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Szanowni Państwo,  

Przekazuję w Wasze ręce kolejny raport o stanie Gminy Pionki za 2021 rok. Poniższe 

opracowanie wynika z ustawowego obowiązku jego sporządzania, ale stanowi także 

interesujący i analityczny dokument obrazujący aktualną sytuację Naszej Gminy w wielu 

obszarach jej działania. Znajdziecie w nim Państwo szereg danych, informacji 

demograficznych, finansowych, statystycznych, opisujących sytuację gospodarczą i społeczną 

Gminy. Raport stanowi także odniesienie do dokumentów strategicznych naszego samorządu       

i planów działania. Oczywiście, najwięcej uwagi poświęcamy najważniejszym ubiegłorocznym 

przedsięwzięciom, wydarzeniom, decyzjom. Znajdziecie tu Państwo zatem zarówno wyzwania, 

jakie realizowaliśmy w edukacji, ochronie środowiska, polityce społecznej, inwestycyjnej, 

komunalnej – jak też informacje o naszej współpracy z organizacjami pozarządowymi                          

czy o tym, jak radziliśmy sobie z pandemią COVID 19.  

Raport o stanie gminy ma za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat działań 

prowadzonych przez samorząd w 2021 roku, a także zachęcić do dyskusji, do zgłaszania 

propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój Gminy Pionki. Przesłanką do jego 

stworzenia jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                           

i kontrolowania organów publicznych. Siła i przyszłość samorządu nie zależą jedynie                            

od wypełniania obowiązujących przepisów prawa, choć stanowią one niezbędny fundament, 

ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc Gminę dzień po dniu. 

Jestem przekonany, że  raport zawiera rzetelne i dobre informacje, szczególnie potrzebne                       

w obecnych czasach dla budowy wzajemnego zaufania i współpracy. 

Życząc miłej lektury Raportu mam nadzieję, że spotka się on z Państwa 

zainteresowaniem i będzie rzetelnym źródłem wiedzy o Gminie Pionki.  

 

Z wyrazami szacunku  

 

  Mirosław Ziółek  

Wójt Gminy Pionki 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

1.1. Położenie i powierzchnia Gminy Pionki 

 

 

 

 

                                                       

Gmina Pionki jest jedną z większych obszarowo gmin w powiecie radomskim. Zajmuje 

powierzchnię 231 km2 i zamieszkiwało ją na dzień 31.12.2021 r. 9862 mieszkańców. W skład 

Gminy Pionki wchodzi 35 wsi, które stanowią 31 jednostek pomocniczych - Sołectw. 
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WYKAZ SOŁECTW I ICH POWIERZCHNIA 

 Lp. Sołectwo Powierzchnia 

 1. Adolfin 140,8 ha 

 2. Augustów 374,8 ha 

 3. Bieliny 116,5 ha 

 4. Brzezinki 82,9 ha 

 5. Brzeziny 105,1 ha 

 6. Czarna Kolonia 562,3 ha 

 7. Czarna Wieś 405,2 ha 

 8. Działki Suskowolskie 149,3, ha 

 9. Helenów 274,7 ha 

 10. Huta , Kieszek 256,6 ha 

 11. Januszno 286,7 ha 

 12. Jaroszki 221,8 ha 

 13. Jaśce, Karpówka 182,3 ha 

 14. Jedlnia 715,9 ha 

 15. Jedlnia-Kolonia 127,8 ha 

 16. Kamyk , Zalesie 214,9 ha 

 17. Kolonka 44,3 ha 

 18. Kościuszków, Marcelów, Tadeuszów 324,5 ha 

 19. Krasna Dąbrowa 259,4 ha 
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 20. Laski 613 ha 

 21. Mireń 268,3 ha 

 22. Płachty 175,6 ha 

 23. Poświętne 148 ha 

 24. Sałki 112,1 ha 

 25. Sokoły 33,4 ha 

 26. Stoki 141,3 ha 

 27. Sucha , Sucha Poduchowna 616,2 ha 

 28. Suskowola 586,9 ha 

 29. Wincentów 148,9 ha 

 30. Zadobrze 219,6 ha 

 31. Żdżary 165,6 ha 

  

1.2. Ludność i dynamika zmian 

Analiza dynamiki zmian liczby stałych mieszkańców Gminy Pionki, według stanu na 

dzień 31.12.2021 r. sporządzona na podstawie stałego rejestru mieszkańców 

 

       Stan na dzień         Liczba ludności 

    31.12.2018 r. 10072 

    31.12.2019 r. 10028 

    31.12.2020 r. 9961 

    31.12.2021 r. 9862 
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Statystyka liczby mieszkańców gminy w podziale na sołectwa 

według stanu na dzień 31. 12. 2021 r. 

 

Lp.            Sołectwo      Liczba 

mieszkańców 

1. Adolfin 208 

2. Augustów 520 

3. Bieliny 82 

4. Brzezinki 62 

5. Brzeziny 125 

6. Czarna Kolonia 504 

7. Czarna Wieś 527 

8. Działki Suskowolskie 627 

9. Helenów 192 

11. Januszno 350 

12. Jaroszki 189 

13. Jaśce 259 

14. Jedlnia 610 

15. Jedlnia-Kolonia 366 

10. Kieszek 361 

17. Kolonka 132 

19. Krasna Dąbrowa 164 

20. Laski 641 

21. Mireń 288 

22. Płachty 252 

23. Poświętne 221 

24. Sałki 129 

25. Sokoły 314 

26. Stoki 143 

27. Sucha 434 

28. Suskowola 843 

18. Tadeuszów 308 

29. Wincentów 221 

30. Zadobrze 141 

16. Zalesie 482 

31. Żdzary 167 
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Statystyka mieszkańców według wieku i płci stan na 31.12.2021 r. 
 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

    0 – 6 lat 339 334 673 

    7 – 18 lat 653 649 1302 

  19 – 65 lat 

(dotyczy tylko 

mężczyzn) 3349 

------------- 

 

3349 

  19 – 60 lat 

(dotyczy tylko 

kobiet) 

------------- 

 

2788 2788 

  powyżej 65 lat 

(dotyczy tylko 

mężczyzn) 

564 ------------- 

 

564 

  powyżej 60 lat 

(dotyczy tylko 

kobiet) 

------------- 

 

1186 1186 

  Ogółem 4905  4957 9862  
 

Biorąc pod uwagę strukturę wieku ludności - Gminę Pionki charakteryzuje dość wysoki udział 

ludności w wieku produkcyjnym zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. 

 

Statystyka urodzeń i zgonów w latach 2018-2021 

 

     Rok   Urodzenia     Zgony 

2018 116 115 

2019 101 102 

2020 87 141 

2021 91 153 
 

Wzrost liczby zgonów w latach 2020 i 2021 wynika głownie z pandemii spowodowanej 

koronawirusem, wywołującym chorobę Covid 19 . 

 

Zameldowania i wymeldowania w 2021 r. 
  

Zameldowanie liczba Wymeldowanie liczba 

na pobyt czasowy: 38 z pobytu czasowego: 1 

w tym cudzoziemcy 11 w tym cudzoziemcy 0 

na pobyt stały: 164 z pobytu stałego: 37 

w tym cudzoziemcy 0 w tym cudzoziemcy 0 

na pobyt stały z terenu gminy 52   

na pobyt stały spoza gminy 112   
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

 W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. odbywało się największe i najważniejsze 

badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.                                     

Za zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie Gminy Pionki odpowiedzialne 

było Gminne Biuro Spisowe, powołane zarządzeniem Wójta Gminy Pionki spośród 

pracowników Urzędu Gminy Pionki. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

był pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym podstawową i obowiązkową 

metodą spisu był  samospis internetowy.  

 Dzięki uruchomieniu specjalnej aplikacji spisowej można było się spisać wygodnie                            

i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, czy nocy.  Osoby, które nie posiadały w domu 

komputera i Internetu, mogły zgłosić się do Urzędu Gminy Pionki, gdzie zostało zorganizowane 

specjalne stanowisko do samospisu internetowego. W przypadku pytań lub wątpliwości, można 

było także liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Z osobami, które nie spisały 

się przez Internet kontaktował się rachmistrz spisowy. Na terenie Gminy Pionki powołanych 

zostało 4 rachmistrzów spisowych. Aktywne działania informacyjno-popularyzacyjne 

Gminnego Biura Spisowego, w tym organizacja stanowisk spisowych w różnych częściach 

Gminy Pionki, gdzie rachmistrzowie spisowi, działający na terenie Gminy Pionki pozostawali 

do  dyspozycji mieszkańców, celem dokonania obowiązku spisowego, przyczyniły się do 

uzyskania niemal 100% wyniku spisu. 

 

 

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – Złote Gody 

 

Osoby, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat, na mocy ustawy z dnia 16 października 

1992 roku o orderach i odznaczeniach, nagradzane są specjalnym medalem przyznawanym 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem uroczystości wręczenia Medali  za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie na poziomie gminy jest Wójt Gminy Pionki. W roku 2021 

uroczyste wręczenie medali odbyło się w listopadzie. Uhonorowane zostały 2 pary małżeńskie. 
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1.3. Urząd Gminy Pionki, Rada Gminy Pionki i jednostki organizacyjne Gminy Pionki  

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w budynku wybudowanym w roku 2011 zlokalizowanym 

w Pionkach przy ul. Zwycięstwa 6A . 

                                    

 

                                                                                 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Pionki 

  

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej - Urzędu Gminy 

Pionki. Celem działalności Urzędu Gminy Pionki jest w szczególności realizacja 

spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych                        

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych 

gminie w drodze zawartych porozumień. W skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy 

Pionki wchodzą referaty i samodzielne stanowiska. Strukturę organizacyjną i zasady 

funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pionki nadany przez 

Wójta Gminy Pionki w drodze zarządzenia Nr 38/2020 z dnia 5 sierpnia  2020 r.   
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 Struktura zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pionki – stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 
 

L.p. Rodzaj stanowiska Liczba osób 

zatrudnionych 

1 
Wójt Gminy Pionki 

1 

2 
Skarbnik Gminy Pionki 

1 

3 
Sekretarz Gminy Pionki 

1 

2 

Kierownicze stanowiska 

urzędnicze 
5 

3 
Stanowisko urzędnicze 

21 

4 

Stanowiska pomocnicze                

i obsługi 
17 

5 
Kierowcy OSP 

7 

Razem:                                              53 

 

Ponadto, w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu, w 2021 roku                       

Urząd Gminy Pionki realizował umowę o organizowanie robót publicznych dla 2 osób 

bezrobotnych oraz umowę o organizowanie prac interwencyjnych dla 1 osoby. 

Gmina Pionki jako partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizuje 

projekt Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie E-administracji i geoinformacji (ASI). Projekt ASI realizowany jest 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 

-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, 

Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja. Urząd Gminy 

Pionki przystąpił również do projektu Cyfrowa Gmina, którego celem jest wsparcie rozwoju 

cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 
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Zarządzenia Wójta Gminy Pionki 

 

Jednym z aktów publicznoprawnych wydawanych przez wójta gminy są zarządzenia. W formie 

zarządzeń wójt określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego. 

Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu, wykonującego uprawnienia 

zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

Opracowanie projektów zarządzeń należy do właściwości komórek organizacyjnych Urzędu 

Gminy Pionki (referatu, samodzielnego stanowiska) oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, w których zakresie działania znajduje się problematyka podlegająca regulacji                   

w formie zarządzenia wójta gminy.  

W roku 2021 Wójt Gminy Pionki wydał 66 zarządzeń.  Zgodnie z przyjętą praktyką, treść 

zarządzeń organu wykonawczego udostępniana jest w publicznie dostępnym zbiorze aktów 

prawa miejscowego, prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Pionki w zakładce: Prawo 

miejscowe/ Zarządzenia. 

 

Rada Gminy Pionki 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, od 2018 roku wybieranym na 5-letnią 

kadencję. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o samorządzie gminnym,                                   

do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, 

o ile ustawy nie stanowią inaczej. Należą do nich m.in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie 

budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

 

Tryb pracy Rady Gminy Pionki reguluje Statut Gminy Pionki, przyjęty w drodze uchwały                          

Nr V/27/2019  z dnia 22 lutego 2019 r. 

Rada Gminy Pionki obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Gminy 

Pionki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Termin sesji, jej miejsce                               

i porządek obrad podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Pionki 
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tworzy 15 radnych, którzy działają w poszczególnych komisjach problemowych. Komisje 

podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonaniu 

ich zadań zgodnie z ustalonym w statucie przedmiotem działania, a w szczególności opiniują 

projekty uchwał Rady Gminy. 

 

Zgodnie ze Statutem Gminy Pionki, radni Gminy Pionki pracują w następujących komisjach 

problemowych: 

1. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia, 

2. Komisji Samorządu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Komunalnej, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu i Finansów, 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

 

Dane dotyczące pracy Rady Gminy Pionki w latach 2020 r. i 2021 r. 

 

L. p.  

 
rok 2020 rok 2021 

1 Sesje Rady Gminy 

 
11 12 

2 Sesje nadzwyczajne Rady Gminy 

 
1 4 

3 Uchwały Rady Gminy 

 
63 66 

4 Wnioski, interpelacje 

 
5 15 

5 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 

 
3 9 

6 Posiedzenia Komisji Samorządu, Rolnictwa,  

Ochrony Środowiska i Działalności Komunalnej 
3 2 

7 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 7 7 

8 Posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno - 

Gospodarczego, Budżetu i Finansów 
11 14 

9 Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 5 4 
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Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Pionki i instytucji kultury: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach 

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Augustowie, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach, 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jedlni, w skład którego wchodzi Publiczne                                    

Przedszkole oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej, 

Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki. 
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2.     SYTUACJA FINANSOWA GMINY  

 

2.1. Wysokość budżetu Gminy Pionki 

Budżet Gminy Pionki na 2021 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu                           

28 grudnia 2020 roku – Uchwała  budżetowa na rok 2021 Nr  XXVII/149/2020.   

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie  49.061.113,00 zł,                   

z tego dochody bieżące w kwocie 48.929.113,00 zł i dochody majątkowe w kwocie                  

132.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 56.391.656,00 zł., z tego wydatki bieżące                       

w kwocie 48.480.152,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie  7.911.504,00 zł.  

          W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku  

wprowadzano  w nim zmiany uchwałami Rady Gminy,  które zwiększały lub zmniejszały budżet, 

a  wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację 

zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała 

również uchwały wprowadzające zmiany  w budżecie  na wniosek Wójta Gminy.  

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, planowany budżet Gminy  po stronie dochodów 

zamknął się kwotą 52.077.191,76 zł, a po stronie wydatków kwotą 53.071.180,54 zł. 

Planowane dochody były mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę                     

993.988,78 zł, która stanowiła deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami                        

i kredytami w kwocie 0,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych                 

ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w kwocie 

993.988,78 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 0,00 zł. 

 

2.2. Charakterystyka dochodów i wydatków budżetu Gminy Pionki. 

Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2021 po zmianach dokonanych w ciągu roku zamknął 

się kwotą 52.077.191,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 51.940.712,13 zł, co stanowi 99,7% 

planowanych dochodów. Dochody bieżące planowane w kwocie 51.479.282,94 zł zostały 

osiągnięte w wysokości 51.364.066,31 zł, co stanowi 99,8% zakładanego planu, natomiast 

dochody majątkowe planowane w kwocie 597.908,82 zł zostały osiągnięte w kwocie 

576.645,82 zł, czyli 96,4%. Na wykonane dochody majątkowe składają się wpłaty 

mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, sprzedaż złomu, dotacje na 
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realizowane inwestycje, zwrot wydatków poniesionych na inwestycje realizowane w ramach 

Funduszu sołeckiego. 

Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań: 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę                    

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30.591,00 zł 

wydatkowana w 92,6% na dofinansowanie wycieczek dzieci ze szkół z terenu Gminy 

Pionki w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”, 

 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana                     

w wysokości 50.470,00 zł została wykorzystana w 93,3% na remonty i zakup sprzętu 

dla OSP w terenu Gminy Pionki, 

 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowane                                     

w wysokości 825.000,00 zł wykonane w 99,6% (w tym program „Laboratoria 

przyszłości”). Gmina otrzymała również nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność”              

w kwocie 500.000,00 zł, 

 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                             

i zakupów inwestycyjnych zaplanowane i otrzymane w kwocie 456.476,00 zł środki              

na budowę infrastruktury wodociągowej, 

 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                              

i zakupów inwestycyjnych zaplanowana w kwocie 70.000,00 zł na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich, 

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin zaplanowane w kwocie 48.432,82 zł, które zostały 

przekazane jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację 

przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego, wydatkowane w 100%                                               

na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Pionki, 

 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 
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zaplanowana w kwocie 46.000,00 zł, wydatkowana w 84,8% na utylizację azbestu oraz 

program „Czyste Powietrze”. 

 

Na dochody bieżące składają się w szczególności: 

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

2. Subwencje, dotacje i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

3. Odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych.  

4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia. 

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

7. Wpływy za zajęcie pasa drogowego. 

W  2021  roku  gmina  otrzymała dotacje  celowe przyznane  na  podstawie  decyzji,  umów       

i porozumień. Zaplanowane dotacje w wysokości 17.396.093,63 zł, przekazane zostały                

przekazane w kwocie 17.328.104,65 zł, tj. w 99,6% dotacji planowanych z tego na wydatki 

bieżące zostały przekazane dotacje w kwocie 16.753.195,83 zł, a na realizację inwestycji                        

z udziałem dotacji kwota 574.908,82 zł. 

 

Subwencja ogólna 

Gmina otrzymała w 100 % subwencję planowaną w kwocie 18.867.920,00 zł, z tego:  

część oświatowa stanowi kwotę 8.189.472,00zł, 

część wyrównawcza stanowi kwotę 9.392.293,00 zł, 

część równoważąca stanowi kwotę 127.369,00 zł, 

środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1.158.786,00 zł. 

 

Wydatki i dotacje udzielone z budżetu gminy 

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie 53.071.180,54 zł zostały wykonane                      

w wysokości 48.330.503,11 zł tj. w 91,1% wydatków planowanych. Z planowanych wydatków 
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ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie 49.475.761,05 zł, które zostały 

wykorzystane w wysokości 45.407.461,28 zł, tj. 91,8% zakładanego planu. Wydatki majątkowe 

zaplanowane w kwocie 3.595.419,49 zł zostały wykonane w kwocie 2.923.041,83 zł tj.                 

w 81,3% wydatków planowanych. Planowane wydatki majątkowe stanowią 6,8% planowanych 

wydatków ogółem, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 6,0% 

wydatkowanych ogółem środków w 2021 roku. Wskaźnik planowanych i wykonanych 

wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem w 2021 roku zmniejszył się                  

w stosunku do roku 2020. W 2021 roku poniesione wydatki bieżące są o 1.725.008,39 zł wyższe 

od poniesionych w 2020 roku. Wpływ na powyższe miały zwiększone koszty utrzymania sieci 

wodno-kanalizacyjnej, wzrost cen energii, usług związanych z utrzymaniem dróg, 

wykonywanych remontów, wywozem odpadów komunalnych, wzrostem wynagrodzeń dla 

nauczycieli. Na wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku wydatkowano kwotę                                  

o 2.383.069,37 zł mniejszą niż w roku 2020. 

W 2021 roku Gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów. W okresie od 1 stycznia                       

do 31 grudnia 2021 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 1.575.670,58 zł. Pożyczki  

zaciągnięte były w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych oraz kredyt na realizowane inwestycje. Gminie 

pozostały  do spłaty zobowiązania z tytułu  pożyczek   na łączną kwotę 4.468.529,42 zł i kredytów 

1.599.200,00 zł.  

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. 

stanowi 11,7%  planowanych  dochodów Gminy na 2021 r.   

 

Z budżetu Gminy w 2021 r. zostały przekazane następujące dotacje w łącznej kwocie                            

1 220 118,88 zł:  

 dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w łącznej w kwocie 

951.816,41 zł; 

 dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 75.997,69 zł;  

 dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie                           

192.304,78 zł.  

