programu Czyste Powietrze; 

-w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000zł zwiększa się wydatki 

na przebudowę świetlicy w Atalinie-po przetargu; 

- w  dziale 926-Kultura fizyczna zwiększa się wydatki: 

 w kwocie 265.000zł na budowę ścieżki sportowo -rekreacyjnej nad zalewem w Zwoleniu 

dofinansowana z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej; 

 w łącznej kwocie 37.265zł zwiększa się plan wydatków w sołectwach Wólka Szelężna, 

Filipinów, Osiny, Sydół dofinansowanych z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 sierpnia 2021r. Rada Miejska podjęła uchwały: 

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 010-Rolnictwo o kwotę 800zł zwiększono dochody z dzierżawy obwodów  

łowieckich; 

- w dziale 600-Transport dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów; 

- w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.780zł wprowadzono ponadplanowe 

pozostałe dochody z tego tytułu; 

- w dziale 756 w łącznej kwocie 298.340zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od 

nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałach w CIT i pozostałych 

dochodów  w związku z ponadplanowymi wpływami uzyskanymi za I półrocze; 

- w dziale 758-Różne rozliczenia - zmniejszono o kwotę 3.388,56 planowane dotacje z 

tytułu rekompensaty wydatków Funduszu Sołeckiego za 2020r. oraz w rozdziale 75816 

dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej; 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie wprowadzono ponadplanowe dochody: 

 w kwocie 3.365zł z firmy ubezpieczeniowej dla PSP Barycz; 
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 w kwocie  20.000zł z wpłat za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin. 

- w dziale 851-Ochrona zdrowia w kwocie 10.000zł wprowadzono środki na promocję szczepień 

i dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej; 

- w dziale 852- Pomoc społeczna w kwoce 7.121zł wprowadzono dotację na zadania MOPS; 

- w dziale 855 Rodzina o kwotę 162zł zwiększono dotacje na kartę dużej rodziny; 

- w dziale 900-Gospodarka komunalna zmienia się: 

 o kwotę 8.790zł zwiększono ponadplanowe dochody z gospodarki odpadami 

komunalnymi; 

 w kwocie 4.887zł wpłynęła z WFOŚiGW refundacja wydatków z 2020r. na utylizację 

odpadów z produkcji rolnej (folia). 

- w dziale 926-Kultura fizyczna wprowadzono ponadplanowe dochody w kwocie 2.800zł. 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 010 w kwocie 16.500zł zwiększa się wydatki na program bezdomności 

zwierząt; 

- w dziale 600-Transport wprowadzono następujące zadania inwestycyjne: 

 przebudowa ul. Curie Skłodowskiej w Zwoleniu w kwocie 145.000zł; 

 przebudowa ul. Pogodnej w Zwoleniu w kwocie 85.000zł; 

 przebudowa ul. Krakowskiej w Zwoleniu w kwocie 105.000zł; 

 zakup wiat przystankowej przy ul. Moniuszki w Zwoleniu w kwocie 28.300zł; 

 oraz zmniejsza się wydatki o na nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki drogi i 

place i kwotę 13.000zł. 

- w dziale 700- o kwotę 30.000zł zwiększa się wydatki na przeglądy okresowe budynków 

komunalnych; 

- w dziale 750 Administracja publiczna: 

 w rozdziałach 75022, 75023 w kwocie 60.000zł zwiększa się wydatki na bieżące 

funkcjonowanie urzędu i remonty; 

 w rozdziale 75023 w kwocie 1.000zł zaplanowano wydatki na usługi doradcze w zakresie 
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odzyskiwania podatku VAT, przedsięwzięcie to ujęto w wieloletniej prognozie finansowej 

na lata 2021- 2028; 

 w kwocie 65.000zł zwiększa się wydatki na promocję gminy poprzez sport oraz przenosi 

się wydatki z dotacji na dożynki na wydatki bieżące; 

 w kwocie 10.000zł zwiększa się wydatki na sfinansowanie tablic ogłoszeniowych w 

sołectwach. 