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdania z wykonania zadania publicznego.  
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Powyższe obrazuje tabela, gdzie szczegółowo omówiono wykonanie planu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty dotacji
Wykonanie na 

dzień 31.12.2021
% Objaśnienia

podmiotowejprzedmiotowej celowej razem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nazwa jednostki

1. 710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 3 161,67 3 161,67 0,00 0,0%

dotacja Regionalne partnerstwo sam. Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa

 - zwrot w kwocie 2.734,67 zł

dotacja systemu e-urząd 

-zwrot w kwocie 427,00 zł zł 

2. 851 85111 6300 Powiat Radomski 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0%

dotacja na poprawę infrastruktury SPZZOZ w Pionkach

3. 801 80104 2310

Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia 

Letnisko, Gmina Miasto Radom 550 000,00 550 000,00 482 909,17 87,8%

dotacja na opiekę dzieci 

w przedszkolach

4. 854 85403 2710 Powiat Radomski 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0%

dotacja na działalność Warsztatów Terpaii Zajęciowej 

5. 855 85505 2310 Gmina Miasto Pionki 90 000,00 90 000,00 74 969,32 83,3%
dotacja na opiekę dzieci w żłobkach

6. 600 60004 2710 Powiat Zwoleński 4 400,00 4 400,00 4 160,00 94,5%

dotacja na organizację przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej 

-zwrot w kwocie 240,00 zł

7. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni 185 000,00 185 000,00 184 777,92 99,9%

dotacja dla Biblioteki Gminnej Publicznej

-zwrot w kwocie 222,08 zł

 1.  921 92105 2820 
Stowarzyszenia- zadania z zakresu 

kultury 
79 500,00 79 500,00 75 997,69 95,6%

1. Stowarzyszenie Jednia dotacja

 w kwocie 12.000 zł

2. Orkiestra Boni Angeli dotacja 

w kwocie 45.000 zł - 990,08 (zwrot dotacji) = 44.009,92 zł

3. KGW "Jedlinianki" dotacja w kwocie 4.000 zł

4. Stowarzyszenie "Krasna XXI" dotacja w kwocie 6.000 zł - 

12,23 zł ( zwrot dotacji) = 5.987,77 zł

5. KGW w Augustowie dotacja w kwocie 5.000 zł

6. Stowarzysznie Zespół "Królewskie Źródła" dotacja w 

kwocie 5.000 zł

2. 926 92605 2820
Stowarzyszenia- zadania z zakresu 

kultury fizycznej
198 500,00 198 500,00 192 304,78 96,9%

1. GKS Legion Suskowola dotacja 

w kwocie 60.000 zł - 6195,22 zł (zwrot dotacji) = 53.804,78 

zł

2. GKS Królewscy Jednia dotacja 

w kwocie 124.500,00 zł 

3. KS Centrum Tang Soo Do dotacja 

w kwocie 9.000 zł

4. KS "PATEX" dotacja w kwocie 5.000 zł

185 000,00 1 130 561,67 1 315 561,67 1 220 118,88 92,7%

Rozdział §* Treść

Jednostki sektora finansów 

publicznych

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

 Jednostki nie należące do sektora 

finansów publicznych 

Ogółem

Kwota dotacji 
Lp. Dział
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2.3. Zobowiązania Gminy Pionki 

Gmina Pionki na dzień 31. 12. 2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostały 

zobowiązania, których termin płatności przypada na styczeń, a wypłata dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego do końca marca 2022 r. Zobowiązania dotyczą składek                                         

na ubezpieczenia społeczne, Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłaty ekwiwalentu za korzystanie z samochodu 

prywatnego do celów służbowych, płatności za energię i gaz, dystrybucję energii, 

odprowadzenie ścieków, opłatę ekologiczną za korzystanie ze środowiska oraz usługi 

telefoniczne. Środki na uregulowanie powyższych zobowiązań są planowane w budżecie 

Gminy na 2022 r. Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek są rozłożone w czasie. 

Spłaty przypadające na rok 2021 zostały zaplanowane w rozchodach budżetu tego roku, 

natomiast przypadające na lata następne w Wieloletniej Prognozie Finansowej                                              

w poszczególnych latach.  

Łącznie zobowiązania Gminy na koniec 2021 roku wyniosły 7 637 317,18 zł. Na powyższe 

zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.067.729,42 zł                        

i pozostałe zobowiązania 1.569.587,76 zł. 

Łączne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyły się w stosunku do roku 2020   

o ok. 15%. Gmina w 2021 roku nie zaciągała pożyczek i kredytów, dlatego tez zadłużenie                       

z tego tytułu zmniejszyło się o wysokość spłat rat kapitałowych w wysokości 1.575.670,58 zł. 

Pozostałe zobowiązania bieżące na koniec 2021 r. nie odbiegają zasadniczo od wykazanych 

roku 2020.    
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2.4. Należności Gminy Pionki 

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Pionki posiadała należności w wysokości 4.044.243,14 zł w tym 

należności wymagalne w kwocie 3.538.275,83 zł 

 

 

Na należności głównie składają się: 

 należności z tytułu podatków i opłat głównie podatek od nieruchomości PRONIT                       

w upadłości, 

 należności z tytułu odsetek i kosztów upomnienia, 

 należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych, 

 należności za wodę i ścieki, 

 należności za odpłatność za odpady. 
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3.  INWETSYCJE I REMONTY NA TERENIE GMINY PIONKI 

3.1. Stan realizacji inwestycji i remontów 

Realizacja inwestycji i remontów na terenie Gminy Pionki to zadanie Referatu Inwestycji                         

i Gospodarki Przestrzennej. W 2021 r. realizowano inwestycje z zakresu rolnictwa                               

i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa, oświaty                         

i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu. 

W obszarze rolnictwa i łowiectwa wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Zalesie 

o długości 399,50 m wraz z przepompownią sieciową a tym samym stworzono możliwość 

podłączenia gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Wartość zadania wyniosła                    

196 000,00 zł. Zadanie finansowane było ze środków finansowych Gminy Pionki. Ponadto 

wykonano przedłużenie kanalizacji w miejscowości Mireń o długości 137 m. Wartość zadania 

wyniosła 70 500,00 zł. W zakresie wodociągowania przedłużono sieć wodociągową                                    

w miejscowości Mireń o długości 165 m. Wartość zadania to kwota 51.000,00 zł. 

 Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji                                  

w miejscowości Januszno i Krasna Dąbrowa z terminem realizacji do dnia 30 sierpnia 2022 r. 

W 2021 roku opracowano dokumentację projektową rozbudowy i modernizacji SUW                               

w miejscowości Mireń za kwotę 35.670,00 zł. Opracowano również dokumentację projektową 

przedłużenia sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jaśce (Karpówka) za kwotę 8.978,63 zł.                  

Dla miejscowości Kamyk opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej 

za kwotę 9.251,30 zł.  
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Fot. Urząd Gminy Pionki - Droga gminna w miejscowości Jaśce  

W zakresie transportu i łączności wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jaśce 

o długości 1570 m. Wartość zadania wyniosła 560 934,19 zł. Przebudowa drogi finansowana 

była ze środków własnych Gminy Pionki.  

Zakończono prace projektowe rozbiórki istniejącego i budowę nowego mostu na rzece 

Zagożdżonce w miejscowości Januszno. Wartość opracowanej dokumentacji to kwota 

36.580,00 zł., Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych. Ogłaszano trzy razy przetargi na 

opracowanie koncepcji i rozbudowy dróg wojewódzkich 737 w miejscowości Jedlnia Kolonia 

i 787 w miejscowości Suskowola, ale oferowane kwoty znacznie przekroczyły przeznaczone 

środki finansowe w budżecie Gminy Pionki w związku z tym nie doszło do zawarcia umowy. 
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W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonano instalację 

fotowoltaiczną na budynku OSP w Jaroszkach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Brzezinki                                              

i Jaroszki. Wartość instalacji fotowoltaicznej to kwota 47.997,06 zł. 

 

 

Fot. Urząd Gminy Pionki -  Instalacja fotowoltaiczna na budynku OPS Jaroszki 

 

Ponadto zainstalowano monitoring dla OSP Jedlnia za kwotę 10.897,80 zł. Monitoring 

wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Jedlnia .  

W zakresie oświaty i wychowania opracowano dokumentację projektową i dokonano wymiany 

kotłów olejowych w PSP Sucha. Ponadto wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych                   

w PSP Laski za kwotę 39.380,00 zł. 
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W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zakończono budowę  PSZOK                         

na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedlnia. Na realizację tego zadania w 2021 

roku wydatkowano z budżetu Gminy Pionki kwotę 669.590,00 zł.   

 

Fot. Urząd Gminy Pionki -  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedlni 

W 2021 roku wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Augustów za kwotę                 

70.300,68 zł, Kościuszków za kwotę 47.475,25 zł. Dokonano wymiany lamp oświetlenia 

drogowego w miejscowości Jedlnia Kolonia, Sałki, Sokoły Suskowola, Helenów, Płacht, Stoki, 

Wincentów. Wybudowanych zostało 38 punktów świetlnych oraz wymieniono 102 lampy                   

na ledowe, a tym samym poprawiono bezpieczeństwo użytkowników dróg. Ponadto 

opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego dla miejscowości 

Kolonka i Jaśce. 

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano nawierzchnię 

bezpieczną na placu zabaw w miejscowości Jedlnia za kwotę 152.445,00 zł., oraz na placu 

zabaw w miejscowości Suskowola za kwotę 83.000,00 zł.  Zadanie zostało sfinansowane                        

ze środków budżetu gminy. Dokonano zakupu i montażu urządzeń na placu zabaw                               

w miejscowości Augustów za kwotę 49.920,79 zł., w miejscowości Sucha za kwotę                  

67.102,65 zł.,  w miejscowości Czarna Wieś za kwotę 64.055,58 zł., w miejscowości Laski                  
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za kwotę    71.679,49 zł. Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw finansowano                     

z Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz budżet województwa 

mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWIA 

2021. Na placu zabaw w miejscowości Mireń wykonano i zamontowano altanę ogrodową. 

Ponadto wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Januszno i Czarna Kolonia. 

 

Fot. Urząd Gminy Pionki -  Plac zabaw w miejscowości Jedlnia. 

 

Fot. Urząd Gminy Pionki -  Plac zabaw w miejscowości Sucha 
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3.2. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego  

W 2021 roku wydano 115 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 11 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 328 zaświadczeń o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (brak planu 

zagospodarowania przestrzennego) na kwotę 5 576,00 złotych. 

3.3. Fundusz sołecki. 

Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. Konkretne 

sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. 

Są to więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla 

sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim 

samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne 

środki w budżecie gminy. Należy więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą 

oszczędności, gospodarności i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym 

odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. 

o funduszu sołeckim, tak, aby sołectwo i gmina mogły uzyskać korzyści, które daje 

funkcjonowanie u nich funduszu. Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców konkretnego 

sołectwa do sfinansowania z funduszu nie mogą być jednak dowolne. Muszą odpowiadać 

warunkom i wymogom formalnym, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim  

oraz w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa o funduszu sołeckim daje również 

możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10

I 600 Transport i łączność 48 885,00 46 234,98 94,6%  

1. 60016 4300 Sołectwo Kieszek Utwardzenie drogi gminnej w m. Huta 24 935,00 24 935,00 100,0%

4300 Sołectwo Krasna Dąbrowa Zakup i montaż tablicy informacyjnej 2 500,00 1 125,00 45,0%

4300 Sołectwo Januszno Zakup i montaż tablic informacyjnych 3 000,00 2 250,00 75,0%

4300 Sołectwo Płachty Zakup i montaż tablic informacyjnych 2 700,00 2 700,00 100,0%

4300 Sołectwo Płachty Zakup i montaż znaku U-3c i U-3d 1 000,00 1 000,00 100,0%

4300 Sołectwo Zalesie Zakup i ustawienie 3 szt. luster drogowych 2 100,00 2 100,00 100,0%

4300 Sołectwo Zalesie Zakup i ustawienie znaków informacyjnych 3 500,00 3 500,00 100,0%

4300 Sołectwo Zalesie
Zakup i montaż progów  zwalniających dokumentacja 

projektowa oraz montaż
7 500,00 7 500,00 100,0%

4300 Sołectwo Zadobrze Zakup i montaż tablic informacyjnych 1 650,00 1 124,98 68,2%

 4300 Zakup usług pozostałych 48 885,00 46 234,98 94,6%

II 754 66 368,00 57 500,80 86,6%  

75412 4210 Sołectwo Czarna Wieś Zakup 2 szt. mundurów typu Nomex dla OSP Czarna 7 000,00 7 000,00 100,0%

4210 Sołectwo Helenów Zakup munduru typu Nomex dla OSP Czarna 3 000,00 3 000,00 100,0%

4210 Sołectwo Czarna Kolonia Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Czarna 6 116,00 5 600,00 91,6%

4210 16 116,00 15 600,00 96,8%

4300 Sołectwo Jedlnia Zagospodarowanie terenu przy OSP 10 000,00 2 000,00 20,0%

4300 10 000,00 2 000,00 20,0%

6050 Sołectwo Brzezinki
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP 

Jaroszki
11 495,00 11 495,00 100,0%

6050 Sołectwo Jaroszki
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP 

Jaroszki
17 508,00 17 508,00 100,0%

6050 Sołectwo Jedlnia Monitoring  dla OSP Jedlnia 11 249,00 10 897,80 96,9%

6050 40 252,00 39 900,80 99,1%

III 900 245 713,00 232 394,02 94,6%  

90015 4300 Sołectwo Krasna Dąbrowa Wymiana lamp oświetlenia drogowego 3 681,00 3 681,00 100,0%

4300 Sołectwo Krasna Dąbrowa Zakup i montaż wiaty przystankowej 5 000,00 5 000,00 100,0%

4300 Sołectwo Bieliny
Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia 

drogowego
6 467,00 6 467,00 100,0%

4300 Zakup usług pozostałych 15 148,00 15 148,00 100,0%

6050 Sołectwo Jedlnia Kolonia
Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia 

drogowego
25 500,00 24 040,00 94,3%

6050 Sołectwo Helenów Wymiana lamp oświetlenia drogowego 14 773,00 13 380,00 90,6%

6050 Sołectwo Suskowola
Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oswietlenia 

drogowego
44 212,00 44 080,01 99,7%

6050 Sołectwo Sałki
Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia 

drogowego
14 590,00 13 900,00 95,3%

6050 Sołectwo Stoki Wymiana lamp oświetlenia drogowego 15 341,00 15 050,00 98,1%

6050 Sołectwo Sokoły
Dokumentacja projektowa i wymiana lamp oświetlenia 

drogowego
23 255,00 22 150,00 95,2%

6050 Sołectwo Płachty Wymiana lamp oświetlenia drogowego 16 800,00 16 700,00 99,4%

6050 Sołectwo Wincentów Wymiana lamp oswietlenia drogowego 18 000,00 16 700,01 92,8%

6050 Sołectwo Kolonka
Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia 

drogowego
14 988,00 14 500,00 96,7%

6050 Sołectwo Tadeuszów Budowa oświetlenia drogowego 22 946,00 22 946,00 100,0%

6050 Sołectwo Jaśce
Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia 

drogowego (Jedlnia Kol. - Jaśce)
20 160,00 13 800,00 68,5%

 6050 230 565,00 217 246,02 94,2%

90015  245 713,00 232 394,02 94,6%

IV 921 15 500,00 15 500,00 100,0%  

921 92105 4300 Sołectwo Jedlnia
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 

organizację festynu
6 000,00 6 000,00 100,0%

4300 Sołectwo Krasna Dąbrowa
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 

organizację festynu
5 000,00 5 000,00 100,0%

  4300 Sołectwo Januszno
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez 

organizację festynu
4 500,00 4 500,00 100,0%

4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 15 500,00 100,0%

V 926 234 756,00 224 801,98 95,8%  

3 92695 4210 Sołectwo Januszno Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw 800,00 800,00 100,0%

4210 Sołectwo Czarna Kolonia Zakup wyposażenia placu zabaw 6 700,00 4 830,01 72,1%

4210 Sołectwo Jedlnia Zakup sprzętu nagłaśniającego 9 800,00 9 789,97 99,9%

4210 Sołectwo Zadobrze Zakup i montaż urządzeń placu zabaw 13 399,00 13 399,00 100,0%

4210 Sołectwo Zalesie Zakup i montaż sprzętu do wyposażenia placu zabaw 12 200,00 11 439,00 93,8%

4210 42 899,00 40 257,98 93,8%

4300 Sołectwo Czarna Kolonia  Dokumentacja projektowa placu zabaw 5 000,00 1 000,00 20,0%

4300 Sołectwo Mireń Dokumentacja projektowa placu zabaw 5 000,00 4 690,00 93,8%

4300 Sołectwo Bieliny
Dokumentacja projektowa placu zabaw przy PSP 

Sucha
6 000,00 4 690,00 78,2%

4300 Sołectwo Zalesie Dokumentacja projektowa placu zabaw 5 000,00 4 690,00 93,8%

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 15 070,00 71,8%

6050 Sołectwo Sucha Zakup i motaż wyposażenia placu zabaw 28 340,00 28 340,00 100,0%

6050 Sołectwo Czarna Kolonia Ogrodzenie placu zabaw 13 000,00 13 000,00 100,0%

Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Augustów 5 000,00 4 690,00 93,8%

  Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w m. Augustów 27 628,00 27 628,00 100,0%

Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Czarna 

Wieś
5 000,00 4 690,00 93,8%

Wyposażenie placu zabaw w m. Czarna Wieś 20 628,00 20 628,00 100,0%

6050 Sołectwo Januszno Ogrodzenie placu zabaw 16 000,00 15 990,00 99,9%

Dokumentacja projektowa placu zabaw w m. Laski 5 000,00 4 690,00 93,8%

Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w m. Laski 33 818,00 33 818,00 100,0%

6050 Sołectwo Mireń Wykonanie i montaż altany na placu zabaw 16 443,00 16 000,00 97,3%

6050 170 857,00 169 474,00 99,2%

611 222,00 576 431,78 94,3%  

Plan wydatków na przedsięwzięcia                                                                               

realizowane w 2021 roku w ramach Funduszu sołeckiego 

Lp. Rozdz. §** Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota

Wykonanie 

na 

31.12.2021

% Uwagi

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

RAZEM

Wszystkie zadania w ramach Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych Gminy i są realizowane na własnym 

terenie.

Zakup materiałów i wyposażenia

6050 Sołectwo Augustów

6050 Sołectwo Czarna Wieś

6050 Sołectwo Laski
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4. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY PIONKI 

 

4.1. Prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji wodociągów, oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Pionki 

 

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi eksploatację wodociągów tj. 5 ujęć wody                     

na terenie Gminy Pionki ( SUW Augustów – jedna studnia głębinowa, SUW Czarna – dwie 

studnie głębinowe tj. zasadnicza i awaryjna, SUW Jedlnia -  dwie studnie głębinowe                                  

tj. zasadnicza i awaryjna, SUW Laski – jedna studnia głębinowa  i SUW Mireń - dwie studnie 

głębinowe tj. zasadnicza i awaryjna) oraz 126  km czynnej sieci wodociągowej i 3 291 szt. 

przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych (cała Gmina jest zwodociągowana                      

i obecnie  prowadzona jest modernizacja sieci oraz przedłużanie sieci wodociągowej                               

w poszczególnych miejscowościach z uwagi na rozwój urbanizacji i infrastruktury w Gminie).  

W 2021 r. wydobyto 454 303 m³/rok wody łącznie ze wszystkich ujęć : SUW Augustów 22 903 

m³/rok, SUW Czarna 67 929 m³/rok, SUW Jedlnia 153 129 m³/rok, SUW Laski  48 413 m³/rok, 

SUW Mireń 161 929 m³/rok ( tj. średnio 1 245 m³/d ). 

435 641 m³/rok wody (z własnych ujęć)  podano w sieć wodociągową, 21 091 m³/rok wody 

zakupiono od PWKC, 290 565 m³/rok jest to ilość wody sprzedanej na podstawie faktur. 

Produkcja wody ( wydobyta + zakupiona ) wynosi 475 394 m³/rok , z tego wykorzystano:  

 sprzedaż odbiorcom na podstawie umów (realizacja zadania zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę)  -  290 565 m³/r, 

 cele technologiczne (do uzdatniania wody) -  18 662  m³/r, 

 cele pozostałe tj. na cele p.poż, na potrzeby własne (do płukania kanalizacji 

ciśnieniowej i do WUKO, do płukania sieci wodociągowych), straty wody (straty na 

sieci, w wyniku awarii wodociągowych, ewentualnie kradzież wody)   -  166 167 m³/r 

Ilość awarii wodociągowych na sieci  w 2021 r. -  45  szt. awarii usuniętych przy użyciu sprzętu 

(koparko-ładowarki).  