- w dziale 754 o kwotę 36.000zł zwiększa się wydatki na termomodernizację strażnicy 

OSP w Zielonce Nowej; 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie:   

 w kwocie 3365zł zwiększa się wydatki w Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy w 

związku z odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej; 

 w kwocie 13.000zł zwiększa się wydatki inwestycyjne Publicznego Przedszkola w 

Zwoleniu z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych. 

- w dziale 851-Ochrowa zdrowia wprowadzono w kwocie 10.000zł wydatki na promocje 

szczepień; 

- w dziale 852-Pomoc społeczna; 

 o kwotę 11.000zł zwiększa się wydatki na opłaty w domach pomocy społecznej oraz 

dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora MOPS; 

 w kwocie 7.121zł zwiększa się plan wydatków na dodatki pracowników socjalnych. 

- w dziale 855-w kwocie 162zł zwiększa się plan wydatków na obsługę karty dużej rodziny; 

- w dziale 921-w kwocie 600.000zł wpisano dotacje dla Domu Kultury na zadania inwestycyjne 

termomodernizację budynku z instalacjami OZE. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie 

inwestycji. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Planowane koszty to 1.780.000zł 

dofinansowanie w kwocie 904.925zł; 

- w dziale 926-Koltura fizyczna zmniejsza się o kwotę 330.000zł wydatki na przebudowę 

stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu. 

W dniu 27 września 2021r. Rada Miejska odbyła XLIII (czterdziestą trzecią) sesję na której 

przyjęto: 
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1. informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r; 

2. informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/2021; 

3. Podjęto uchwały: 

a) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwoleń na rok szkolny 

2021/2022. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Zwoleń, w roku szkolnym 

2021/2022 ustala się na: 

- w przypadku oleju napędowego określa na: 5,65 zł za litr; 

- w przypadku benzyny określa na: 5,85 zł za litr; 

- w przypadku autogazu określa się na: 2,82 zł za litr. 

b) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - wyrażono zgodę na nabycie na rzecz 

Gminy Zwoleń nieruchomości położonej w obrębie Zwoleń zajętej pod drogę – ulicę 

Wrzosową; 

c) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa - wyrażono zgodę na dokonanie przez Gminę Zwoleń darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

nieruchomości położonych  w obrębie geodezyjnym Atalin, Gmina Zwoleń – na 

poszerzenie drogi krajowej nr 12 w miejscowości Atalin, Gmina Zwoleń; 

d) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa - wyrażono zgodę na dokonanie przez Gminę Zwoleń darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

nieruchomości położonych  w obrębie geodezyjnym Ługi, Gmina Zwoleń – na 

poszerzenie drogi krajowej nr 12 w miejscowości Ługi, Gmina Zwoleń; 

e) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa - wyrażono zgodę na dokonanie przez Gminę Zwoleń darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

nieruchomości położonych  w obrębie geodezyjnym Strykowice Podleśne, Gmina Zwoleń 

– na poszerzenie drogi krajowej nr 12 w miejscowości Strykowice Podleśne, Gmina 

Zwoleń; 
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f) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa - wyrażono zgodę na dokonanie przez Gminę Zwoleń darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

nieruchomości położonych  w obrębie geodezyjnym Mieczysławów, Gmina Zwoleń – na 

poszerzenie drogi krajowej nr 12 w miejscowości Mieczysławów, Gmina Zwoleń; 

g) w sprawie zmiany uchwały nr XX/131/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 grudnia 

2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Zwoleń - W uchwale Nr XX/131/19 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 

23 grudnia 2019r. wprowadzono następujące zmiany: § 8 otrzymuje brzmienie: Oddanie 

w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przez Gminę Zwoleń może nastąpić 

na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza kwoty w gospodarstwie: 

- jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

obowiązującego w dniu złożenia wniosku, 

- wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 

obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

h) § 9 otrzymuje brzmienie: Oddanie w najem lokalu socjalnego przez Gminę Zwoleń może 

nastąpić na rzecz osób których średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza: 