W 2021r. dokonano m.in. n/w prace  związane z eksploatacją wodociągów: 

 przedłużenie wodociągu  Ø 110 o długości 120 m, zakończone hydrantem nadziemnym                  

w miejscowości Augustów, 

 zakup chloratora ( zestaw automatyczny dozujący ) na SUW Czarna, 

 zakup wodomierzy na ujęcia w Augustowie i w Mireniu  oraz w celu wymiany                               

u odbiorców. 
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Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi eksploatację gminnej oczyszczalni ścieków              

w Jedlni, do której odprowadzane są ścieki z 13 miejscowości (oczyszczalnia obsługuje ok. 

3000 mieszkańców, w 2021r. odprowadzono 54 579 m³/rok  ścieków  tj. Qśr.d. = 150 m³/d).  

Oczyszczalnia pomimo bardzo dużego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń w ściekach 

dopływających (dopływają ścieki z kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej), po dokonaniu 

prac naprawczych w 2019 r. – pracuje prawidłowo ( chociaż często zdarzają się różnego rodzaju 

awarie głównie systemu sterowania czy spowodowane zużyciem materiałów i urządzeń).                     

W 2021 r. konieczny był zakup nowego mieszadła do jednego z reaktorów SBR - w celu 

utrzymania prawidłowego procesu technologicznego w reaktorach biologicznych.  Wykonano, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  2 badania ścieków surowych i ścieków oczyszczonych 

w ciągu roku - parametry w ściekach odprowadzanych do rzeki Leniwa są zgodne                                         

z pozwoleniem wodnoprawnym. Jednak oczyszczalnia wymaga rozbudowy i całościowej 

modernizacji w celu dostosowania gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej                                               

do obowiązujących przepisów prawnych.  

Jest już opracowana  „Dokumentacja projektowa i kosztorysowa  rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Jedlni” , jednak realizacja zadania jw. wymaga dużego nakładu 

finansowego (brak środków finansowych w budżecie Gminy uniemożliwia ogłoszenie 

przetargu  na rozbudowę oczyszczalni ).   

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie 

Gminy : 

 długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej  125,60 km;  2 755 szt. czynnych przyłączy 

kanalizacyjnych, 

 kanalizacja ciśnieniowa: 14 miejscowości w Gminie w tym 983 sztuk przydomowych 

przepompowni ścieków, 

 kanalizacja grawitacyjno-tłoczna : 20 miejscowości w Gminie w tym 64 szt. sieciowych 

przepompowni ścieków, 

 tłocznia ścieków. 

W 2021r. została przedłużona sieć kanalizacji sanitarnej: 

 Ø 200 dł. 400 m w m. Zalesie + 1 szt. przepompownia sieciowa  -  22.11.2021r. Referat 

IGP protokołem przekazał w/w inwestycję do eksploatacji, 

 Ø 200 dł. 137 m w m. Mireń -  29.12.2021r. Referat IGP protokołem przekazał                               

w/w inwestycję do eksploatacji.  
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Łączna ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną w 2021 r. wynosiła                       

191 tysięcy m³.  

Ilość awarii dotycząca kanalizacji  - 149  szt. . 

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach swoich zadań wydaje warunki techniczne                   

na podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.                                 

W 2021 r. wpłynęło 115 wniosków o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę                           

i odprowadzanie ścieków,  z czego 112 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a w przypadku                       

3 wniosków brak było możliwości  technicznego podłączenia do sieci.  

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej w ramach swoich zadań przyjmuje zgłoszenia                             

od inwestorów o wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, dokonuje 

odbioru przyłączy, a w przypadku przyłączy wodociągowych po dokonaniu odbioru montuje                 

i plombuje wodomierz.  

W 2021 r. zamontowano na sieci wodociągowej 244 szt. wodomierzy (zamontowane na nowych 

przyłączach i wymienione u odbiorców w celu pomiaru faktycznie pobranej wody).  

 

Wykaz i rodzaje pomp do obsługi: 

Pompy do przepompowni przydomowych / kanalizacja ciśnieniowa : 

 

E/ONE  --  176 szt. (Augustów ) + 120 szt. (Czarna I etap) + 209 szt. (Czarna II etap) + 31 szt. 

(Brzeziny)   =  536 szt.  

ABATECH  --  59 szt.  (Adolfin) 

INWAP ( HAAS )  --  111 szt. ( Brzezinki, Jaroszki, Poświętne, Jaśce )+ 58 szt.( Czarna 

Różańcowa), + 52 szt.  (Tadeuszów – Czarna) , + 70 szt. (Kościuszków-Marcelów) + 97 szt. 

(Helenów)    =  388 szt.      

W skład kanalizacji wchodzi 983 szt. pomp. 

 

 

PRZEPOMPOWNIE  NA  SIECI  KANALIZACJI  GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ 

1. Suskowola, Działki Suskowolskie, ul. Piłsudskiego – 10 szt. ( pompy firmy Metalchem, 

Meprozet, Sulzer)  

2. Mireń, Sucha -  18 szt. ( pompy firmy Meprozet) 

3. Płachty Ogrody -  2 szt. (pompy firmy Meprozet) 

4. Sokoły, Żdżary  -  4 szt.(pompy firmy Meprozet) 

5. Laski  – 4 szt. (pompy firmy Meprozet) 

6. Jedlnia, Jedlnia Kolonia, Poświętne, Zadobrze  - 12 szt. (pompy firmy Sulzer, Metalchem) 

7. Kamyk, Zalesie, Działki Januszno  - 6 szt. (pompy firmy WILO, Metalchem) 
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8. Płachty, Sałki  - 6 szt.  (pompy firmy Metalchem) 

9. Bieliny – 1 szt.  (pompy firmy Metalchem) 

10. Mireń  - 1 szt. (pompa firmy Metalche)  

Co stanowi razem 64 szt.  przepompowni  oraz  tłocznia w Suskowoli. 

Ilość awarii kanalizacyjnych łącznie na kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej wynosiła 149  

szt. w 2021 r., awarie zostały usunięte.                

 

W 2021 r. dokonano m.in. n/w prace  naprawczo-remontowe dot. eksploatacji kanalizacji:  

 wymiana szafy sterowniczej na sieciowej przepompowni ścieków w m. Działki 

Suskowolskie wraz z zainstalowaniem monitoringu, 

 zakup pomp i sterowników do przydomowych przepompowni ścieków na kanalizację 

ciśnieniową typu ORKA firmy INWAP Sp. z o.o., 

 zakup pompy ściekowej typu E/ONE na kanalizację ciśnieniową,  

 zakup części zamiennych do pomp ściekowych,  

 remonty pomp ściekowych do przydomowych przepompowni ścieków na kanalizacji 

ciśnieniowej ( pompy typu E/ONE , pompy typu Abatech), 

 remonty pomp ściekowych do przepompowni sieciowych.  

 

   

Wszelkie usługi i remonty są realizowane na bieżąco w ramach zaistniałych sytuacji czy awarii, 

w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szybko, sprawnie i skutecznie 

podejmowane decyzje w sprawach usług, remontów i awarii odczuwalne jest wśród 

mieszkańców. 
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Rejestr umów zawartych w 2021 r. w ramach zamówień publicznych, 

realizowanych w Referacie Gospodarki Wodno – Ściekowej. 

Lp Data 

zawarcia  

Nr Umowy Przedmiot Umowy Uwagi 

Podmiot, z którym zawarto Umowę 

1. 04.01.2021 r. GW.272.1.2021 Usługa monitoringu przepompowni 

ścieków  

Metalchem-Warszawa S.A  

Zamówienie               

z wolnej ręki – 

kontynuacja 

usługi ciągłej  

2. 08.01.2021 r. GW.272.2.2021.

ZL 

Wykonanie badań laboratoryjnych prób 

wody uzdatnionej i surowej w ramach 

wewnętrznego monitoringu kontrolnego 

PSS-E w Radomiu 

nr postępowania 

GW.271.1.2021 

3.  15.01.2021 r. GW.272.3.2021 Usługa koparko-ładowarką przy 

usuwaniu awarii wod.-kan. / 

MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1 C 

nr postępowania 

GW.271.3.2021 

4. 18.01.2021 r. GW.272.4.2021 Zakup paliw płynnych 

„PETRORAD” Sp. z o.o. ul. Rydygiera 

13/84, Warszawa.  Stacja Paliw BP , ul. 

Radomska , Pionki  

nr postępowania 

GW.271.4.2021 

 

usługa ciągła 

5. 25.01.2021 r. GW.272.5.2021 Usługi laboratoryjne na wykonywanie 

badań ścieków, osadu, gleby, skratek, 

wody uzdatnionej / 

SGS POLSKA Sp. z o.o. ul. Jana 

Kazimierza 3, Warszawa (Laboratorium 

Pszczyna)  

nr postępowania 

GW.271.6.2021 

 

 

usługa ciągła 

6. 25.01.2021 r. GW.272.6.2021 Zakup materiałów hydraulicznych wod.-

kan. /  Instal Serwis Andrzej Słyk, Pionki 

nr postepowania 

GW.271.5.2021 

7.  15.02.2021 r.  GW.272.7.2021 Wykonywanie remontów pomp 

ściekowych i pomp wodociągowych  / 

Zakład Elektromechaniczny Mirosław 

Linowski , Radom  

nr postępowania 

GW.271.7.2021 

8. 25.05.2021 r. GW.272.8.2021 Wykonywanie bieżących remontów 

pomp ściekowych do przydomowych 

przepompowni ścieków typu E/ONE i 

Abatech  

MT-BHP Małgorzata Tupta, ul. Stróża 

Rybna 18/27, Kraków  

nr postępowania 

GW.271.9.2021  
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Zestawienie wydatków za 2021 r. związanych z działalnością gospodarki wodno-ściekowej 

1.  Realizacja umów  GW.272. ( kwoty netto max. z umów) =  360 169,61 zł 

2.  Zlecenia  (GW.7031.) =   34 387,52 zł  

3.  Zamówienia (GW.7021.) =  76 300,10 zł 

RAZEM  WYDATKI  ( kwota netto)  =  470 857,23 zł 

 

 

4.2. Prowadzenie spraw w zakresie monitorowania i badania jakości wody i ścieków 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

Badania wody uzdatnionej w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego  były w 2021r. 

prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Radomiu Sekcja Higieny Komunalnej – badania wykonywane przez 

PSS-E w Radomiu na podstawie zawartej umowy. Punkty poboru wody również uzgodnione                

i zatwierdzone przez Sanepid. Badanie wody uzdatnionej w ramach monitoringu 

przeglądowego wody wykonywane było przez SGS Polska Sp. z o.o. zgodnie                                                

z harmonogramem zatwierdzonym przez Sanepid w Radomiu. Badanie wody surowej ze studni 

prowadzone jest zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi – w 2021 r. było wykonane badanie 

wody surowej z SUW Augustów, SUW Czarna i SUW Laski. Sanepid pobiera i bada wodę 

także w ramach własnego nadzoru sanitarnego nad wodociągami.  Poza tym wykonywane są 

badania ścieków : surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w Jedlni (2 razy w ciągu roku), 

ścieki popłuczne z ujęć wody (6 razy  w ciągu roku), badanie osadu ściekowego (2 razy w ciągu 

roku), badanie gleby pod zastosowanie osadu ściekowego, badanie skratek – badania jw. 

wykonywane były przez Laboratorium z akredytacją SGS w Pszczynie. 

W zakresie monitoringu wody i ścieków wykonywane są badania : 

 monitoring kontrolny wody uzdatnionej pod względem parametrów fizyko-

chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym                           

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), 

 monitoring przeglądowy wody uzdatnionej w zakresie parametrów zgodnie jw., 

 badania wody surowej z SUW, 

 badania ścieków popłucznych z SUW, 

 badania ścieków na oczyszczalni (dopływających i odprowadzanych do rzeki 

Leniwa), 
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 badania osadu ściekowego na oczyszczalni, 

 badanie gleby w celu zastosowania na nią osadu ściekowego, 

 badanie skratek z oczyszczalni - odpadu o kodzie 19 08 01.   

Na podstawie wszystkich wykonanych badań wody w 2021 r. Sanepid wydał dla każdego 

publicznego wodociągu okresową ocenę jakości wody za 2021 r. oraz ocenę obszarową jakości 

wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Pionki za okres od 1.01.2021 r.                                                   

do 31.12.2021 r. Końcowa roczna ocena jakości wody dla wszystkich publicznych wodociągów 

na terenie gminy Pionki tj. wodociąg Jedlnia, Mireń, Czarna, Laski i Augustów – woda 

przydatna do spożycia.  

Wszystkie sprawozdania z badań wody uzdatnionej, oceny przydatności wody do spożycia, 

oceny okresowe i obszarowe jakości wody do spożycia, decyzje Sanepidu dot. wodociągów, 

komunikaty PPIS w Radomiu - są podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez 

zamieszczenie na bip Urzędu Gminy Pionki w zakładce Referatu GW .   

 

Badania średniodobowe ścieków z oczyszczalni w 2021 r. wykazały zgodność parametrów                       

z obowiązującymi przepisami (nie stwierdzono przekroczeń).   

 

 

4.3. Prowadzenie spraw i postępowań wynikających z prawa wodnego 

 

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi sprawy i postępowania wynikające z prawa 

wodnego. Ważniejsze sprawy prowadzone w 2021r. : 

1. Opracowano „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                             

i kanalizacyjnych Gminy Pionki na lata 2021 – 2023” (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie), który został uchwalony uchwałą  Rady Gminy. 

2. Opracowano, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia                          

17 marca 2021r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz 

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

( Dz. U.z 2021r. poz. 520 ) -  Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Pionki. Nowa Taryfa jw. na okres 3 lat została 

zatwierdzona decyzją przez regulatora tj. PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Decyzja WA.RZT.70.169.2021/10 z dnia 

13.12.2021r. 
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3. Dokonano aktualizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Pionki w zakresie warunków przyłączenia do sieci , w celu dostosowania treści 

regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Ponieważ organ regulacyjny odmówił 

opiniowania zmian w Regulaminie, w związku z powyższym został opracowany projekt 

całego regulaminu, który przekazano do zaopiniowania  do Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie. Organ regulacyjny 

Postanowieniem WA.RZT.71.210B.2021/2 z dnia 03.12.2021r. pozytywnie zaopiniował 

przedstawiony projekt Regulaminu.  Regulamin jw. został przyjęty  Uchwałą                                       

Nr XLIII/216/2021 Rady Gminy Pionki z dnia 30 grudnia  2021 r. 

4. Postępowanie prowadzone w PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu w sprawie 

uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pionki na usługę wodną 

obejmującą pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie do ziemi ścieków pochodzących 

ze stacji uzdatniania wody  - dotyczy  SUW Czarna. Pozwolenie wodnoprawne zostało 

wydane decyzją WA.ZUZ.4.4210.208.2021.AK w sierpniu 2021r. tj. przed upływem 

terminu obowiązywania poprzedniej decyzji.  

5. Postępowania dotyczące naliczenia opłat stałych i opłat zmiennych za usługi wodne, 

prowadzone w PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu.  

6. Postępowanie dot. konserwacji koryta rzeki Leniwa, prowadzone w PGW Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Radomiu – Nadzór Wodny.  

 

 

4.4. Planowanie inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury w zakresie sieci 

wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy 

 

Planowanie inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Pionki oparte jest na założeniach zawartych w „Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Pionki  

na lata 2021-2023”.  

Priorytetowym zadaniem z zakresu kanalizacji jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Jedlni (dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie koncepcji 

technologicznej została opracowana w 2020 r.) W planie uwzględniono również m.in. budowę 

kanalizacji w miejscowości Januszno, Krasna Dąbrowa, Stoki-Jaroszki oraz wymianę 

wyeksploatowanych pomp ściekowych do przydomowych przepompowni ścieków                                

na kanalizacji ciśnieniowej (pomp pracujących ponad 10 lat tj. ponad okres żywotności pompy).    
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Priorytetowym zadaniem z zakresu wodociągów jest modernizacja  SUW  Mireń i  SUW Czarna 

(stacji uzdatniania wody w Mireniu i w Czarnej). Dokumentacja projektowa SUW Mireń 

została opracowana w 2021 r., a w następnej kolejności modernizacja SUW Augustów.  

 

4.5. Prowadzenie rejestrów umów na dostawy wody i odprowadzanie ścieków oraz 

wystawianie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców. 

 

SPRAWOZDANIE Z OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI  ZA 2021 ROK 

na dzień 31.12.2021 r. tj. od 01.01.2021 do  31.12.2021 

 

saldo początkowe   111 574,79 zł 

obciążenia, faktury od  Nr 1  do  Nr  11 183  na kwotę    2 290 961,99 zł 

korekty w 2020r.  34 poz. 

noty księgowe  40 poz. 

umorzenia w 2020r. -  455,57 zł 

saldo plus obciążenia    2 385 503,08 zł brutto 

                                      2 219 575,21 zł netto 

dochody  w 2020r.        2 267 050,38 zł brutto 

                                      2 101 122,51 zł netto 

zbieralność za wodę i ścieki w 2021r.   95,03  % 

pozostało do zapłaty   120 666,51 zł  

wezwania do zapłaty według zaległości w poszczególnych kwartałach 2021 r.  

nadpłaty   8 320,26 zł 

saldo na dzień 31.12.2021 rok wynosi    118 452,70 zł 

odbiorców  3 766 poz. w tym  Zakład Usług Komunalnych – Męciszów, 

według rejestru umów: na dostawę wody sporządzono - 68 poz.;  na ścieki - 5 poz.; na wodę i 

ścieki  - 112  poz. 
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4.6. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki leśnej i postępowań na wycinkę drzew                               

i krzewów na terenie Gminy. 

Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej prowadzi sprawy w zakresie gospodarki leśnej                                    

i postępowań na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy W 2021 r. zrealizował powyższe 

zadanie w następujący sposób: 

 wpłynęły 4 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, które zostały 

rozpatrzone w formie wydania decyzji administracyjnej. 

 wpłynęło 83 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane                                         

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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5. OCHRONA ZDROWIA 

5.1. Charakterystyka działań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

 

 Na terenie Gminy Pionki prowadzą działalność trzy przychodnie zdrowia tj. : 

 Przychodnia Centrum Sp. z. o. o. w Pionkach - Filia w Poświętnem, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,PRIMA” Poradnia Medycyny Pracy w 

Suskowoli, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia ,,ZDROWIE” w Pionkach- Filia 

w Czarnej. 

 W/w przychodnie prowadzą działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej                   

na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ustalonym przez Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 W godzinach nocnych i w dni świąteczne, mieszkańcy gminy korzystają z pomocy 

specjalistycznych gabinetów lekarskich, które znajdują się na terenie miasta Pionki. 

 

5.2. Narodowy program szczepień.  

     Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania placówek podstawowej opieki 

zdrowotnej w dobie panującej pandemii koronawirusa. Jednakże punktem zwrotnym w walce                             

z pandemią stało się opracowanie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciw                  

COVID-19. Szczepionki stały się ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa                                    

na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2 oraz dały nadzieję na 

powrót do normalności. Realizowany w tym celu proces wdrożenia masowych szczepień, przy 

wysokim procencie osób zaszczepionych, miał za zadanie spowodować powrót do pełnej 

funkcjonalności różnych dziedzin życia, w tym służby zdrowia, edukacji oraz poszczególnych 

sektorów gospodarki. 

 W tym celu uruchomiony został Narodowy Program Szczepień, w ramach                         

którego ustalone zostały cztery rodzaje podstawowych punktów szczepień: stacjonarnie                            

w placówkach POZ, w innych placówkach medycznych, przez mobilne zespoły szczepiące oraz                 

w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych. 
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 Również przychodnie na terenie Miasta i Gminy Pionki podjęły działania mające na 

celu ochronę zdrowia mieszkańców poprzez wykonywanie  szczepień przeciw wirusowi 

SARS-CoV-2. 