- 75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu 

złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu; 

- 50% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, aktualnie obowiązującej w dacie złożenia 

wniosku i przed zawarciem umowy najmu. 

i) 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; 

j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 758 Różne rozliczenia- w kwocie 40.950zł przyznano rezerwę subwencji oświatowej 
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na dodatkowe zajęcia wyrównawcze. 

k) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale Transport: 

 wpisano kwotę 4.400zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego na 

dofinasowanie transportu lokalnego w powiecie; 

 zmniejszono o kwotę 400zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg; 

 w kwocie 50.000zł planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 

Sportowej; 

 w kwocie 12.000zł zwiększa się plan zadania przebudowy chodnika w ul 550 Lecia; 

 w kwocie  114.000zł zwiększa się plan zadania przebudowy chodnika w ul Kilińskiego w 

Zwoleniu. 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 40.950zł 

zwiększa się plan wynagrodzeń z przeznaczeniem dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz 

kwotę 120.000zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów oświetlenia i ogrzewania w 

szkołach; 

- w dziale 900, rozdziale 90015- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.729,16zł ( 

zmiany w Funduszu Sołeckim); 

- w dziale 921-Kultura: 

 w kwocie 20.000zł planuje się dotacje na cele inwestycyjne dla Domu Kultury  

(dofinansowanie projektu Narodowego Centrum Kultury); 

 w kwocie 7.000zł na rozpoczęcie modernizacji dachu budynku świetlicy w 

Mieczysławowie -środki Funduszu Sołeckiego. 

- w dziale 926 Kultura Fizyczna w kwocie 4.729,16 środki Funduszu Sołeckiego z Sydołu 

przesunięto na doposażenie placu zabaw. 

l) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - Gmina 

Zwoleń wyemituje 2.500  obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 

2.500.000 zł. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego 
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adresata. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą zabezpieczone. 

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Zwoleń w 2021r., w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

- Seria A21 o wartości       800.000,00 zł; 

- Seria B21 o wartości    1.700.000,00 zł. 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021r. Wydatki związane z przeprowadzeniem 

emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zwoleń. Obligacje zostaną wykupione w 

następujących terminach:  

- obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2031 r.; 

- obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2032 r. 

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu obligacji 

przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu 

roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Zwoleń obligacji 

przed terminem wykupu w celu umorzenia. 

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych 

liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 

dwanaście miesięcy.  

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR-6M, ustalonej na dwa dni 

robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. 

Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin 

wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym 

dniu. 

m) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zwoleńskim realizującym zadanie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego i udzielenia dotacji celowej - udzielono z 

budżetu Gminy Zwoleń pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu w kwocie 4 000 zł  

z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z organizacją publicznego 

transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Pionki – Suskowola – Zwoleń 
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przebiegającej przez teren Gminy Zwoleń. Pomoc finansowa, zostanie udzielona w 

formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zwoleń na 2021 rok. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 11 października 2021r.  Rada Miejska podjęła 

uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/283/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 

września 2021r. dotyczącej zawarcia porozumienia z Powiatem Zwoleńskim realizującym 

zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego i udzielenia dotacji celowej, 

zmieniono § 1 Uchwały Nr XLIII/283/2021 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 

września 2021 r. w ten sposób, że otrzymuje on  następujące brzmienie: 

„Udziela się z budżetu Gminy Zwoleń pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu 

w kwocie 4 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z 

organizacją publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Pionki – 

Suskowola – Zwoleń przebiegającej przez teren Gminy Zwoleń”; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 

 - o kwotę 42.000zł zwiększono plan wydatków na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej 

Sycyna – Barycz”, aby połączyć ciąg drogi od Baryczy,; 

- po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. Budowa ścieżki sportowo – rekreacyjnej 

nad zalewem o 177.000zł wzrosła wartość inwestycji. Aby zrealizować i uzyskać 

dofinansowanie niezbędne będzie zwiększenie planu wydatków. 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - zmniejszono wydatki: 

- w kwocie 60.486zł z tytułu dotacji dla Powiatu Zwoleńskiego zgodnie z podpisanym aneksem; 

- w kwocie 158.514zł z zadania – Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki, drogi, place. 

 

Przedmiotem obrad XLV (czterdziestej piątej)  sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w 

dniu 26 października 2021r. 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 

https://bip.zwolen.pl/upload/u284-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u284-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u284-2021.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u285-2021.pdf
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Gminy; 

2. sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 1 kwietnia do 30 września 

2021r.;   

3. informacja dotycząca funkcjonowania oświaty w Gminie Zwoleń w roku szkolnym 

2020/2021;  

4. Ponadto podjęto uchwały: 

a) w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych - zwolniono z obowiązku 

oddania w najem w drodze przetargu boksów garażowych w budynku przy ulicy Prostej 

w Zwoleniu i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu boksów garażowych z 

dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat; 

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 750-Administracja publiczna wprowadza się dochody w kwocie 26.000zł z 

tytułu refundacji kosztów szkolenia z KFS; 

- w dziale 756 o kwotę 260.000zł zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat w 

związku ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu; 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie: 

 o kwotę 24.400zł zwiększa się dotacje z budżetu Wojewody na zakup książek do szkół; 

 o kwotę 37.000zł zwiększa się wpływy z tytułu opłat za przedszkola i oddziały 

przedszkolne dzieci z innych gmin. 

- w dziale 855 -Rodzina, 

 o kwotę 40.000zł zwiększa się dochody z tytułu zwrotów dłużników alimentacyjnych; 

 o kwotę 2.700zł zwiększa się wpłaty za pobyt dzieci w żłobku z innych gmin. 

- w dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 4.102zł zwiększa się ponadplanowe dochody z 

tytułu dodatkowych dochodów przy egzekucji opłat za odpady komunalne; 

- w dziale 926-Kultura fizyczna o kwotę 1.700.000zł zmniejsza się dotację z budżetu państwa w 

związku z przesunięciem terminu wykonania inwestycji. 

d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 
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wprowadza się następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport,  

 w kwocie 50.000zł zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych; 

 kwotę 5.898,99zł przeznacza się na utwardzenie drogi kruszywem w Jedlance na wniosek 

sołectwa. -przesunięcie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. 

- w dziale 750-Administracja publiczna: 

 w kwocie 26.000zł zwiększa się planowane wydatki na szkolenia pracowników 

dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

 w kwocie 502zł zaplanowano dotację na wspólne przedsięwzięcie realizowane w latach 

2021-2023. Dotacja będzie przekazana do Województwa Mazowieckiego na rozwój i 

zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania 

EZD i Wrota Mazowsza. 

- w dziale 754 w kwocie 30.000zł zwiększa się plan zadania-Termomodernizacja budynku 

strażnicy OSP w Zielonce Nowej; 

- w dziale 801-Oświata: 

 w kwocie 30.500zł zwiększa się plan wydatków na zakup książek dla bibliotek szkolnych 

dofinansowany z narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; 

 w kwocie 7.200zł zwiększa się wydatki z tytułu pobyty dzieci naszej gminy w oddziałach 

przedszkolnych szkół innych gmin. 

- w dziale 852-Pomoc społeczna w kwocie 15.000zł zwiększa się wydatki na dopłaty do Domów 

Pomocy Społecznej; 

- w dziale 900Gospodarka komunalna: 

 o kwotę 400.000zł zwiększa się plan wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi 

(zwiększona ilość odbieranych śmieci od mieszkańców); 

 o kwotę 10.000zł zwiększa się plan wydatków na program Czyste powietrze w gminie. 