Szczepienia realizowane były w następujących placówkach: 

Nazwa podmiotu Adres 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

"MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Sienkiewicza 4, 26-670 Pionki 

PRZYCHODNIA CENTRUM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Mickiewicza 26, 26-670 Pionki 

PRZYCHODNIA CENTRUM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-FILIA 

Poświętne 26, 26-670 Pionki 

ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Legionistów 38, 26-670 Pionki 

     

 Ponadto Gmina Pionki w ramach realizacji zadania własnego polegającego na 

zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, umożliwiła pomoc i wsparcie                     

w dotarciu do niezbędnych informacji oraz organizacji transportu na szczepienie. Uruchomiona 

została specjalna, gminna infolinia, służąca do zgłaszania potrzeb mieszkańców w tym zakresie 

oraz do uzyskania niezbędnych informacji dot. szczepień. Z bezpłatnego transportu korzystać 

mogli mieszkańcy  posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 

oraz osoby, mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające 

możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).  
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Fot. Urząd Gminy Pionki – Bezpłatny transport mieszkańców Gminy Pionki do punku szczepień 

 

Jednocześnie, w związku z potrzebą podniesienia poziomu świadomości i wiedzy 

mieszkańców gminy na temat profilaktyki chorób zakaźnych, w tym w szczególności choroby 

COVID-19,  podejmowane były przez pracowników Urzędu Gminy Pionki aktywne działania 

edukacyjno-popularyzacyjne, m.in. podczas imprez plenerowych odbywających się na terenie 

Gminy Pionki. Z uwagi na fakt, iż głównym zamierzeniem organizatorów było przekazywanie 

mieszkańcom rzetelnych informacji, działania te odbywały się przy współudziale osoby 

reprezentującej środowisko medyczne. Tym samym, uczestnicy wydarzeń mogli w przystępny 

sposób uzyskać wszystkie niezbędne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 – 

zarówno te teoretyczne, jak i praktyczne. Na uczestników czekały specjalnie przygotowane 

gadżety, promujące szczepienia przeciwko COVID-19 w postaci dedykowanych: smyczy, 

długopisów, opasek silikonowych, balonów czy ulotek informacyjnych. 
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 Plenerowe stoiska informacyjno-promocyjne dotyczące szczepień przeciwko               

COVID-19  zorganizowane zostały:  

 w dniu 4 września 2021 r. podczas  obchodów 5-lecia istnienia Gminnego Klubu 

Sportowego „LEGION”   Suskowola, 

 w dniu 5 września 2021 r. na V festynie rodzinnym w Krasnej Dąbrowie, 

 w dniu 12 września 2021 r. przed bramą kościoła pw. św. Mikołaja w Jedlni, 

 w dniu 19 września 2021 r. przy  kościele pw. św. Idziego w Suchej, 

 w dniu 26 września 2021 r. przy kościele pw. św. Augustyna w Augustowie. 

 Wynikiem prowadzonych działań było zajęcie przez Gminę Pionki 2 miejsca spośród 

gmin Powiatu Radomskiego w konkursie „Rosnąca Odporność”, a tym samym zdobycie 

nagrody pieniężnej w wysokości 500.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na wydatki 

związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

 

 

Fot. Urząd Gminy Pionki – Akcja informacyjno -  promocyjna dot. szczepień przeciwko Covid 19. 
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Fot. Urząd Gminy Pionki – Akcja informacyjno -  promocyjna dot. szczepień przeciwko Covid 19. 
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5.3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

Na terenie Gminy Pionki funkcjonuje dwadzieścia dwa punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych. W punktach tych łącznie funkcjonuje pięćdziesiąt dziewięć zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wydanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W roku 2021 wydano: 

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, 

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z 

wyjątkiem piwa, 

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 % 

Z uwagi na likwidację punktów sprzedaży, w roku 2021 wygaszono 3 zezwolenia. 

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy wnoszą opłatę. 

W roku 2021 z wpływów tych pozyskano 88449,35 zł 
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6. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI, MIENIE 

KOMUNALNE 

6.1. Ochrona środowiska  

Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska będących w kompetencji Gminy realizuje 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Odpadami i Ochrony Środowiska: 

Ochrona powietrza  

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji                          

i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności 

Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających 

budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Zadaniem gminy jest 

1. Wydruk i udostępnienie deklaracji o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie 

nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu                                                 

i wykorzystywanych w nich paliw. 

2. W razie konieczności – pomoc w jej wypełnieniu. 

3. Weryfikacja złożonej deklaracji. 

4. Wprowadzenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków danych i informacji 

zawartych w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję w ciągu 14 dni od jej złożenia. 

Zadanie jest wykonywane od 1 lipca 2021 r. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla 

wszystkich mieszkańców w terminie do 30 czerwca 2022 r., a później każdorazowo w terminie 

14 dni dla mieszkańców, którzy zamontowali nowe źródło ciepła. W związku z zadaniem 

przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy 

Pionki i sołtysów wsi. 

W ramach zadań z zakresu ochrony powietrza Gmina Pionki kontynuuje współpracę                                   

z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(WFOŚiGW) w ramach Porozumienia w sprawie zasad wspólnej realizacji programu 

priorytetowego "Czyste Powietrze".  
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W związku z nowymi zasadami Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia programu 

Czyste Powietrze, powstały  nowe obowiązki wynikające z aneksu do porozumienia: 

1. Podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele 

mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z 

wzięcia udziału w Programie. 

2. Organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym 

minimum jedno w kwartale, minimum cztery spotkania w roku. 

3. Wydruk i zapewnienie dostępności w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów 

informacyjnych i promocyjnych o Programie. 

4. Przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, wypełnienie wniosku    

i jego przesłanie – obsługa punktu w wymiarze 10 godz. tygodniowo, w praktyce ciągła 

dostępność pracownika dla interesantów. 

5. Wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany 

oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji. 

6. Rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu 

zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie.  

W 2021 roku rozpatrzono 11 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste 

powietrze” i 3 wnioski o płatność. W ramach kampanii promocyjnej przeprowadzono                              

2 spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Pionki. 

Środki na kampanię informacyjną, pochodzące z WFOŚiGW wydatkowano w następujący 

sposób: 

1. Sprzęt: 3 997,99 zł - laptop i akcesoria,  

2. Materiały promocyjne 1 959,49 zł, w tym: 

- broszury katalogu 4+4 A5 – 1100 szt. 

- ulotki składane w kwadrat 210 x 210 mm – 1100 szt. 

- 50 plakatów A3 – 50 szt. 

Koszty osobowe: 3 042,52 zł 

Ze względu na przeprowadzoną kampanię informacyjną (ogólnopolską i lokalną) oraz z uwagi 

na zniesienie części obostrzeń związanych z pandemią liczba osób zainteresowanych złożeniem 

wniosku lub uzyskaniem informacji systematycznie rośnie. Obsługa punktu konsultacyjnego 
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jest zadaniem czasochłonnym, gdyż wypełnienie wniosku wymaga dokładnej weryfikacji 

załączników i informacji przekazanych przez wnioskodawcę.  

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi  

Gmina Pionki realizuje zadania związane z przyjmowaniem wniosków o utylizację wyrobów 

zawierających azbest oraz demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest. 

W dniu 14 maja 2021 r. Gmina Pionki wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) z wnioskiem o udzielenie dotacji 

na zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pionki – 

VIII etap”.  

W dn. 09.09.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Pionki  podpisana została Umowa dotacji  

nr 2652/21/OZ/DA, w ramach  której gmina Pionki uzyskała dotację w wysokości                    

30.000,00 zł, tj. 62,47% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Spośród pięciu nadesłanych ofert najkorzystniejszą była oferta złożona przez 

przedsiębiorstwa „DELTA Tomasz Wejman” z siedzibą ul. Kurowska 118, 24-130 

Końskowola.  

Prace na terenie gminy rozpoczęte zostały w sierpniu 2021 r. Zadaniem objęto 66 

nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych w miejscowościach: Adolfin, 

Augustów, Czarna Kolonia, Czarna Wieś, Działki Suskowolskie, Jaśce, Jedlnia, Kieszek, 

Kolonka, Kościuszków, Krasna Dąbrowa, Laski, Marcelów, Mireń, Poświętne, Sałki, Sokoły, 

Stoki, Sucha Poduchowna, Suskowola, Tadeuszów, Wincentów, Zadobrze, Żdżary. Prace 

zakończono 17 września 2021 r. 

Osiągnięto efekt ekologiczny w postaci odebrania i przekazania do utylizacji łącznie                    

158,2125 Mg wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków, 

w tym zdemontowano 3,3 Mg azbestu. Koszt całkowity zadania wyniósł 48.022,72 zł, w części 

pochodzące z dotacji WFOŚiGW. Rozliczenie dotacji nastąpiło z dniem 13.10.2021 r. 
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6.2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami  

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Pionki 

zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.  

Liczba osób zamieszkałych (objętych systemem) wynikająca ze złożonych deklaracji                               

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 

31.12.2021 r. wynosiła – 7335  osób, zebrano 2 874 deklaracje. 

Na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych,  w tym wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów                             

z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Pionki. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Pionki na lata następne jest: 

 dalsze uświadamianie mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych  

i edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych w celu osiągnięcia 

określonych przez Unię Europejską poziomów przygotowania do ponownego użycia                  

i recyklingu odpadów oraz składowania; 

 zbilansowanie finansowe gospodarki odpadami, 

 zwiększenie ilości odbieranych selektywnie odpadów. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  z terenu Gminy Pionki w okresie  od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. realizowane 

było przez przedsiębiorstwo ATK Recykling ul. Traugutta 20A/4, 26-600 Radom, wyłonione 

w trybie przetargów nieograniczonych.    

Kierując się zasadą bliskości, komunalne odpady zmieszane (20 03 01) pochodzące z terenu 

Gminy Pionki w 2021 roku kierowane były do instalacji mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych PPHU Radkom Sp. z o.o Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Witosa 94, 26-600 Radom. W roku 2021                       

na terenie gminy Pionki zebrano łącznie 905,0200 Mg odpadów komunalnych w postaci 

zmieszanej.              

Minimalne moce przerobowe wymagane dla instalacji do obsługi radomskiego regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiono w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami. 
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Odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 20 02 01 trafiły do następujących instalacji: 

 PN-WMS kompostownia odpadów zielonych – 24,8600 Mg 

 LEKARO kompostownia odpadów zielonych – 22,2800 Mg  

Pozostałości po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, przekazanych           

do składowania o kodzie: 19 12 12 - 432,9595  Mg- instalacja mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych PPHU Radkom Sp. z o.o Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Witosa 94, 26-600 Radom. 

Odpady komunalne odbierane były w systemie workowym. Każda nieruchomość wyposażona 

została w worki i harmonogram odbioru odpadów. 

W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane były następujące rodzaje 

odpadów: papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, popiół i opony. Pozostałe 

odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane były jako zmieszane odpady komunalne. 

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Pionki odbywał 

się zgodnie z Harmonogramem. Pozostałe frakcje odpadów podlegających selektywnej zbiórce 

mieszkańcy Gminy Pionki przekazywali do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  (PSZOK), zlokalizowanego   na terenie oczyszczalni ścieków Jedlnia.                              

W PSZOK-u przyjmowane są następujące posegregowane odpady: opakowania po 

rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie                          

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół, żużel, plastik, papier, szkło oraz 

odpady budowlano-remontowe (z remontu prowadzonego  we własnym zakresie). PSZOK 

znajduje się w Jedlni (na terenie oczyszczalni ścieków) i był czynny: wtorek w godz.                         

9.00-11.00 oraz czwartek w godz. 15.00-17.00. Przeterminowane leki można było wrzucać                 

do pojemników znajdujących się w PSZOK-u oraz punkcie aptecznym w Jedlni                                              

i Przychodniach Lekarskich w Suskowoli, Poświętnym i Czarnej Wsi, natomiast zużyte baterie 

w PSZOK-u, Urzędzie Gminy Pionki i placówkach oświatowych w Czarnej Wsi, Jaroszkach, 

Augustowie, Suchej, Laskach, Jedlni, Suskowoli. 

W 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pionki zebrano łącznie                            

1 940,0584  Mg odpadów komunalnych, z czego: 

 w formie zmieszanej - 905,0200 Mg (46,6%), 

 segregowanych –   800,5630 Mg (41,3%) 
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 z PSZOK-u – 198,3740 Mg (10,2%), 

 z Punktu Skupu – 36,1014 Mg (1,9%). 

Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi            

na terenie Gminy Pionki w 2021 roku wynosiły 2 128 668,21 zł. Natomiast wpływy do budżetu 

związane z poborem opłat śmieciowych w roku 2021 wynosiły 1 451 235,64 zł. W związku                   

z tym, w systemie finansowania uzyskano deficyt w wysokości 677 432,57 zł, który pokryto                

z budżetu gminy, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIII/218/2021 Rady Gminy Pionki z dnia        

30 grudnia 2021 r. w sprawie: postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty                                 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 6r ust.1aa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. - 71 033,08 zł 

 

6.3. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt na terenie Gminy Pionki. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz na podstawie uchwalanego corocznie przez 

Radę Gminy ”Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt                           

na terenie Gminy Pionki”. 

Gmina Pionki w 2021 r. posiadała umowę na usługi weterynaryjne, zawartą z lekarzem 

weterynarii. W ramach umowy podejmowano działania wobec bezdomnych zwierząt, którym 

zapewniano opiekę do czasu adopcji, niezbędne leczenie, sterylizację lub kastrację, znakowanie 

i pakiet szczepień.  

W 2021 roku Gmina Pionki posiadała umowę podpisaną ze schroniskiem dla bezdomnych 

zwierząt na usługę przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy 

Pionki. W ramach umowy Wykonawca był zobowiązany do m.in. do codziennego 

przygotowania karmy dla psów, karmienia i pielęgnowania psów zgodnie z wymogami 
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określonymi z normami żywienia zwierząt oraz przyjmowania psów do schroniska i wydawania 

ich do adopcji  zainteresowanym i opiekunom. 

Łącznie przygotowano i przekazano do adopcji 94 psy z terenu gminy, dokonano sterylizacji 

40 suk bezdomnych przeznaczonych do adopcji. Podejmowano także działania zmierzające                    

do zmniejszenia populacji dziko żyjących kotów, poprzez sterylizację kotek i kastrację kotów 

(zapewniono opiekę 73 kotom). 

W ramach „Programu” Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów  

w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców. Dofinansowanie może być 

udzielone mieszkańcom Gminy Pionki do zwierząt stanowiących ich własność. 

Właściciel chcąc poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii,  

z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu. 

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu 

zabiegu. Gmina płaci 50% kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie 

wystawionego rachunku.  

W roku 2021 r. Gmina Pionki dofinansowała 2 zabiegi kastracji psów i kotów oraz 29 zabiegów 

sterylizacji suk i kotek na wniosek właścicieli. 

Działania edukacyjne, skierowane do mieszkańców gminy skupione są głownie                                             

na zapobieganiu bezdomności zwierząt i polegają na zachęcaniu do adopcji poprzez ofertę 

darmowego pakietu szczepień i sterylizacji/kastracji bezdomnego zwierzęcia (pakiet 

adopcyjny). Zaobserwowano zwiększenie świadomości mieszkańców zwłaszcza w zakresie 

zapobieganiu bezdomności zwierząt i ograniczeniu populacji zwierząt bezdomnych. 

Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z dofinansowania do zabiegów weterynaryjnych dla 

swoich zwierząt, adoptują bezdomne psy i koty. Wielu mieszkańców zajmuje czynną postawę 

przy zwalczaniu przejawów okrutnego traktowania zwierząt i w tym zakresie współdziała                        

z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami. Działania Gminy Pionki prowadzone były 

przy wsparciu lokalnej organizacji pożytku publicznego,  której statutowym celem jest m.in. 

działanie na rzecz ochrony zwierząt i kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 
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6.4. Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji środowiskowych na realizowane 

przedsięwzięcia na terenie Gminy  

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest etapem wstępnym 

przeprowadzenia procesu inwestycyjnego – np. ustalenia warunków zabudowy, czy też 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

Jest ona niezbędna, jeśli inwestycja (np. budowlana) kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydanie decyzji                   

o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone jest wieloetapowym postępowaniem 

administracyjnym, przy współudziale organów opiniujących i czynnym udziale społeczeństwa. 

Po przeprowadzeniu wszystkich procedur organ wydaje decyzję, która określa sposób realizacji 

przedsięwzięcia, tak by w jak najmniejszym stopniu wpływało ono negatywnie na ludzi                             

i środowisko. Ustalenia tej decyzji są brane pod uwagę w procesie projektowania realizacji                     

i następnie eksploatacji przedsięwzięcia. 

Postepowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone 

są na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                                     

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2019.1839) 

W 2021 r. wszczęto 16 postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach z czego 9 zakończono decyzją administracyjną, a kolejnymi 4 decyzjami 

zakończono postepowania z roku 2020. Jednocześnie prowadzone są postepowania wszczęte         

w poprzednich latach, które z uwagi na stopień skomplikowania sprawy i konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu nie zostały 

zakończone.  

 

6.5. Gminny zasób nieruchomości. 

Zgodnie z art.  24 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2016.2147 t.j.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz 

nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 
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Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Pionki. 

Gospodarowanie zasobem polega  m.in. na  ewidencjonowaniu nieruchomości, sporządzaniu 

wycen tych nieruchomości, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem                                     

lub zniszczeniem, naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz 

prowadzenie windykacji tych należności, zbywanie i nabywanie nieruchomości, 

wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu                  

za zgodą Rady Gminy, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym i składanie 

wniosków o założenie i wpis do księgi wieczystej, współpracę z innymi organami, które                           

na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także  

z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Wójt Gminy Pionki gospodaruje zasobem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, 

kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej. 

Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania gminnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych  

– na bieżąco monitorowany był stan lokali mieszkalnych i użytkowych, nie wykonywano 

remontów, zlecono i przeprowadzono przewidziane prawem kontrole i przeglądy okresowe. 

Lokale wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości: 

- Użytkowe: 

Lp. Nazwa obiektu 
Numer 

działki 

Numer i nazwa 

obrębu 

Powierzchnia 

lokalu w m2 

1 Lokal użytkowy Ośrodek Zdrowia  

w Poświętnem 

78/4 0005 Poświętne 185 

2 Lokal użytkowy Ośrodek Zdrowia  

w Czarnej 

273 0020 Czarna 56,45 

3 Lokal użytkowy Ośrodek Zdrowia  

w Suskowoli 

28/4 0004 Kolonia 

Suskowola 

186,7 

4 Lokal użytkowy gabinet stomatologiczny 

Poświętne 

78/4 0005 Poświętne 35  

5 Lokal użytkowy przy OSP Jedlnia 397/7 0023 Jedlnia 54,32 
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- Mieszkalne: 

L.p. Adres budynku Ilość lokali  Ilość izb pow. w m2 przeznaczenie lokalu 

1 
Czarna 5A 

Lokal nr 1 1 + kuchnia 54,73 mieszkalny  

2 Lokal nr 2 2 40,7 mieszkalny - najem 

3 Jedlnia 93 lokal nr 1 3+ kuchnia 67,7 mieszkalny - najem 

4 Poświętne 26 lokal nr 1 2 + kuchnia 55 mieszkalny - najem 

5 Laski 68 
lokal nr 1 3 + kuchnia 54 mieszkalny - najem 

lokal nr 2 3 + kuchnia 54 mieszkalny - najem 

 

Realizacja dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego – na koniec roku 

nie stwierdzono  zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego,  

Dochody z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego w roku 2021 kształtują się 

następująco: 

- lokale użytkowe – 34 287,48 zł 

- lokale mieszkalne – 10 652,40 zł 

- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 3249,18 zł 

Razem: 48 189,06 zł 

Prowadzenie spraw z zakresu podziału i rozgraniczeń nieruchomości – w 2021 r. 

przeprowadzono postępowania i wydano 62 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości                 

(w 2020 r. wydano 54 decyzji). Nie prowadzono spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości. 

Prowadzenie ewidencji numerów porządkowych nieruchomości na terenie Gminy  

Zgodnie z art. 47a ustawy dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań 

gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów. Ewidencja numerów porządkowych jest  prowadzona na bieżąco 

w systemie teleinformatycznym GUGIK EMUIA (Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów)                

i na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmuje 3392 punktów adresowych w 37 miejscowościach.                     

W 2021 roku nadano 86 nowych numerów porządkowych (w 2020 r. – 59 numerów). 

Obserwuje się corocznie wzrost liczby wniosków o nadanie numeru porządkowego,                               

co świadczy o rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Pionki. 
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7. KULTURA, OŚWIATA, SPORT I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

7.1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni jest instytucją kultury wpisaną 

do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Pionki. Wypełniając działalność 

statutową Biblioteka służy mieszkańcom lokalnej społeczności upowszechniając i promując 

czytelnictwo. Prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Biblioteka 

obejmuje swą działalnością obszar Gminy Pionki. Z usług Biblioteki korzystają też mieszkańcy 

sąsiadującej Gminy Jedlnia- Letnisko i mieszkańcy Gminy Miasta Pionki. 