Refundacja wydatków z WFOŚiGW nastąpi w 2022r; 

 o kwotę 5.898,99zł zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych w rozdziale 90015 na 

wniosek Rady Sołeckiej w Jedlance -Fundusz Sołecki. 
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- w dziale 921-Kultura: 

 w kwocie 6.032,19zł przenosi się wydatki budżetowe na wniosek Rady Sołeckiej w 

Baryczy – zmiany w załączniku nr 4 Fundusz Sołecki oraz przenosi się wydatki z dotacji 

celowej w kwocie 7.000zł na wydatki bieżące w tym dziale. 

- W dziale 926-Kultura fizyczna, zmniejsza się o kwotę 1700.000zł wydatki na przebudowę 

stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu. Zostanie przesunięty termin zakończenia zadania do I 

półrocza 2022r. na wniosek wykonawcy. 

e) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 

Stanisławów jako części wsi Strykowice Górne; 

f) w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  ustalenie stawki tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik lub worek 

o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych  na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

oraz w sprawie zwolnienia  w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. 

 

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość. Postanowiono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Zwoleń , w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w 

wysokości 18zł. Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób  selektywny, w wysokości trzykrotnej stawki za odpady selektywne 

w wysokości  54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Postanowiono, że 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zwoleń, w przypadku 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić 
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będzie iloczyn liczby pojemników lub worków o określonej pojemności oraz następującej stawki: 

- za pojemnik o pojemności 120 litrów – 20,00 zł; 

- za pojemnik o pojemności 240 litrów- 35,00 zł; 

- za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 86,40 zł; 

- za worek o pojemności 120 litrów – 13,50 zł. 

Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny,  w wysokości trzykrotnej stawki za odpady selektywne w wysokości: 

- za pojemnik o pojemności 120 litrów – 60,00 zł; 

- za pojemnik o pojemności 240 litrów- 105,00 zł; 

- za pojemnik o pojemności 1100 litrów  - 259,20 zł; 

- za worek o pojemności 120 litrów – 40,50 zł. 

Zwolniono z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ustalono 

częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, w wysokości 2 zł  miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jest złożenie przez właściciela pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, w której zadeklarowali kompostowanie w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował 

kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym. 

 

Na sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 10 listopada 2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021: 

a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 
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- w dziale 600-Transport wprowadza się dochody w kwocie 199.000zł z Lasów Państwowych na 

dofinansowanie rozbudowy drogi; 

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

wprowadzono  następujące zmiany: 

- w dziale 600-Transport, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi 

gminnej w m. Wacławów w kwocie 400.000zł, dofinansowane z Lasów Państwowych; 

- przesuwa się środki w kwocie 201.000zł z zadania nabycie nieruchomości zajętych pod 

chodniki drogi place. 

 

Przedmiotem obrad sesji odbytej 26 listopada 2021r. były następujące tematy: 

1. Informacja dotycząca umorzeń podatkowych udzielonych w roku 2021; 

2. Uchwalenie stawek podatkowych na 2022 rok – podjęcie w tym zakresie uchwał: 

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok; 

b) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022; 

c) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

 

3. Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w następujących sprawach: 

a) w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Zwolenia; 

b) w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Zwoleniu; 

c) przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zwoleń z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022; 

d) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń; 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadza się następujące zmiany: 

- w dziale 010-zmniejsza się dochody o kwotę 20.114zł z tytułu odzyskania Vat od inwestycji z 

lat ubiegłych; 

- w dziale 700-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.000zł z tytułu sprzedaży mienia; 
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- w dziale 758-Różne rozliczenia: 

 w kwocie  2.251.165zł zwiększa się plan subwencji na wydatki bieżące; 

 w kwocie 5.455.506zł zwiększa się plan subwencji na inwestycje wodno -kanalizacyjne, 

których realizacja ma nastąpić w latach 2022-2024. Aby zrównoważyć plan budżetu 

środki te ujęto w rozchodach budżetu w pozycji przelewy na rachunki lokat. 

- w Dziale 801-Oświata w kwocie 232.560zł środki z funduszu COVID-19 na program 

Laboratoria przyszłości. Zadanie przewidziano także w przedsięwzięciach na lata 2021-2022; 

- w dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 49.000zł ujęto środki z Powiatowego Urzędu 

Pracy. 