Do zadań podstawowych Biblioteki należą: 

 Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup 

nowości  z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnianie 

księgozbioru o aktualnie obowiązujące lektury szkolne, 

 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

 Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności dla czytelników i dokonywanie 

niezbędnej selekcji, 

 Popularyzacja czytelnictwa, 

 Pomoc w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych i studentów poprzez doradztwo                           

w wyborach czytelniczych, 

 Gromadzenie dokumentów i literatury regionalnej, 

 Umieszczanie artykułów w prasie lokalnej, 

 Dbałość o stan i wygląd estetyczny lokalu bibliotecznego. 

 

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów. 

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo 

opiera się na gromadzeniu księgozbioru według potrzeb czytelników. 

W księgozbiorze znajdują się zbiory obejmujące literaturę piękną: polską i obcą, książki 

popularnonaukowe z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę piękną dla 

dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół podstawowych i średnich. 
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Głównym celem Biblioteki jest poszerzanie księgozbioru o ciekawe i wartościowe książki. 

Ogromną wagę przywiązuje się również do nowości pojawiających się na  rynku krajowym. 

Księgozbiór zakupiony w 2021 roku dostosowany był do potrzeb zgłoszonych przez 

czytelników i dotyczył takich działów jak: beletrystyka, literatura faktu, biograficzna, 

historyczna, podróżnicza, religijna, poradniki, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz lektury 

szkolne.  

Podstawowym źródłem dochodu Biblioteki jest dotacja od organizatora. Od tej dotacji 

uzależniona jest dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z własnych środków 

biblioteka zakupiła 408 woluminy na kwotę 8.018 zł. Dodatkowo biblioteka pozyskała środki 

finansowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteki 

Narodowej w kwocie 8.000,00 zł na zadanie „Poprawa oferty bibliotek publicznych. Zakup i 

zdalny dostęp do nowości wydawniczych.” Dzięki otrzymanej dotacji księgozbiór biblioteki 

powiększył się  o 362 woluminy. Biblioteka ma zdalny dostęp do platformy ACADEMICA co 

pozwala na korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. W 2021 r. zakupiono 770 

woluminy na kwotę 16.018 złotych. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców wynosi 7,81 

Średnia cena książki wynosiła 20,80 zł. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 20.976 woluminy. 

Do końca sierpnia 2021 r. Biblioteka posiadała dostęp do platformy IBUK Libra, w której 

można było skorzystać z 2.785 publikacji. Dzięki Powiatowemu Instytutowi Kultury w Iłży od 

października 2021 r. Biblioteka posiada dostęp do nowej platformy Legimi, w której można 

skorzystać z 106 489 książek elektronicznych.  

 

 

Czytelnictwo, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów. 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu i na zewnątrz na zasadzie wolnego dostępu                    

do księgozbioru, dzięki temu czytelnicy mają możliwość samodzielnego zapoznania i wybrania 

sobie książek do czytania.  

W 2021 roku zarejestrowano w Bibliotece 377 czytelników. 



58 
 

Struktura czytelników według wieku: 

do 5 lat -       8 

6 – 12 lat -    57 

13 – 15 lat -  45 

16 – 19 lat -  19 

20 – 24 lat -  34 

25 – 44 lat -  84 

45 – 60 lat -  70 

powyżej 60 - 60 

Struktura czytelników według zajęcia: 

Osoby uczące się - 155 

Osoby pracujące – 139 

Pozostali  - 83 

Ze zbiorów biblioteki w ciągu roku skorzystało 2.539 czytelników. Ogółem wypożyczono 

14.298 woluminy w tym: 

Literatury pięknej dla dorosłych  - 8.603 

Literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 2.871 

Literatury niebeletrystycznej – 2.687 

Czasopism nieoprawnych – 137 

Oprócz wypożyczania na zewnątrz użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać                                                  

z księgozbioru podręcznego. W zeszłym roku udostępniono 156 woluminów oraz 55 czasopism 

nieoprawnych. Ogółem bibliotekę odwiedziło 68 osób. 

Biblioteka posiada 12 komputerów w tym 5 dla użytkowników z bezpłatnym dostępem                          

do Internetu, z którego korzystają mieszkańcy gminy i goście odwiedzający. 

W ciągu 2021 roku z komputerów w czytelni internetowej skorzystało – 26 użytkowników. 

Większość korzystających to seniorzy. 

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK Plus. Kontynuuje systematyczne 

wprowadzanie księgozbioru do bazy bibliotecznej. Na koniec 2021 roku wprowadzono 94 % 

całości księgozbioru. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu 

bibliotecznego, dzięki któremu czytelnik może korzystać z katalogu on-line. 
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Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane dla biblioteki. Posiadamy 14 tytułów prasy: 

regionalnej, kobiecej, przyrodniczej i fachowej.  

Działalność kulturalno – oświatowa. 

Oprócz działalności statutowej biblioteki, placówka prowadzi następujące formy pracy: 

wystawy nowości wydawniczych w formie promocji książek, wystawy prac malarskich                           

z terenu naszej gminy i okolic:  

 wystawa prac Karoliny Mąkosy uczennicy z Liceum Plastycznego w Radomiu. 

Tematem prac jest martwa natura.                                   

 wystawy prac plastycznych z oddziału przedszkolnego - Cykliczna wystawa prac dzieci 

z oddziału przedszkolnego z Jaroszek. Prace wykonane różną techniką, związane ze 

zmieniającymi się porami roku, świętami przypadających w ciągu roku.    

                                                                                                                                                                                            

Biblioteka prowadzi pracę indywidualną z czytelnikiem np. pomoc w wyszukiwaniu informacji 

ze słowników, encyklopedii i Internetu oraz współpracę ze szkołami z terenu gminy.  

Organizacja dodatkowych spotkań i imprez kulturalnych w 2021 r. została ograniczona                         

ze względu na pandemię i małą powierzchnię lokalową, która uniemożliwiła realizację 

zaplanowanych spotkań. 

 

 

Budżet Biblioteki 

Biblioteka działała w oparciu o dotację z Gminy, która wynosiła 184 777, 92 zł,                                     

dotację z Biblioteki Narodowej 8.000,00 zł. Plan finansowy został wykorzystany w całości na 

potrzeby biblioteki. 
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7.2. Realizacja zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej 

Działalność klubów sportowych prowadzących działalność na terenie gminy Pionki 

Gminny Klub Sportowy „Królewscy Jedlnia”  

W ramach dotacji przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy  z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gminny Klub 

Sportowy „Królewscy Jedlnia” w roku 2021 realizował zadanie pn. “Zdrowa młodzież zdrowa 

przyszłość”. Dotacja przekazana na realizację zadania pozwoliła na prowadzenie zajeć 

sportowych w sekcji piłki nożnej dorosłych i dzieci. Dotację przeznaczono w szczególności na: 

 zakup sprzętu sportowego 

 zakup odzieży sportowej 

 zapewnienie kadry trenerskiej 

 opłaty związane z rozgrywakmi w ramach ROZPN  

 opłaty sędziowskie 

 transport zawodników na mecze wyjazdowe 

 badania lekarskie  i rehabilitację zawodników 

 ubezpieczenie zawodników 

 obsługę medyczną 

 utrzymanie bazy sportowej  i organizacja meczy 

 dojazdy zawodników  

 diety dla zawodników  

 ekwiwalent za pranie  

 

    Treningi i zajęcia grup młodzieżowych w 2021 roku 

Drużyna seniorów A – Klasy rozegrała 14 spotkań sparingowych, 30 meczy ligowych,                   

3 mecze Pucharu Polski.  GKS Królewscy Jedlnia w połowie rozgrywek Ligi Okręgowej zajął  

2 miejsce na 14 uczestniczących drużyn w swojej klasie.   

  

Trzy drużyny sekcji piłki nożnej grupy młodzieżowej rozegrało w sumie 50 meczy, w tym 

ligowe i sparingowe oraz 9 turniejów.  W zajęciach  uczestniczyło 70 zawodników od lat 5.               

W czerwcu  GKS  zorganizował turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyło 15 drużyn,                 

w tym 150 zawodników z terenu województwa mazowieckiego. Od września zostały 

rozpoczęte zajęcia z dziećmi z roczników 2016/2017 i młodsi.  
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Uroczystość nadania imienia Tomasza Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni 

 

W dniu 27 czerwca 2021 roku w Jedlni miała miejsce uroczystość nadania imienia Tomasza 

Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej to 

wydarzenie. 

Nadanie imienia zbiegło się z jubileuszem 10 – rocznicy powstania Gminnego Klubu 

Sportowego „Królewscy Jedlnia”. Inicjatorami uroczystości byli Paweł Deja, Leszek Rejmer, 

ks. Janusz Smerda, Wojciech Pestka, Jan Gębczyk, Sebastian Sałek, Beata i Adam 

Milczarczykowie, Jerzy Winiarski. 

 

Fot. Urząd Gminy Pionki – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 

 

Akt nadania imienia poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja w Jedlni 

celebrowana przez ks. Mirosława Praska – przełożonego domu Kongregacji Oratorium                         

św. Filipa Neri w Radomiu i proboszcza – ks. kanonika Janusza Smerdę. Motywem 

przewodnim homilii były rozważania o wartości społecznej służby dla innych. Tomasz Wróbel 

(1961–2020) znany był lokalnej społeczności jako sędzia i obserwator piłkarski, pasjonat 
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sportu, wieloletni radny, w tym przewodniczący Rady Gminy Pionki, sołtys wsi Zadobrze, 

społecznik oddany działaniu na rzecz dobra wspólnego, członek – założyciel Stowarzyszenia 

JEDLNIA. Wspierał budowę stadionów sportowych w Jedlni, współtworzył Gminny Klub 

Sportowy „Królewscy Jedlnia”, rozwijał ideę edukacji młodzieży poprzez aktywność sportową. 

Był inicjatorem lokalnego wydarzenia o charakterze działania międzypokoleniowego – „Biegu 

dla Niepodległej”. W uznaniu jego zasług radni w dniu 14 czerwca 2021 r. podczas XXXII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pionki przyjęli uchwałę nadającą Obiektowi Sportowemu                 

w Jedlni imię Tomasza Wróbla. 

 

 

Fot. Urząd Gminy Pionki – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
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Fot. Urząd Gminy Pionki – Uroczystość nadania Obiektowi Sportowemu w Jedlni imienia Tomasza Wróbla . 

 

Licznie reprezentowaną grupę uczestników ceremonii stanowili sędziowie piłkarscy, między 

innymi: Sławomir Pietrzyk – prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Jerzy Figas i Stefan 

Marka –wieloletni prezesi sędziów Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Marcin 

Szulc były sędzia międzynarodowy, członek Kolegium Sędziów PZPN. 

Do odsłonięcia tablicy zostali poproszeni: Małgorzata, żona św. pamięci Tomasza Wróbla, 

Sławomir Pietrzyk – prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Mirosław Ziółek – Wójt 

Gminy Pionki, prezes GKS „Królewscy Jedlnia” Jan Gębczyk i obecni  na ceremonii księża 

–  Janusz Smerda  i Mirosław Prasek. 

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy i powiatu, radni, sołtysi okolicznych wsi, 

strażacy, leśnicy oraz znajomi i przyjaciele Tomasza Wróbla. 

W trakcie ceremonii wystąpiła Orkiestra Dęta  „Boni Angeli” 

Uroczystość zakończyła się meczem drużyn rekonstruktorów w replikach strojów z okresu 

międzywojennego: WKS Grodno (z Kozienic) oraz Oldboys „Królewscy” (z Jedlni). 
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Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola 

W ramach dotacji przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie                                                  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,   

Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola w roku 2021 realizował zadanie pn. "W zdrowym 

ciele zdrowy duch". 

Dotacja przekazana na realizację zadania pozwoliła na prowadzenie zajeć sportowych  w sekcji 

piłki nożnej. Dotację przeznaczono w szczególności na: 

 zapewnienie kadry trenerskiej 

 opłaty związane z rozgrywkami w ramach ROZPN 

 opłaty sędziowskie 

 transport zawodników na mecze wyjazdowe 

 badania lekarskie  

 ubezpieczenie zawodników 

Drużyna seniorów wystąpiła w rozgrywkach B-klasy w ramach ROZPN, zajmując przy tym               

1 miejsce. Niestety wszystkie drużyny (dzieci) w rozgrywkach II Ligi Okręgowej                         

C1 Trampkarzy i  II Ligi Okręgowej D2 Młodzik zajęły ostatnie miejsca. 

 

Uczniowski Klub Sportowy Heros - Czarna 

Uczniowski klub Sportowy Heros w roku 2021 realizował główne zadania i cele wynikające ze 

statutu. Klub organizował życie pozalekcyjne uczniów w postaci 4 godzin tygodniowo. 

Angażował uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych  

do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Uczestniczył w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, w szczególności                  

w zawodach wynikających z kalendarza zawodów sportowych w ramach Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W ramach działalności w roku 2021 funkcjonowały dwie grupy 

uczęszczające na zajęcia. Grupa młodsza, której zajęcia prowadził nauczyciel Rafał 

Grzybowski oraz Piotr Kuciara w wymiarze 2x60 minut tygodniowo oraz grupa starsza, której 

zajęcia prowadził również nauczyciel Rafał Grzybowski oraz Piotr Kuciara również                                

w  wymiarze 2x60 minut tygodniowo. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijania 

swoich zainteresowań sportowych. Dyscypliny wiodące podczas zajęć to unihokej, piłka nożna 

oraz gry i zabawy ruchowe. Uczniowie ponadto mogli w sposób aktywny  i pożyteczny spędzać 

czas wolny po zajęciach dydaktycznych. 

 UKS Heros współpracował również z różnego typu organizacjami, stowarzyszeniami 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach współpracy z samorządem lokalnym  
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stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Gminy Pionki w kwocie 3000,00 zł.                    

Z uzyskanego dofinansowania został zakupiony  sprzęt sportowy w postaci sprzętu                                   

do unihokeja, piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki, jak i przybory do gier i zabaw 

ruchowych. 

 W ramach udziału w zawodach na różnym szczeblu UKS współpracował ze Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Radomiu oraz Mazowieckim  Szkolnym Związkiem Sportowym.              

W czasie udziału w zawodach zawodnicy osiągnęli następujące wyniki. 

 Zajęcie I miejsca  drużyny chłopców  w gminnym turnieju unihokeja w kategorii 

dzieci młodsze  w ramach MIMSZ- Czarna Wieś 2021 r., 

 Zajęcie I miejsca  drużyny chłopców  w gminnym turnieju unihokeja w kategorii 

dzieci starsze  w ramach MIMSZ - Czarna Wieś 2021r., 

 Zajęcie I miejsca  drużyny dziewcząt  w gminnym turnieju unihokeja  w kategorii dzieci 

młodsze w ramach MIMSZ - Czarna Wieś 2021r., 

 Zajęcie I miejsca  drużyny dziewcząt   w gminnym turnieju unihokeja w kategorii dzieci 

starsze w ramach MIMSZ- Czarna Wieś 2021r., 

 Zajęcie III miejsca  drużyny chłopców w Finałach Powiatowych unihokeja w kategorii 

dzieci młodsze w ramach MIMSZ- Jedlińsk 2021r., 

 Zajęcie I miejsca  drużyny chłopców w Finałach Powiatowych unihokeja w kategorii 

dzieci starsze w ramach MIMSZ- Jedlińsk 2021 r., 

  Zajęcie III miejsca drużyny dziewcząt w Finałach Powiatowych unihokeja w kategorii 

dzieci młodsze w ramach MIMSZ- Jedlińsk 2021 r., 

 Zajęcie I miejsca  drużyny dziewcząt   w Finałach Powiatowych unihokeja w kategorii 

dzieci starsze  w ramach MIMSZ- Jedlińsk 2021 r., 

  Zajęcie III miejsca  drużyny chłopców   w Finałach Międzypowiatowych unihokeja                 

w kategorii dzieci starsze w ramach MIMSZ- Radom 2021 r., 

 Zajęcie  I miejsca  drużyny dziewcząt   w Finałach Międzypowiatowych Unihokeja                    

w kategorii dzieci starsze w ramach MIMSZ- Radom 2021 r., 

 Zajęcie   VII miejsca drużyny dziewcząt  w Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej - Łochów 2021 r. 

W ramach zajęć odbywających się w ramach UKS nauczyciele prowadzący zajęcia 

oraz PSP w Czarnej współpracowali z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. 

Organizacja ta jest koordynatorem programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego 
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przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w którym  dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia 

oraz szkoła brali udział. 

 Ponadto Uczniowski Klub Sportowy Heros w ramach organizacji różnorodnych 

form współzawodnictwa sportowego, współorganizował Gminne Zawody w unihokeju 

dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci młodsze oraz dzieci starsze. W ramach 

współzawodnictwa wewnątrzszkolnego zorganizował międzyklasowy turniej unihokeja                     

i piłki nożnej o tytuł „Mistrza Klas”.  

 

Uczniowski Klub Sportowy – Gryf Suskowola 

W roku 2021 w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego GRYF Suskowola, 

działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suskowoli funkcjonowały następujące 

sekcje sportowe: 

 unihokej – dziewczęta i chłopcy (kl. IV – VI) – 24 uczniów 

 mini piłka nożna – dziewczęta i chłopcy (kl. IV – VI) – 24 uczniów 

 unihokej – dziewczęta i chłopcy (kl. VII – VIII) – 20 uczniów 

 piłka nożna – dziewczęta i chłopcy (kl. VII – VIII) – 26 uczniów 

 szachy sportowe – chętni (II – VII) – 16 uczniów 

Uczniowie ćwiczący w sekcjach sportowych – gry zespołowe – uczestniczyli                                                    

w organizowanych eliminacjach gminnych i międzygminnych, które odbywały się na terenie 

gminy Pionki, tj.: 

- gminnych zawodach unihokejowych dziewcząt i chłopców młodszych, 

- gminnych zawodach unihokeja dziewcząt i chłopców starszych. 

Pomimo trudnego czasu pandemii Covid-19 sportowcy uzyskali dobre wyniki podczas: 

 międzygminnych zawodów piłki siatkowej dziewcząt w ramach Mazowieckich  Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej  SZS w Słupicy (III miejsce), 

 udziału w eliminacjach podstawowych „Z podwórka na stadion” – o puchar Tymbarku 

– Pionki, 

 udziału w zawodach powiatowych w badmintonie dziewcząt młodszych i starszych – 

awans do finału międzypowiatowego, 
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 uczestnictwa dziewcząt młodszych (2009 i młodsi) w finałach międzypowiatowych 

XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku w Radomiu –              

II miejsce, 

 uczestnictwa dziewcząt starszych (2007-2008) w finałach międzypowiatowych                 

XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku w Radomiu –             

II miejsce. 

 

7.3. Realizacja zadań oświatowo – wychowawczych realizowanych przez Gminę Pionki 

Zadania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie oświaty są kluczowe.  

Samorząd decyduje o sieci jednostek oświatowych i warunkach realizacji zadań oświatowych 

i o standardzie organizacji pracy jednostek oświatowych, decyduje o planach finansowych oraz 

o zasadach przyznawania i rozliczania dotacji, o standardach realizacji zadań oświatowych, 

troszczy się o jakość edukacji. 

Dyrektor szkoły realizuje zadania statutowe, ustala plany i programy nauczania w ramach 

zatwierdzonej organizacji, realizuje plan finansowy zapewniając wysoką efektywność, 

odpowiada za jakość realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wymagań i standardów. 

System oświaty musi odpowiadać na zmiany zachodzące w świecie korzystając z najlepszych 

wzorów i porównując efekty. Mimo wielu osiągnięć, ciągle mamy poczucie, że to co robimy 

powinno przynieść jeszcze lepsze efekty.  

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju na miarę jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości, proponuje różne formy rozwijania zainteresowań, 

wsparcia i poszerzania horyzontów intelektualnych, umiejętności funkcjonowania w różnych 

grupach społecznych, w nowym otoczeniu, sytuacjach i poczucia własnej wartości. 

W zarządzaniu oświatą osiągnęliśmy dobrą bazę szkolną i wyposażenie, kwalifikowaną kadrę 

pedagogiczną, wysoki poziom edukacji,  dobrą organizację systemu edukacji na terenie gminy, 

bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dobre wykorzystywanie środków unijnych, dobrze 

zorganizowaną pomoc psychologiczną. 

W zarządzaniu oświatą pomaga nam wsparcie środkami unijnymi,  kadra kierownicza oświaty,  

dostęp do szkoleń, nowoczesne technologie, zaangażowanie środowiska w sprawy edukacji. 
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   Planujemy edukację wysokiej jakości z dobrymi wynikami edukacyjnymi, zarządzaną 

efektywnie, racjonalizując wydatki oświatowe.  