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - -o stronie wydatków budżetu 

wprowadza się następujące zmiany: 

- w dziale 750-Administacja publiczna: 

 w rozdziałach 75022, 75023 ujęto zwiększenie planu na diety i wynagrodzenia; 

 w rozdziale 75075 w kwocie 15.000zł zwiększa się wydatki na promocję gminy. 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie: 

 w rozdziale 80101 w kwocie 232.560zł zaplanowano wydatki na projekt Laboratoria 

przyszłości; 

 w rozdziale 80113 o kwotę 7.916zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie faktur za 

paliwo. 

- w dziale 900-Gospodarka komunalna w kwocie 49.000zł zwiększa się plan wydatków na 

wynagrodzenia pracowników interwencyjnych; 

- w dziale 921 Kultura o łączną kwotę 55.000zł zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury na 

wnioski dyrektorów; 

g) w wyniku zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji w 2021r. rezygnuje się 

z zaciągania nowego długu i emisji obligacji w kwocie 2.500.000zł; 

h) w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego - zlikwidowano placówkę wsparcia 

dziennego pod nazwą Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza Nr 3 w Strykowicach 

Błotnych. Zakończenie likwidacji ustalono na dzień 30 listopada 2021r; 
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i) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa - wyrażono zgodę na dokonanie przez Gminę Zwoleń darowizny na rzecz Skarbu 

Państwa w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

nieruchomości położonych  w obrębie geodezyjnym Podzagajnik – na poszerzenie drogi 

krajowej nr 12 w miejscowości Podzagajnik, Gmina Zwoleń. 

 

Na sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2021r. Rada podjęła uchwały w następujących 

sprawach: 

a) w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń; 

b) w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Zwoleń na 2022 rok. (Dochody budżetu na rok 

2022 ustalono na kwotę 69.385.985,00 zł. natomiast wydatki na łączną kwotę 

73.232.199,61 zł.); 

c) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2021; 

d) w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwoleń w 2022 roku”; 

e) w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie dochodów budżetu 

wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 750 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej; 

- w dziale 754 skorygowano plan dotacji do wysokości faktycznie otrzymanych środków; 

- w dziale 758 w kwocie 68.984zł zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej; 

- w dziale 801 w kwocie 70.000zł ujęto ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu 

dzieci z klas -zerówek  w szkołach z innych gmin; 

- w dziale 855 w kwocie 4.000zł ujęto środki z funduszu pracy na asystenta rodziny. 

- W dziale 900: 

 w kwocie 200.000zł zwiększono w kwocie 200.000zł ponadplanowe dochody z tytułu 

gospodarowania odpadami; 

 w kwocie 4.166zł ujęto ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowań; 

 o kwotę 30.000zł skorygowano plan dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiG. 

f) w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 - po stronie wydatków budżetu 

http://bip.zwolen.pl/upload/u11-2018.pdf
https://bip.zwolen.pl/upload/u221-2020.pdf
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wprowadzono następujące zmiany: 

- w dziale 801-Oświata i wychowanie: 

 wprowadzono w kwocie 68.984zł z przeznaczenie na refundacje odpraw nauczycieli; 

 w kwocie 70.000zł zwiększono plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci w klasach 

zerowych szkół w innych gminach; 

 przesunięto w kwocie 17.000zł plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

- w dziale 855 w kwocie 4.000zł ujęto wydatki na asystenta rodziny z dotacji; 

- w dziale 900: 

 o kwotę 200.000zł zwiększono plan wydatków na obsługę wywozu odpadów 

komunalnych; 

 w kwocie 30.000zł zmniejszono wydatki na usunięcie azbestu ( nie uzyskano dotacji na 

ten cel). 

g) w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zwalczania Narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2022 Gminy Zwoleń; 

h) w sprawie  ustalenia wysokości diet dla sołtysów; 

i) w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości - zwolniono z obowiązku oddania w 

dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Zwoleniu przy ulicy 

Bogusza i wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą na okres 5 lat. 

 

XII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Uprawnienia  władz  lokalnych  w  zakresie  porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego   

w  większości  przypadków  koncentrują  się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Mia-

sto wspiera także  działalność  służb,  które  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  publiczne  w tym  

bezpieczeństwo  pożarowe – Ochotnicze Straże Pożarne i Powiatowa Straż Pożarna. 

 Na terenie gminy Zwoleń działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP skupia  

w 2021r. w swoich szeregach ogółem 278 członków (w tym 16 kobiet): 
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1. 228 członków czynnych; 

2. 17 wspierających;  

3. 17 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 2021r. wyniosło 368 000,00 zł. 

Wszystkie jednostki zobowiązane są  do utrzymywania wymaganej gotowości operacyjnej do 

walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych  

z ratownictwem technicznym, chemiczno–ekologicznym, poszukiwawczo-ratowniczym, wod-

nym i medycznym. W 2021r. zanotowano 205 wyjazdów do akcji oraz 104 działań związanych z 

zabezpieczeniem terenu. Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratow-

niczym czy szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 

otrzymuje ekwiwalent pieniężny: 10 zł za każdą godzinę szkolenia i 25 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. 

W 2021r. wykonano termomodernizację budynku OSP w Zielonce Nowej za kwotę 95295,86zł, z 

czego dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego wyniosło 25000,00zł. Został 
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również zakupiony sprzęt dla OSP w Jasieńcu Soleckim za kwotę 19367,08zł, w tym dofinanso-

wanie Marszałka Województwa Mazowieckiego – 9511,00zł. 

 

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: 

W skład systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Zwoleń wchodzą następujące 

urządzenia alarmowe: Syreny alarmowe:  elektroniczne- 2 szt.,  mechaniczne – 7 szt. oraz radio 

do wysyłania komunikatów głosowych w sytuacji zagrożenia. 

 W związku z pandemią SARS-CoV-2 i akcją szczepień na terenie Gminy Zwoleń zorganizowa-

no telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz uruchomiono akcję promocji szcze-

pień, dofinansowaną przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 10 000zł. Stworzono możliwość 

skorzystania z transportu do punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych, osób mających 

obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do punktu 

szczepień. 
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XII.2. Działalność gospodarcza  
 

Podmioty gospodarcze:  

Według stanu na koniec grudnia 2021 roku, w rejestrze działalności gospodarczej, prowadzonej 

przez Urząd Miejski w Zwoleniu zarejestrowanych było 750 podmiotów gospodarczych (osoby 

fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą). 

 

XIII. Promocja Gminy Zwoleń 
 

Promocja w gminie Zwoleń w 2021 r. realizowana była m.in. w następujących obszarach: 

1. prowadzenie strony internetowej: www.zwolen.pl – 400 tyś 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). 

 

XIII.2  Albumy i publikacje: 

1. „Materiały promujące gminę Zwoleń – 17388,18 zł; 

2. Wydanie piątego tomu „Głosu Zwoleńskiego” z okazji jubileuszu Towarzystwa 

Miłośników Miasta Zwolenia – 1214 zł; 

3. Publikacja ukazująca historię parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasieńcu 

Soleckim z okazji 100-lecia parafii – 3491,25 zł; 

4. EkoMazowieckie. Przyszłość i rozwój – 1476,00 zł; 

5. Justyna Pyrgiel „Chabry”, Zofia Jaskulska „Z Sycyny. Widzę, myślę i marzę”, „Zwoleń, 

http://www.zwolen.pl/
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Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów” – 3097,50 zł 

6. „Tropem walk, męczeństwa i sławy po południowym obszarze Ziemi Radomskiej” – 

774,90 zł  

 

XIII.3 Sponsorowanie klubów sportowych w ramach promocji gminy Zwoleń: 

1. „Zwolenianka”        55000,00 zł; 

2. „KS Zwoleń”           25000,00 zł. 

3. Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy Zwoleń 2000,00 zł 

 

 

 