 Przedłożona informacja obrazuje stan edukacji w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

2021/2022 na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in. analizy sieci szkół                   

i placówek oświatowych, organizacji i bazy szkół, kadry pedagogicznej, analizy osiągnięć, 

wyników egzaminów ósmoklasisty. Celem jest przedstawienie lokalnej społeczności jasnego                

i zwięzłego obrazu, w jaki sposób Gmina Pionki wypełnia swoje zobowiązania w obszarze 

oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Gmina jest jednym z wielu podmiotów wpływających na pracę szkoły, w tym również na jakość 

jej oferty edukacyjnej i wychowawczej. Ze względu jednak na ustawowy obowiązek 

zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i gospodarczej oraz prowadzenia 

przedszkola i szkół – jako zadanie własne – gmina ma szczególną rolę do spełnienia w procesie 

zapewniania jakości edukacji. 

Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) wskazuje następujące zadania organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę: 

 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych                                            

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki                         

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

 4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym                        

w zakresie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia                    

29 września 1994 roku o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;  

5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;  

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 
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Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Pionki konsekwentnie dążyła do zapewnienia 

warunków nauczania na jak najwyższym poziomie, poprzez zapewnienie uczniom możliwości 

kształcenia w nowoczesnych budynkach, przez nauczycieli o wysokich kompetencjach, 

wspierając innowacyjne programy i rozwiązania, w tym finansowane ze środków zewnętrznych 

– umożliwiające osiąganie wysokich wyników w nauce. Gmina zapewniała także dostęp                     

do bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, szerokiej bazy sportowej, dostosowanie placówek                 

do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami.  

 

Uchwały Rady Gminy Pionki podjęte w 2021 r. w zakresie oświaty: 

1)  Uchwała Nr XXVIII/157/2021 Rady Gminy Pionki z dnia 1 lutego 2021 r. uchylająca 

uchwałę Nr XXXIII/148/2005 Rady Gminy Pionki z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Pionki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, 

pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli, 

2)  Uchwała Nr XXIX/164/2021 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pionki dla uczniów szkół 

podstawowych za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące Gminę Pionki, 

3)  Uchwała  Nr XXIX/165/2021 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Pionki, 

4)  Uchwała  Nr XXIX/166/2021 Rady Gminy Pionki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława 

Jagiełły w Jedlni, Jedlnia 93 w Publiczne Przedszkole w Jedlni, Jedlnia 93 oraz utworzenia 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlni, Jedlnia 93,  

5) Uchwała Nr XXXIV/190/2021 Rady Gminy Pionki z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Pionki, w roku szkolnym 2021/2022, 

6) Uchwała Nr XXXIX/212/2021 rady Gminy Pionki z dnia 23 listopada 2021 r. w  sprawie 

zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zarząd Oświaty                                         

i Wychowania w Pionkach oraz zmiany uchwały Nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Pionki                      

z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych, dla których 
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Gmina Pionki jest organem prowadzącym oraz zmiany statutu Gminnego Zarządu Oświaty                   

i Wychowania w Pionkach. 

 

W roku 2021 Gmina Pionki realizowała zadania oświatowe poprzez prowadzenie 

następujących szkół, dla których jest organem prowadzącym: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Augustowie, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarnej, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach, 

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jedlni, w skład którego wchodzi Publiczne                      

Przedszkole oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły, 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Laskach, 

6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Suchej, 

7) Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole 

oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Pionki 

uczęszczało ogółem 869 dzieci, z tego do Publicznego Przedszkola w Suskowoli 24 dzieci,          

do oddziałów przedszkolnych 177, a do szkół podstawowych 668 uczniów. 
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Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

Nazwa 

placówki 

Ilość uczniów w SP Ilość uczniów 

w OP 

Ilość uczniów w 

Przedszkolu 

Razem ilość uczniów 

w szkole 

 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 

PSP 

Augustów 

   37   33 4 8 - -   41   41 

PSP 

Czarna 

 112 111 35 46 - - 147 157 

PSP 

Jaroszki 

   47   48 17 20 - -   64   68 

PSP 

Jedlnia 

208 209 54 60 - - 262 269 

PSP Laski   91   92 13 12 - - 104 104 

PSP Sucha   63   57 15 13 - -   78   70 

PZS 

Suskowola 

116 118 25 18 25 24 166 160 

Ogółem 674 668 163 177 25 24 862 869 

Tabela nr 1 przedstawia stan uczniów na dzień 30.09.2021 w porównaniu do roku szkolnego 

2020/2021 z bazy danych SIO 

 

W roku 2021 w gminnych placówkach oświatowych było zatrudnionych: 

- 107 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 

- 46 nauczycieli w niepełnym wymiarze, 

- 25 nauczycieli kontraktowych, 
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- 16 nauczycieli mianowanych, 

- 104 nauczycieli dyplomowanych, 

- 8 nauczycieli stażystów. 

Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i 

młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn w uczeniu się. 

Rozpoznawanie i zaspokajanie tych potrzeb obejmuje 

bardzo szeroką grupę uczniów: 

- z zaburzeniami rozwojowymi, 

- z deficytami w rozwoju, 

- wybitnie zdolnych.  

 Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować. 

Obowiązujący w Polsce system oświatowy wyróżnia następujące rodzaje specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów: 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanymi 

znacznym, 

 niewidomych i słabowidzących, 

 niesłyszących i słabosłyszących, 

 przewlekle chorych, 

 z niepełnosprawnością ruchową, 

 zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

 z autyzmem,  

 z zaburzeniami sprzężonymi, 

 z zaburzeniami zachowania, 

 z zagrożeniem uzależnieniami, 

 z innymi niewymienionymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 zdolnych. 

Na  podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej należy dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
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zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

W jednostkach oświatowych naszej gminy nauczyciele i specjaliści  informują 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów): 

 o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania,  

 o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  otrzymują wsparcie 

realizowane w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W programie tym 

można (jeśli dziecko tego potrzebuje) wskazać dodatkowe zajęcia indywidualne. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  nauka w ramach nauczania indywidualnego organizowana jest 

jedynie dla dzieci chorych. Obowiązujące od 1 września 2017 roku przepisy uniemożliwiają 

organizację nauczania indywidualnego na terenie szkoły. To rozwiązanie w indywidualnych 

przypadkach utrudniło kształcenie uczniów niepełnosprawnych. 

 Specjalne potrzeby edukacyjne są wypadkową możliwości i braków ucznia, 

możliwości i braków otoczenia.  

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymagają  

w procesie edukacji: 

 nauczycieli specjalistów, 

 specjalnego, zindywidualizowanego w zakresie tempa i wymagań programu oraz 

adekwatnych metod nauczania, 

 odpowiednich warunków lokalowo – bytowych, w jakich odbywa się proces 

nauczania, 

 specjalnych form odpytywania i sprawdzania poziomu ich wiedzy i umiejętności, 

czyli oceniania wewnętrznego i zewnętrznego. 
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Szkoły podejmują różnorodne działania wspierające uczniów ze specjalnymi 

potrzebami wprowadzając zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w szkołach w różnych 

formach, które powinny być odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości ucznia. Zasady 

organizacji i udzielania tej pomocy wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1280 

ze zm.). W oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

organizowane jest nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

kształcenie specjalne. W oparciu o opinię szkoła lub przedszkole obejmuje dziecko 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia lub wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego (w przedszkolu) oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia (w szkołach), są 

organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające   w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie                  

z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wszystkie zalecenia zawarte                                      

w orzeczeniach lub opiniach są realizowane przez szkoły i przedszkola. 

Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym mają zapewnione 

zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczenia lub opinii. Na 

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano w 2021 roku kwotę 304.834,57 zł. 

Są to środki finansowe w ramach subwencji oświatowej. W celu usprawnienia i poprawy 

jakości nauczania zakupiono   wyposażenie i pomoce dydaktyczne m.in. laptopy, monitory 

interaktywne, magiczny dywan, programy multimedialne, zestawy tablic i ćwiczeń 

dydaktycznych.  Na dzień 30.09.2021 roku w systemie informacji oświatowej (SIO) wykazano 

14-cioro dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Gmina Pionki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na 

zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.  Zgodnie z ustawą z dnia 27 października                 
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2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 dotacją celową  na 

wyposażenia szkół w podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

objęci zostali uczniowie klas I – VIII. Wykorzystano na ten cel 89.118,70 zł.  

Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu 

terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na które 

na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich realizacji 

przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji.   

W roku 2021, realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków 

gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było 

zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez Gminę Pionki 

środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników                         

i eksploatację budynków szkolnych.  

Wydatki na oświatę, to znaczna część budżetu gminy. Źródła wydatków związanych                 

z realizowaniem zadań oświatowych w gminie to subwencja oświatowa, dotacje, środki własne 

gminy i inne. Wydatki bieżące na oświatę w 2021 r. stanowiły kwotę 16.404.654,82 zł.                          

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 144.609,00 zł: wymiana 

kotłów olejowych w PSP Sucha, podjazd dla osób niepełnosprawnych w PSP Laski. 

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest 

podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej  w budżecie państwa. Tworzy to 

korzystną sytuację finansową dla terenów gęsto zaludnionych, natomiast  w niekorzystnej 

sytuacji stawia jednostki samorządu terytorialnego gdzie występuje obszar z niską strukturą 

zaludnienia.  

Szkoły o małej liczbie uczniów generują zdecydowanie wyższe koszty ich utrzymania, 

stąd też uwzględniając nasze uwarunkowania chcąc jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom 

kształcenia zmuszeni jesteśmy do ponoszenia wysokich nakładów.  

Dodatkowe czynniki niezależne od jednostki samorządu terytorialnego, takie jak: 

regulacje płacowe, urlopy zdrowotne, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy 

materialnej uczniom, koszty nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz innych form zajęć dodatkowych powodują konieczność angażowania przez 

jednostkę samorządu terytorialnego znaczących środków.  
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W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych konsekwentnie 

weryfikowane są arkusze organizacyjne. Podejmowane określone decyzje na pierwszym 

miejscu stawiają jako cel nadrzędny zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia                                      

i zapewnienia właściwych warunków pracy.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie 

klas  ósmych szkół podstawowych pisali sprawdzian, który obejmował trzy obowiązkowe 

przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny.     W tabeli poniżej prezentacja 

średnich wyników w tym sprawdzianie uczniów ze szkół, na tle średnich wyników uzyskanych 

w województwie i powiecie. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,                              

co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Zewnętrzny egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 25-27 maja 2021 roku. 

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach dla szkół przedstawiają się następująco: 

Szkoła Język polski Matematyka Język angielski 

PSP Augustów 81% 69% 78% 

PSP Czarna 64% 46% 55% 

PSP Jaroszki 51% 42% 51% 

PSP Jedlnia 47% 40% 51% 

PSP Laski 55% 51% 65% 

PSP Sucha 57% 37% 51% 

PSP Suskowola 80% 72% 72% 

Gmina 59% 49% 58% 

Powiat 59% 46% 60% 

Województwo 64% 52% 71% 

 

Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki 

niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc 
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traktować jako surowego wskaźnika, nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną wiedzę 

co do dalszych kierunków pracy szkoły.   

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości 

pracy szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany 

na systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie 

egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki egzaminów zewnętrznych dają wskazówki 

na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę, dokonywać określonych 

korekt i modyfikacji.   

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po 

zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. 

Najważniejszym wnioskiem, który przynosi analiza wyników egzaminu z języka 

polskiego ósmoklasisty w 2021 roku, jest konieczność zintensyfikowania działań mających na 

celu wzbogacenie zakresu środków językowych stosowanych przez uczniów oraz utrwalanie 

znajomości zasad pisowni. 

Z całą pewnością egzamin z matematyki w 2021 roku można  określić jako egzamin 

testujący umiejętność myślenia matematycznego i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie, 

którzy uzyskali z niego dobry wynik, rozumieją matematykę i potrafią szukać różnych 

sposobów rozwiązywania problemów. Natomiast uczniowie, którzy traktują matematykę jako 

przedmiot mniej lubiany i bazują na wyuczonych sposobach rozwiązywania zadań, egzamin                 

z matematyki sprawił kłopoty.  

Uczniowie zdający język angielski najlepiej poradzili sobie z zadaniami 

sprawdzającymi rozumienie tekstów pisanych oraz zadaniami sprawdzającymi znajomość 

funkcji językowych. Więcej trudności sprawiło im rozwiązanie zadań badających umiejętność 

rozumienia ze słuchu. Najtrudniejsze dla ósmoklasistów okazały się zadania sprawdzające 

umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz te sprawdzające znajomość środków 

językowych. 

Obowiązek dowozów realizowany jest przez Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania              

w Pionkach własnym środkiem transportu, jak również przez przewoźników wyłonionych                           

w przetargu. Przy organizacji dowozów bardzo istotnym jest zapewnienie pełnego 

bezpieczeństwa, w miarę krótkiego w czasie przejazdu do i ze szkoły oraz takiego ułożenia 

harmonogramów, aby umożliwić uczniom dotarcie do szkoły na czas. Osiągnięcie 
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zamierzonego efektu możliwe jest dzięki ścisłej współpracy i koordynacji działań między 

Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania a dyrektorami szkół. Według opinii rodziców, 

nauczycieli, dyrektorów szkół dowozy funkcjonują sprawnie, zapewniając bezpieczny                                

i terminowy przewóz dzieci zarówno na terenie Gminy. Pojazdy, którymi realizowane są 

dowozy są w dobrym stanie technicznym. Ocena ta wynika m.in. z ustaleń kontroli 

przeprowadzonej przez takie instytucje, jak: Policja czy Inspekcja Ruchu Drogowego. Gmina 

zapewniała dowóz uczniom, których odległość od szkoły przekraczała 3 km w I etapie 

edukacyjnym i uczniom, których odległość od szkoły przekraczała 4 km w II etapie 

edukacyjnym.  Całkowity koszt dowozu w roku 2021, wyniósł: 124.892,96 zł. Gmina Pionki 

zwracała również środki rodzicom, na podstawie zawartych umów, którzy sami dowożą swoje 

niepełnosprawne dzieci do szkół specjalnych. Na zakup paliwa do autobusu wydatkowano 

kwotę 27.982,93 zł. 

W roku 2021, pozyskano dodatkowe środki w następujących programach                                          

i projektach:   

1) Dofinansowanie 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Augustowie w wysokości 78.122,00 zł                                

i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach w wysokości 

70.000,00 zł.  W ramach subwencji zakupiono pomoce dydaktyczne  niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). 

Zakupiono m.in.  monitory interaktywne i laptopy, laboratoria  tematyczne, magiczny dywan, 

tablety, photon moduły fizyka, ekologia, edukacja, interaktywne plansze z geografii, chemii, 

fizyki, mikroskopy, pakiety chemiczne z odczynnikami, pakiety z fizyki. Pomoce dydaktyczne 

znacznie przyczyniły się do skutecznej i atrakcyjnej realizacji podstawy programowej. Środki 

te zostały wykorzystane w całości. 

2) Gmina Pionki pozyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki 

„Poznaj Polskę” na zorganizowanie wycieczek szkolnych w wysokości 30.591,00 zł. Wkład 

finansowy Gminy Pionki wyniósł 2.334,00 zł. W przedsięwzięciu wzięły udział dwie szkoły: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, która zorganizowała dwie wycieczki w klasach I-III, 

IV-VIII i Publiczna Szkoła Podstawowa w Suskowoli, która zorganizowała wycieczkę                       

w klasach  IV-VIII. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących  

szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu 

edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 
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przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu 

nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów 

historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyła uczniom warunki                                  

do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.  

3) Gmina Pionki w ramach Rządowego Programu „ Laboratoria Przyszłości” otrzymała środki 

finansowe w wysokości 310.000,00 zł. Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół 

podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 

STEAM ( nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Na ten cel wydatkowano 

w 2021 r. 210.804,28 zł. Zakupiono  dla szkół drukarki, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, 

mikrofony, stacje lutownicze, laptopy, zestawy nagłośnieniowe, roboty edukacyjne, zestawy 

mikrokontrolerów, urządzenia AGD, oprogramowanie do montażu video, zestawy 

oświetleniowe, zestawy elektroniczne. Do zrealizowania w 2022 r. pozostała kwota                                  

w wysokości 99.19572 zł.  

Najważniejsze prace remontowe oraz zakupione wyposażenie dla szkół w roku 2021: 

 remont drzwi wewnętrznych, sali dydaktycznej nr 5 i korytarza  górnego w budynku 

PSP w Augustowie,  

 dokonano rozbiórki budynków gospodarczych, które zagrażały bezpieczeństwu 

młodzieży szkolnej, malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, szatni i łazienek 

szkolnych, wymieniono oświetlenie w sali informatycznej i na antresoli  w PSP                             

w Czarnej, 

 remont łazienek szkolnych i wymiana armatury łazienkowej w PSP w Jaroszkach, 

 remont korytarzy i klatek schodowych, malowanie trzech sal dydaktycznych, remont 

pokoju nauczycielskiego w budynku PSP (utworzono gabinety specjalistów: 

psychologa, pedagoga, logopedy)  w ZS-P w Jedlni, 

 zainstalowano klimatyzację  w pięciu pomieszczeniach, w tym serwerowni, pokoju 

nauczycielskim i sali komputerowej, zmodernizowano pracownię komputerową – 

zakup 25 komputerów All-In-One w ZS-P w Jedlni , 

 zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal dydaktycznych, zakup wyposażenia 

do pomieszczeń socjalnych, zakup programu do ewidencji czasu pobytu dzieci                            
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w przedszkolu i drukarki kart do Publicznego Przedszkola w Jedni (rozpoczęcie 

działalności od 01 września 2021 r.), 

 remont ogrodzenia w PSP w Laskach, 

 montaż klimatyzacji w sekretariacie szkoły i w sali oddziału przedszkolnego w PSP                  

w Laskach, 

 wymiana kotłów olejowych grzewczych w PSP w Suchej, 

 remont tarasu  w Publicznym Przedszkolu w Suskowoli, 

 demontaż starych i montaż nowych drzwi wewnętrznych w budynku szkoły, zakup                      

i montaż klimatyzacji w czterech pomieszczeniach szkolnych: pokoju nauczycielskim, 

gabinecie dyrektora, sekretariacie, pracowni komputerowej, remont nawierzchni                          

i wymiana urządzeń na placu zabaw, remont orynnowania na budynkach szkoły 

podstawowej i przedszkola, zakup i montaż hydrantów wnękowych - zawieszanych 

DN25 – 6 szt, zakup i montaż systemu efektywnej komunikacji (system radiowęzłowy). 

W szkołach zakupiono pakiet  programów usprawniających komunikację, sprawne zarządzanie 

i dobrą organizację szkoły (m.in. wprowadzono dziennik elektroniczny i program 

umożliwiający sporządzanie arkuszy organizacyjnych szkoły).  

W ramach posiadanych środków finansowych Dyrektorzy szkół na bieżąco dokonywali 

zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych: zakup 

urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, stolików  i krzeseł do sal lekcyjnych, mebli biurowych 

i regałów bibliotecznych  czy materiałów biurowych, hydraulicznych i elektrycznych.                             

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni zakupiono agregat malarski. Dzięki 

wykorzystaniu urządzenia i dużego wkładu pracy pracowników obsługi znacznie 

zaoszczędzono środki finansowe na cele remontowe.  

 Gmina Pionki w sposób szczególny dąży do zapewnienia lepszego dostępu 

najmłodszych dzieci do edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego. To najskuteczniejszy 

sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju 

intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie 

przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom                       

w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie 

zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, 

procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym 



81 
 

funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Dlatego też gmina inwestuje  w edukację małych 

dzieci.  

Gmina Pionki utworzyła Publiczne Przedszkolne  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jedlni, 

w którym rozpoczęło edukację 74 dzieci. Przedszkole zaczęło funkcjonować od 01 września 

2021 r. Zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt, wyposażenie i bazę dydaktyczną. 

Zagadnienia przedstawione w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 

2021 są na bieżąco monitorowane przez Wójta Gminy Pionki.  

Dużą wagę przywiązujemy do minimalizowania problemów kadrowych nauczycieli                    

i pracowników, wynikających ze zmniejszającej się liczby uczniów. Systematycznie 

prowadzone są analizy wydatków w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań i jednocześnie 

umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów edukacyjnych. Dużym wyzwaniem są zmiany 

oświatowe  w szczególności te, które nakładają dodatkowe obowiązki na pracowników oświaty 

związane z organizacją pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dowozem 

uczniów niepełnosprawnych, adaptacją nowych miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz 

szkolnych, jak również ich dofinansowaniem, a także wyposażenia szkół w nowoczesne 

pracownie przedmiotowe oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne.  

 Inwestycja w oświatę to jednak nie tylko wielomilionowe remonty, modernizacje czy 

budowy nowych obiektów, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. Jak co roku zapewniono 

środki z budżetu Gminy Pionki na dokształcenie nauczycieli i pedagogów przez wsparcie 

finansowe udziału w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych. Zgodnie z art. 70a 

Karty Nauczyciela, Gmina Pionki w roku 2021 dokonała odpisu na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, co stanowiło 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2021 wydatkowano na ten 

cel 53.362,06 zł, z tego 30. 995,31 zł na szkolenia nauczycieli z zakresu m.in. z zakresu: 

wdrażania i realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych, organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, oceny pracy dyrektora i nauczyciela,   planu nadzoru 

pedagogicznego oraz organizacji roku szkolnego na rok szkolny 2021/2022, rozwoju i awansu 

zawodowego nauczyciela, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, z zakresu umiejętności 

społecznych, z zakresu raportu o stanie dostępności,  z zakresu AML, wydatkowania środków 

na subwencję oświatową, aktualizacji dokumentów prawa oświatowego, z zakresu 

monitorowania potrzeb edukacyjnych dzieci, psychologii klas młodszych. Wydatki 

realizowane były zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów szkół. 
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 W Polsce został ukształtowany system realizacji zadań oświatowych, który na poziomie 

gminnym wynika głównie z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W ustawie                                       

o samorządzie gminnym wskazano, iż sprawy dotyczące edukacji publicznej należą do zadań 

własnych gminy. Z kolei drugi z wymienionych aktów prawnych wskazuje  podmioty, dla 

których organem prowadzącym jest gmina. Gmina odpowiedzialna jest zatem za zapewnienie 

warunków działania placówki oświatowej, w tym za utrzymanie  bezpieczeństwa i higieny, 

wykonywanie remontów i inwestycji, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej                         

i organizacyjnej, wyposażenie tej placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny                           

do nauczania i wychowania, przeprowadzenie sprawdzianów i egzaminów, jak również 

wykonywanie innych zadań statutowych. Zadania te precyzują również: ustawa z dnia                             

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tych aktów prawnych. 

Subwencja oświatowa stanowi ważne źródło finansowania zadań oświatowych w gminach. 

Jednocześnie od początku reaktywowania działalności gmin w Polsce jej uwarunkowania 

podlegały licznym modyfikacjom. W warunkach ograniczonych środków z subwencji na 

pokrycie wzrastających wydatków na zadania oświatowe w gminie - środki te nie wystarczają 

na pokrycie wydatków bieżących na edukację i wychowanie, w ramach których dominują 

wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, organ 

prowadzący w dużej mierze finansuje zadania z dochodów własnych. Wydatki na zadania 

oświatowe w gminie wynikają  z podejmowania wielu trudnych decyzji i stanowią zasadniczą 

pozycję ich wydatków ogółem.  

 Mimo wielu problemów z jakimi zmagają się szkoły należy podkreślić niezwykłą 

determinację i zaangażowanie zarówno Organu prowadzącego jak i Dyrektorów szkół                           

w zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych uczniom i pracownikom oświaty. 

Racjonalne dysponowanie środkami finansowanymi zaplanowanymi w budżecie szkoły 

pozwala na doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt umożliwiający rozwój 

kompetencji uczniów i realizację szkolnego zestawu programów nauczania w celu podniesienia 

poziomu kształcenia uczniów.  
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7.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie                

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Program współpracy Gminy Pionki                            

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok, zwany dalej „Programem”, został przyjęty uchwałą                                               

Nr XXIV/133/2020  Rady Gminy Pionki z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie:  przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Projekt uchwały konsultowany był zgodnie                            

z uchwałą Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,                            

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji,  w formie zamieszczenia konsultowanego projektu 

uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pionki, na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Pionki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pionki z informacją                            

o możliwości wyrażenia przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uwag i opinii dotyczących projektu                   

w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie konsultacji żadna                     

z organizacji nie zgłosiła uwag do programu. 

 

Cel Programu 

Głównym celem Programu była poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków                          

do uczestnictwa w życiu publicznym. 

 

Zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne 

Przedmiot współpracy stanowiła realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej – inicjatywy lokalne, w celu zaspokojenia 

potrzeb społecznych. 
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Wobec powyższego w Programie określone zostały szczegółowo priorytetowe zadania, których 

realizacja może zostać dofinansowana przez gminę.  Współpraca w roku 2021 obejmowała 

realizację zadań publicznych (wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w obszarach: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  organizację zajęć sportowych, zawodów oraz  

imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym dla dzieci i młodzieży 

2)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) rozwijanie kultury poprzez edukację kulturalną, muzyczną i wychowanie przez sztukę, 

b) organizowanie imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi oraz    

promocją gminy, 

c) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, pomoc przy organizowaniu imprez 

promujących Gminę Pionki, 

d) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – organizacja imprez 

kulturowych, sportowych i rekreacyjnych; 

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. 

 

Zasady i formy współpracy 

Współpraca pomiędzy Gminą Pionki a podmiotami odbywała się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Przebiegała ona w formie finansowej oraz pozafinansowej. 

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom dotacji celowych na realizację zadań 

własnych w formie: 

1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, 

2) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie                           

z przepisami określonymi w art. 19 a ustawy („małe granty”) 

Współpraca pozafinansowa, zgodnie z Programem, mogła odbywać się w szczególności                              

w następujących formach: 

1)  pomoc w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej, 

2)  udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte, 

3) umożliwianie organizacji podejmowania przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów 

sportowych, 

4) obejmowanie honorowym patronatem przez Wójta Gminy działań i programów, 
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prowadzonych przez organizacje, 

5) promocja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej  

www.gmina-pionki.pl , zawierającej bazę danych o działalności organizacji pozarządowych, 

6) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

współpracującym  z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

7) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

8) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej 

działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 

9) przygotowywanie analiz i sprawozdań. 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych – współpraca finansowa 

Władze Gminy Pionki współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie                                

i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. 

W 2021 r. na wsparcie lub powierzenie wykonywania zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami przeznaczono środki finansowe w łącznej 

wysokości 275.500,00zł (słownie : dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 

00/100). 

 

Tryb konkursowy 

 Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy 

ofert na realizację zadań publicznych. W ramach niniejszych konkursów przekazano 

organizacjom dotacje o łącznej wartości 229.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia 

dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wszystkie organizacje, które otrzymały w roku 2021 

dotacje, złożyły sprawozdania, rozliczające otrzymane środki. 

W zakresie wspierania zadania publicznego zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy 

ofert w następujących obszarach: 

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

W ramach  konkursu wpłynęły dwie oferty, złożone przez:  Gminny Klub 

Sportowy ,,Królewscy” Jedlnia oraz Gminny Klub Sportowy „Legion” Suskowola.  Komisja 

konkursowa sprawdziła wymogi formalne i merytoryczne ofert. Wybór ofert oraz kwota 

http://www.gmina-pionki.pl/
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dofinansowania określone zostały Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Pionki  

z dnia 1 kwietnia 2021r. 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Nazwa organizacji, 

której została przyznana dotacja 

Nazwa zadania 

publicznego 
Kwota dotacji 

Gminny  Klub Sportowy   

,,Królewscy” Jedlnia             

“Zdrowa młodzież zdrowa 

przyszłość  ” 

124.500,00 zł  

Kwota została 

wykorzystana  

w całości. 

Gminny Klub Sportowy  

„Legion” Suskowola 

“W zdrowym ciele zdrowy 

duch ” 

60.000,00 zł 

Niewykorzystane 

środki w kwocie 

6195,22 

została zwrócona na 

konto Gminy Pionki                

w terminie 

wskazanym  

w umowie. 
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2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 

 

W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta, złożona przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Boni 

Angeli. Komisja konkursowa sprawdziła wymogi formalne i merytoryczne. Wybór oferty 

i kwotę dofinansowania określa Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Pionki  

z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 

 

 

Nazwa organizacji, 

której została przyznana dotacja 

 

Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

Stowarzyszenie Orkiestry Dętej 

Boni Angeli 

 „Kształcenie umiejętności 

muzycznych członków orkiestry Boni 

Angeli podczas zajęć i warsztatów 

muzycznych”.  

 45.000,00 zł 

Niewykorzystane środki              

w kwocie 990,08 zł  

zostały zwrócone na 

konto Gminy Pionki               

w terminie wskazanym    

w umowie 

 

 Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Boni Angeli 

 

W ramach dotacji przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie 

Orkiestry Dętej Boni Angeli realizowało w roku 2021 zadanie pn. „Zdobywanie umiejętności 

muzycznych dzieci i młodzieży orkiestry Boni Angeli podczas zajęć i warsztatów 

muzycznych”. Przyznaną dotację  stowarzyszenie przeznaczyło w szczególności na: 

 zatrudnienie kapelmistrza, 

 zatrudnienie kapelmistrza - zajęcia indywidualne 

 zatrudnienie drugiego nauczyciela- zajęcia indywidualne 

 wynajem autokaru 
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 warsztaty muzyczne 

 zajęcia instrumentalne, wynagrodzenie instruktora muzyki 

 materiały dydaktyczne 

Organizowane zajęcia muzyczne pozwoliły doskonalić wśród dzieci i młodzieży umiejętność 

gry na instrumentach dętych. Zajęcia te miały charakter grupowy oraz indywidulany. Nabyte 

umiejętności prezentowane były podczas festynów, koncertów rozrywkowych, patriotycznych, 

uroczystości kościelnych.   

 

Tryb pozakonkursowy („małe granty”) 

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na podstawie 

oferty złożonej przez organizację pozarządową, Wójt Gminy Pionki mógł zlecić realizację 

zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, biorąc pod uwagę celowość 

realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Ubieganie się                                     

o przyznanie środków na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym wymagało 

spełnienia następujących warunków: 

− wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty                    

10 000 zł, 

− zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

− łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej                      

lub temu samemu podmiotowi w trybie uproszczonym nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 

złotych w danym roku kalendarzowym. 

 

W 2021 roku złożono łącznie 12 ofert na realizację zadań publicznych w trybie 

uproszczonym. Zawarto i zrealizowano 9 umów na łączną kwotę 46.000,00 zł. Pozostałe                

3 oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.  

Do realizacji projektów na rzecz mieszkańców Gminy Pionki przystąpiły następujące organizacje 

pozarządowe: 

 Stowarzyszenie Jedlnia (2 projekty), 

 Koło Gospodyń Wiejskich Jedlnianki (2 projekty), 

 Krasna XXI Stowarzyszenie Mieszkańców Krasnej Dąbrowy 

 Zespół Królewskie Źródła 

 Klub Sportowy PATEX Pionki 
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 Koło Gospodyń Wiejskich w Augustowie 

 Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do  

Wszystkie organizacje, realizujace zadania publiczne w tym trybie, złożyły sprawozdania z ich 

wykonania w terminie, a koszty realizacji zadań publicznych zostały rozliczone pozytywnie.  

 

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji  

w trybie pozakonkursowym: 

 

Lp. Obszar zadania 

Nazwa 

organizacji, 

której została 

przyznana 

dotacja 

Nazwa projektu 

 

Kwota  dotację 

przeznaczono na 

następujące zadania:  

1. Podtrzymywanie                    

i upowszechnianie 

tradycji narodowej, 

pielęgnowanie 

polskości  

oraz rozwoju 

świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej, 

kulturowej 

 

 

Stowarzyszenie 

Jedlnia 

“Ślad w pamięci” 

Kwota 8.000,00 zł 

Dotację przeznaczono  

na działania związane  

z przygotwaniem                           

i wydaniem albumu, 

zdjecia archiwalne              

z okresu międzywojennego 

dokumentującego życie 

mieszkańców. (album do 

wglądu) Kwota została 

wykorzystana w całości. 

2. 
“Na początku było 

słowo” 

Kwota 4.000,00 zł 

Dotację przeznaczono  

na działania związane  

z przygotowaniem i 

wydaniem publikacji               

ks.J Gackiego“ Jedlnia” 

(publikacja do wglądu). 

Kwota została 

wykorzystana w całości. 
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3. 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej                    

i sportu             

 

 

Klub Sportowy 

Centrum Tang 

Soo Do 

Organizacja 

aktywności sportowej 

zawodników Klubu 

Sportowego Centrum 

Tang Soo Do z terenu 

gminy 

Kwota 9.000,00zł 

Dotację przeznaczono , 

na organizację  aktywności 

sportowej zawodników 

podczas sprinków , 

zgrupowań  (opłaty 

uczestnictwa-startowe, 

koszty dojazdów  

i noclegów oraz 

doposażenie  sprzętu). 

Kwota została 

wykorzystana w całości. 

4. 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego, 

poprzez: działalność 

wspomagającą 

rozwój wspólnot i 

społeczności  

lokalnych – 

organizacja imprez 

kulturalnych , 

sportowych i 

rekreacyjnych 

 

 

 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 

Jedlnianki 

 

 

 

,, Żyj aktywnie 

zwiedzając piękne 

miejsca” 

 

  

Kwota 3.000,00 zł 

Dotację przeznaczono  

na działania związane  

z organizacją wycieczki  

do Zamościa (wydatki 

obejmowały przwóz             

i bilety wstępu). 

Kwota została 

wykorzystana  

w całości. 

 

 

 

5. "Żyj aktywnie” 

Kwota 1.000,00 zł 

Dotację przeznaczono  

na zorganizowanie 

warsztatów artystycznych 

– folorystycznych. 

Kwota została 

wykorzystana w całości. 
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6. 

Podtrzymywanie i 

upowszechnianie 

tradycji narodowej , 

pielęgnowanie 

polskości oraz 

rozwoju 

świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej, 

kulturowej: kultury , 

sztuki, ochrony 

dóbr  kultury                        

i dziedzictwa 

narodowego 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Augustowie 

Wycieczka integracyjna 

Kwota 5.000,00 zł 

Dotację przeznaczono na 

zorganizowanie wycieczki 

do Krakowa (koszt 

przejazdu, 

zakwaterowania , 

wyżywienia) Kwota 

została wykorzystana  

w całości. 

 

7. 

Podtrzymywanie i 

upowszechnianie 

tradycji narodowej , 

pielęgnowanie 

polskości oraz 

rozwoju 

świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej, 

kulturowej: kultury , 

sztuki, ochrony 

dóbr  kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 

KRASNA XXI 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców 

Krasnej Dąbrowy 

„Festyn Rodzinny” 

Kwota 6.000,00 zł 

Dotację przeznaczono  

na zorganizowanie Festynu 

(zakup art. spożywczych, 

nagród i wynajem urządzeń 

wesołego miasteczka). Nie 

wykorzystana kwota 12,23 

zł  została zwrócona na 

konto Gminy Pionki              

w terminie wskazanym  

w umowie. 

8. 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego, 

Zespół 

"Królewskie 

Źródła" 

Wycieczka integracyjna 

Kwota 5.000,00 zł 

Dotację przeznaczono na 

zorganizowanie wycieczki 

do Warszawy (koszt 
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poprzez: działalność 

wspomagającą 

rozwój wspólnot i 

społeczności  

lokalnych – 

organizacja imprez 

kulturalnych , 

sportowych i 

rekreacyjnych 

 

przejazdu, wyżywienia, 

bilety wstępu i opłata za  

przewodnika). Kwota 

została wykorzystana  

w całości. 

 

9. 

 Wspieranie 

upowszechniania 

kultury fizycznej 

Klub Sportowy 

Patex Pionki 

Otwarte Dni Tenisa             

dla dzieci i młodzieży 

Kwota 5.000,00 zł 

Dotację przeznaczono na 

zorganizowanie zajęć 

integracyjno-sportowych  

w formie zabawy i zdrowej 

rywalizacji (zakupiono 

nagrody, art. spożywcze, 

ściankę mobilną, 

zatrudniono instruktora). 

Kwota została 

wykorzystana w całości. 

 

 

V. Współpraca pozafinansowa 

Istotną część współpracy pozafinansowej stanowi wspieranie przez Urząd Gminy 

działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Odbywa się to przede wszystkim 

poprzez promocję tych działań, pomoc przy organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie 

imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych), w tym poprzez informowanie mieszkańców 

za pomocą stron internetowych oraz wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń czy plakatów. 

Informacja o działaniach podejmowanych przez organizacje umieszczane były na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Pionki www.gmina-pionki.pl . 

Zgodnie z Programem, współpraca pozafinansowa powinna opierać się również na 

wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu 

http://www.gmina-pionki.pl/
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zharmonizowania tych kierunków. W związku z powyższym, organizacje pozarządowe 

informowane były o ogłaszanych przez Wójta Gminy Pionki konkursach. Informacje wraz                      

ze wzorami dokumentów zamieszczane były na stronach internetowych Urzędu Gminy Pionki 

(www.gmina-pionki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pionki 

(www.bip.gmina-pionki.pl) w specjalnie dedykowanej  zakładce „Organizacje pozarządowe”. 

Kolejną formą współpracy o charakterze pozafinanswym jest konsultowanie                                    

z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Projekty aktów prawa miejscowego dotyczące działalności 

statutowej organizacji w tym przede wszystkim program współpracy Gminy Pionki                                   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, były konsultowane zgodnie z uchwałą Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Pionki                

z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania                                       

z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Forma 

konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia określane były przez Wójta Gminy Pionki     

w drodze zarządzenia. W roku 2021 konsultacje przeprowadzane były w formach: 

zamieszczenia konsultowanego projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Pionki, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki oraz na tablicy ogłoszeń                              

w Urzędzie Gminy Pionki  z informacją o możliwości wyrażenia przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie uwag i opinii dotyczących projektu programu. 

 Ważnym aspektem pozafinansowej współpracy Gminy Pionki z organizacjami 

pozarzadowymi jest fakt, iż działające na terenie Gminy Pionki organizacje pozarządowe, 

realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców gminy, mogły bezpłatnie korzystać                                     

z infrastruktury znajdującej się w zarządzie Gminy Pionki. Chodzi tu przede wszystkim o kluby 

sportowe, które mogły bezpłatnie korzystać z położonych na terenie Gminy boisk sportowych  

zlokalizowanych w miejscowościach Jedlnia Kolonia i Suskowola, zgodnie z zawartymi 

umowami użyczenia. 

Ponadto wszystkie organizacje mogły korzystać z pomocy w zakresie bieżącego 

funkcjonowania,  w tym przygotowywania oferty oraz sporządzenia sprawozdania. 

 

 

 

http://www.gmina-pionki.pl/
http://www.bip.gmina-pionki.pl/
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8.POLITYKA SPOŁECZNA  

8.1. Charakterystyka pomocy społecznej w Gminie Pionki 

Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie gminy 

mają ośrodki pomocy społecznej, wchodzące w skład lokalnej administracji samorządowej. 

W Gminie Pionki ośrodek pomocy społecznej jest najczęściej pierwszym i zasadniczym 

miejscem, do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. 

 Pomoc może być przyznawana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 

pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i specyficzna działalność 

zawodowa, jaką jest praca socjalna. Człowiek znajdujący się w sytuacji trudnej, podczas 

kontaktu z pracownikiem socjalnym uzyskuje odpowiednią informację dotyczącą możliwości 

uzyskania pomocy oraz form i warunków jej otrzymania. 

 Podstawowym adresatem działań podejmowanych przez pomoc społeczną jest rodzina. 

Rodzina jest uznawana za najważniejszą mikrostrukturę społeczną, stanowiącą ważny element 

życia społecznego i ekonomicznego. Dlatego szczególne znaczenie przypisuje się pomocy oraz 

pracy socjalnej z rodziną doświadczającą takich negatywnych zjawisk jak: ubóstwo, 

bezrobocie, niewydolność opiekuńczo - wychowawcza czy niepełnosprawność. Pomoc 

rodzinie polega na uruchomieniu takich form wsparcia, by ich efektem była samodzielność 

ekonomiczna rodziny oraz niezależność w funkcjonowaniu społecznym. Aby oddziaływania 

naprawcze nakierowane na pomoc rodzinie były skuteczne konieczne jest wielopłaszczyznowe 

podejście do realizowanej pomocy. Poza wsparciem materialnym rodzina wymaga szeroko 

pojętej pracy socjalnej, pomocy specjalistycznej oraz oddziaływań mających na celu rozwijanie 

umiejętności społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje różnorodne formy 

wsparcia umożliwiające rodzinie prawidłowe realizowanie swoich funkcji. Realizowana jest 

praca socjalna, wsparcie psychologiczne, pomoc asystenta rodziny. 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia 

osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz zintegrowanie ich ze środowiskiem. 
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 Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są jednak zobowiązani do współpracy 

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana w ramach świadczeń                             

z pomocy społecznej ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób z niej 

korzystających. Brak jakichkolwiek działań, nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań 

świadczy o niskim zaangażowaniu w proces przezwyciężania swojej trudnej sytuacji życiowej, 

a w stosunku do osoby, która nie współdziała z organem pomocy społecznej organ zgodnie                  

z art. 11 ust.2 ustawy o pomocy społecznej może podjąć odpowiednie kroki skutkujące odmową 

świadczenia. 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach 

 Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pionkach, jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Oprócz zadań wynikających z ww. ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające                      

z innych ustaw, a w szczególności z: 

1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 

o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych 

oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, 

3. Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 

rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

5. Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku 

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach 

w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

6. Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 

roku w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych 

w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 roku                          

w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia 

majątkowego dłużnika alimentacyjnego, 
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8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych, 

9. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”, 

10. Ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami 

wsparcia rodzin, 

11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

12. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, 

13. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, 

14. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

15. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

16. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

17. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, 

18. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

19. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2019 

roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia 

wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 

20. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego. 

 

  Przy realizacji zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach współpracuje 

z Urzędem Gminy Pionki, Radnymi, Sołtysami, KRUS – em, ZUS – em, Powiatowym Urzędem 

Pracy, Komendą Policji, szkołami, sądami, placówkami ochrony zdrowia, Caritas w Radomiu, 

kuratorami sądowymi itp. 
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8.2. Kryteria uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

 Ustawa o pomocy społecznej określa wysokość kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Ministerstwo Rodziny                       

i Polityki Społecznej co 3 lata przeprowadza weryfikację ww. kryteriów dochodowych                           

na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej. 

W roku 2021 obowiązywały kryteria zgodnie  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia                        

11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej i wynoszą: 

– dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł, 

– dla osoby w rodzinie 528,00 zł. 

Kolejna weryfikacja przypada na 2021 r. Według procedowanych zmian do ustawy o pomocy 

społecznej nowe kryteria mają obowiązywać od stycznia 2022 r. 

O pomoc w formie dożywiania dzieci, gorącego posiłku dla dorosłych oraz pomoc w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole w domu” 

mogą starać się: 

– osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium 

dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty 1051,50 zł, 

– osoby w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego 

kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie, tj. kwoty 792,00 zł. 

 

Charakterystyka klientów pomocy społecznej 

 Zgodnie z ustawą świadczenia z pomocy społecznej są udzielane klientom na ich 

wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego danej osoby albo innej osoby, za zgodą osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana 

również z urzędu. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia 

wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza 

się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu jej pobytu 

 Na terenie Gminy Pionki z pomocy tut. Ośrodka korzystają osoby zamieszkałe we 

wsiach: Laski, Marcelów, Stoki, Jaśce, Kościuszków, Działki Suskowolskie, Sokoły, Płachty, 

Huta, Zadobrze, Jaroszki, Brzeziny, Poświętne, Januszno, Krasna Dąbrowa, Zalesie, Kamyk, 

Bieliny, Kolonka, Brzezinki, Wincentów, Tadeuszów, Czarna Kolonia, Czarna Wieś, Helenów, 

Sucha, Sucha Poduchowna, Augustów, Mireń, Sałki, Jedlnia, Jedlnia Kolonia, Karpówka, 

Adolfin, Żdżary, Suskowola. 
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 Tabela poniżej przedstawia zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej powody 

przyznawania pomocy w latach 2019 – 2021 roku w tut. Ośrodku. 

 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Ubóstwo 82 69 70 210 168 162 

2. Sieroctwo 0 1 0 0 4 0 

3. Bezdomność 0 3 3 0 5 5 

4. Wielodzietność 16 7 10 93 36 60 

5. Bezrobocie 98 69 76 289 197 212 

6. Niepełnosprawność 77 61 67 150 108 118 

7. Długotrwała lub ciężka choroba 35 29 30 88 60 64 

8. Bezradność w sprawowaniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych                               

i prowadzeniu gosp. domowego 

33 21 28 139 90 111 

9. Przemoc w rodzinie 3 3 5 14 15 22 

10. Alkoholizm 4 19 18 4 37 38 

11. Narkomania 1 1 1 1 4 4 

12. Trudności w przystosowaniu do życia              

po opuszczeniu Zakładu Karnego 

14 5 8 21 9 12 

13. Zdarzenia losowe 0 3 7 0 8 24 

14. Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 

15. Klęska żywiołowa i ekologiczna 0 0 0 0 0 0 

 

 

 Przedstawione wyżej zestawienie wyraźnie wskazuje, że największymi problemami, 

z którymi borykają się rodziny zamieszkujące teren Gminy Pionki jest trudna sytuacja 

finansowa. Z powyższych problemów, z którymi borykają się rodziny, wynikają ich liczne 

dysfunkcje, które destabilizują prawidłowe funkcjonowanie rodzin. Natomiast brak 

umiejętności pokonania trudności występujących bardzo często wynika z bezrobocia, ubóstwa, 

choroby czy uzależnienia. 

 Analiza danych za 2021 r., odnośnie dysfunkcji osób korzystających z pomocy 

społecznej, wyznacza priorytety w pracy z poszczególnymi kategoriami osób: 

niepełnosprawnymi i długotrwale lub ciężko chorymi, bezrobotnymi oraz z problemem 
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alkoholowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wiele osób i rodzin dotkniętych jest 

kilkoma z wyżej wymienionych dysfunkcji, co jeszcze bardziej utrudnia ich funkcjonowanie                 

i warunki życia. 

 Bezrobocie, które jest jednym z dominujących problemów społecznych w naszej 

gminie, utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie osób i rodzin. Niski poziom 

kwalifikacji i wykształcenia podopiecznych Ośrodka, złe wzorce wyniesione z domu, 

bezradność oraz uzależnienia, decydują o wysokiej liczbie osób pozostających bez pracy, a tym 

samym wymagających wsparcia. Zatrudnienie jest poważnym problemem dla klientów 

Ośrodka z uwagi nie tylko na niskie kwalifikacje zawodowe, ale także z niechęci                                         

w podejmowaniu legalnej pracy, co spowodowane jest prawdopodobnie obawą przed zajęciami 

komorniczymi. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka zwracają uwagę, że osoby takie najchętniej 

deklarują podejmowanie prac dorywczych w „szarej strefie”. 

Równie poważnym problemem klientów pomocy społecznej staje się niepełnosprawność.                  

Ze względów demograficznych (rosnąca liczba osób w wieku senioralnym) można zakładać, 

że wydatki na wsparcie starszych osób z niepełnosprawnością, którzy już teraz stanowią dużą 

grupę biorców różnego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej, będą systematycznie rosły. 

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością, poza wsparciem finansowym, koncentruje się na 

pomocy niematerialnej. Osoby niesamodzielne z terenu gminy mogą korzystać z usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ( środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

Ponadto, w przypadku konieczności zapewnienia całodobowej opieki w placówkach 

stacjonarnych – domach pomocy społecznej – w kolejnych latach będą wzrastać wydatki 

dotyczące opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. 

 Rodzaj i forma udzielanej pomocy uzależniona jest w szczególności od rodzaju i skali 

występujących w danej rodzinie problemów. Każdy przypadek rozpatrywany jest 

indywidualnie, a udzielanie pomocy następuje po wnikliwym zbadaniu i ocenie sytuacji przez 

pracownika socjalnego oraz po zebraniu niezbędnych danych i informacji. 

 

8.3. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

 Podstawowym celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach zgodnie 

z obowiązującym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych. Pomoc 

udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa o pomocy społecznej nie 

konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstania. Osoba, która 
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znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż w ustawie, ma prawo zwrócenia się do 

Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy. 

 Obowiązkiem klienta przy udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu 

swojej trudnej sytuacji życiowej. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, 

na ogół biernej i roszczeniowej, na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. 

W swoich założeniach pomoc społeczna powinna bowiem, w miarę możliwości, doprowadzić 

osoby z niej korzystające do działań mających na celu usamodzielnienie się oraz integrację ze 

środowiskiem, choć w praktyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia. 

 Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem 

spełnienia jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie przynajmniej jednej 

z okoliczności wskazującej na trudną sytuację życiową, wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej oraz spełnienie ustawowego kryterium dochodowego. 

W katalogu świadczeń finansowych Ośrodka znajdują się długookresowe świadczenia w formie 

zasiłku stałego. Krótkoterminowe świadczenia z pomocy społecznej to przede wszystkim 

zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz świadczenia pieniężne z wieloletniego programu 

rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, które zostaną omówione w oddzielnym rozdziale. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach realizował niżej wymienione 

świadczenia. 

 

Świadczenia pieniężne na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

Zasiłek okresowy 

 Świadczenie to przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej                                    

i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe 

kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego. Wypłata zasiłku okresowego jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy                       

o charakterze obowiązkowym, dotowanym z budżetu państwa. 

Ponadto od 1 stycznia 2018 r. w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w okresie 

zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego, na czas oczekiwania na wydanie 

orzeczenia o niepełnosprawności/niezdolności do pracy, przyznaje się zasiłek okresowy                         

z urzędu w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej. 

 Ogółem wypłacono 62 świadczenia, a wydatkowano kwotę 34 534,00 zł. Środki 

finansowe pochodziły wyłącznie z dotacji celowej. 
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Zasiłek celowy i specjalny celowy 

 Zasiłek celowy jest świadczeniem, którego wypłata należy do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym, przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 

społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części 

lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów 

pogrzebu. 

 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo 

rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Natomiast na podstawie art. 40 

ust. 2 zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty                   

w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, osobie albo rodzinie o dochodach 

przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy –                              

w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. 

Szczególnie uzasadniony przypadek musi być na tyle wyrazisty i odbiegający od sytuacji 

innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na 

okazjonalność, nadzwyczajność występującego zdarzenia, które jest na tyle dotkliwe                             

w skutkach i tak daleko ingerujące w sytuację życiową danej osoby, że nie jest ona sama                         

w stanie jej pokonać, nawet przy uwzględnieniu możliwości ludzkiej zapobiegliwości. Jest to 

taka sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności 

wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż 

tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia nie 

należą do zdarzeń codziennych ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia 

występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, 

wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości. 

W roku 2021 Ośrodek przyznał zasiłki celowe 104 rodzinom czyli dla 317 osób, na łączną 

kwotę 31 315,00 zł w tym zasiłki celowe specjalne dla 5 rodzin na kwotę 1 400,00 zł. 

 

Zasiłek stały 

 Jest to świadczenia wypłacane regularnie co miesiąc osobom, które ze względu na stan 

zdrowia (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub wiek nie mogą podjąć 
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pracy zarobkowej,a ich posiadany dochód jest niższy od odpowiedniego kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych należy 

do katalogu obowiązkowych zadań własnych gminy. Na realizację zadania przekazywana jest 

dotacja celowa z budżetu państwa. 

 W 2020 i 2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 osobom 

pobierającym zasiłek stały, którym po dniu 31 marca 2020 r. upłynęła ważność orzeczenia               

o stopniu niepełnosprawności, zostały z urzędu wydane decyzje administracyjne przedłużające 

prawo do świadczenia na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak 

nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast                  

w przypadku osób, którym ważność orzeczenia skończyła się przed dniem 31 marca 2020 r. 

otrzymały one takie decyzje pod warunkiem złożenia w okresie ważności dotychczasowego 

orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie nowego orzeczenia. 

 W roku 2021 Ośrodek wypłacał zasiłki stałe dla 57 osób (z których 50 osób to osoby 

samotne natomiast 7 osób to osoby w rodzinach) tj. 573 świadczenia na kwotę 323 520,00 zł. 

Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego. 

Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w celu zapewnienia osobom 

starszym, niepełnosprawnym, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w formie 

usług opiekuńczych w domu podopiecznego świadczą opiekunki zatrudnione w tut. Ośrodku. 

w ramach umowy o prace oraz umowy zlecenie. 

W 2021 r. pomoc obejmowała: 

a) pomoc w dokonywaniu zakupów, 

b) pomoc w wykupywaniu leków, 

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (opłaty rachunków), 

d) zgłaszanie wizyt domowych lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, 

e) pomoc w toalecie, kąpaniu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

f) donoszenie obiadów z domów dziennego pobytu lub pomoc w przygotowaniu posiłków, 

g) dbałość o prawidłowe relacje rodzinne i sąsiedzkie, 

h) pomoc w bieżącym sprzątaniu. 
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Usługi opiekuńcze w roku 2021 zostały przyznane dla 33 osób.  W związku, z powyższym 

w 2021 roku tytułu realizacji usług opiekuńczych dla mieszkańców Giny Pionki zostały 

poniesione koszty w łącznej wysokości 576 853,00 zł. Osoby korzystające z pomocy                                 

w formie usług opiekuńczych ponoszą opłatę za świadczoną pomoc w zależności od 

posiadanego dochodu, koszt uzyskany z realizacji zadania  wynosi 70 039,48 zł. 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności i świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania 

zawodu: psychologa, pedagoga, pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty lub 

innego zawodu pozwalającego świadczyć te usługi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to 

usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są 

w następujących formach: 

a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, m. in. 

kształtowanie 

b) umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

społecznego funkcjonowania oraz pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, 

c) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, 

d) pomoc mieszkaniową, w tym pomoc w załatwianiu spraw mieszkaniowych, 

kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu, 

e) w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji 

organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

f) w wyjątkowych przypadkach zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych 

jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez inne służby. 

g) integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych. 

 Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 

terenie Gminy Pionki w roku 2021 skorzystało 8 osób. Usługi świadczone są w miejscu 

zamieszkania osoby, które finansowane są ze środków przekazywanych przez Wojewodę. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez 2 wykwalifikowane opiekunki 

środowiskowe. Łączna kwota wydatkowanych środków to 106 900,00 zł. Osoby korzystające 
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z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, ponoszą opłatę za świadczoną pomoc w zależności od posiadanego dochodu, 

koszt uzyskany z realizacji zadania  wynosi 16 432.36 zł. i jest przekazywany                                                          

do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne w zależności od 

statusu rodziny i dochodu klienta. Zasady ponoszenia odpłatności w 2021 r. określała Uchwała 

nr XXVIII/146/2017 z dnia 28 marca 2017 roku  w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

 

 Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustaleń 

Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania, cena jednej 

godziny usług  roku 2021 wynosiła 31,50 zł. 

 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej 

 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy np. w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

pobytu w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest ostatecznością, po 

wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej. 

 Osoby kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Ponoszą one odpłatność 

w zależności od wysokości posiadanego dochodu (nie więcej niż 70% uzyskiwanego dochodu). 

Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności: 

małżonek, zstępni przed wstępnymi, a następnie gmina, która skierowała osobę do domu 

pomocy społecznej. 

W 2021 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 8 osób na łączną kwotę 

w wysokości 298 775,80 zł. Należy zaznaczyć, że rodziny osób przebywających w Domach 

Pomocy Społecznej ponoszą częściową odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy 
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Społecznej i tak w 2021 roku z tego tytułu uzyskany był dochód w łącznej wysokości                                 

9 640,00 zł. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne społeczeństwa (tj. starzenie się 

społeczeństwa) oraz wzrost liczby osób starszych lub niepełnosprawnych, które nie mogą 

otrzymać wsparcia ze strony rodziny, a z uwagi na wiek nie są w stanie funkcjonować 

samodzielnie w środowisku, zauważa się tendencję wzrostową zapotrzebowania na tę formę 

pomocy. 

 

Udzielenie schronienia 

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, do obowiązkowych zadań własnych 

gminy należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnej odzieży osobom tego 

pozbawionym. Pomocy udziela gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt 

stały. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach finansował pobyt  

w Schronisku dla bezdomnych w Radomiu łącznie dla 4 osób. 

Łączna kwota wydatkowanych środków 13 792,00 zł. 

 

Praca socjalna 

Jednym z głównych świadczeń nie pieniężnych, realizowanych przez Ośrodek jest 

praca socjalna. Praca socjalna, świadczona jest na rzecz osób i rodzin, które ma na celu 

wzmocnienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę funkcjonowania w środowisku 

lokalnym. Prowadzona jest w celu wzmocnienia aktywności oraz samodzielności klientów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz społeczności lokalnych. 

Krąg odbiorców jest bardzo szeroki, gdyż praca socjalna świadczona jest niezależnie 

od sytuacji dochodowej rodziny, a pomoc taką otrzymuje każda rodzina, która zgłasza takie 

oczekiwania. Nasi główni partnerzy to: Urząd Gminy, Radni, Sołtysi, Urząd Wojewódzki – 

Wydział Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej, Powiatowy Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności, Komisariat 

Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd Rejonowy i Okręgowy, KRUS, ZUS, personel Służby 

Zdrowia, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Szkoły itp. 

Ponadto pracownicy socjalni tut. Ośrodka przeprowadzali wywiady środowiskowe                     

i wydawali opinie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Sądów, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 



106 
 

W 2021 roku pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

wykonywali działania z zakresu pracy socjalnej, które prowadzili w stosunku do 125 rodzin,                

a dla 40 rodzin prowadzona była tylko i wyłącznie praca socjalna potwierdzona dokumentacją 

w formie notatek służbowych oraz innych dokumentów. Dotyczyły one głównie rozwiązywania 

problemów bezrobocia, uzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych, zaniedbań                   

w zakresie leczenia, konfliktów rodzinnych, przemocy. Szczególnym utrudnieniem dla 

pracownika socjalnego jest prowadzenie pracy socjalnej z osobą chorą psychicznie lub 

zaburzoną psychicznie. 

Wszystkie te działania często są prowadzone przy współpracy policji, kuratora, 

pedagoga, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.                                                                                                                                        

 Praca socjalna w roku 2021 obejmowała również: 

a)  Informowanie podopiecznych o tym, gdzie należy starać się o wydanie nowego dowodu 

osobistego.  W razie konieczności dostarczenie niezbędnego wniosku o dowód osobisty. 

b)  Wytypowanie osób bezrobotnych z terenu Gminy Pionki oraz zrekrutowanie ich do 

prac społecznie-użytecznych. W razie konieczności spisywanie kontraktu socjalnego. 

Współpraca z Filą Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach. Przez cały okres trwania prac 

społecznie – użytecznych kontrolowanie obecności i sposobu realizowania powierzonych 

obowiązków. Stały kontakt z placówkami, w których realizowane są prace społecznie- 

użyteczne. 

c)  Podejmowanie działań interwencyjnych w sprawie zaniedbywania obowiązków 

rodzicielskich. Przyznawanie asystenta rodziny, współpraca z Kuratorami Sądowymi oraz 

Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich. W sytuacji przyznawania asystenta rodziny 

dopełnienie niezbędnych formalności do możliwości współpracy tj. wywiad środowiskowy, 

zgoda rodziny na przyznanie asystenta rodziny. Motywowanie rodziny do podjęcia współpracy, 

opracowanie planu pracy z rodziną we współpracy z asystentem, wprowadzenie asystenta w 

środowisko. W razie konieczności prowadzenie interwencji z asystentem rodziny w miejscu 

zamieszkania rodziny. 

d)  Udział w programie „SZLACHETNA PACZKA”. Typowanie rodzin, współpraca 

z wolontariuszami. 

e)  Udzielenie pomocy rzeczowej w postaci przekazaniu ubrań, rzeczy codziennego użytku 

oraz pościeli osobom najbardziej potrzebującym. 

f)  Wydawanie wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Udzielenie niezbędnych informacji o dokumentach, które należy skompletować. 

Poinformowanie o zasadności ubiegania się o wydanie orzeczenia (uświadomienie                                     
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o możliwości skorzystania ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej, krótszy czas pracy, 

ewentualnie w konkretnych przypadkach i spełnieniu kryteriów zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej- zasiłek stały). 

g)  W uzasadnionych przypadkach proponowanie skorzystania z Punktu Konsultacyjnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Problemów Alkoholowych. Ustalenie terminu 

i poinformowanie podopiecznego o wizycie. Dopełnienie formalności administracyjnych 

(RODO, lista obecności, wniosek o wizytę złożony przez podopiecznego). 

h)  Organizowanie pracy socjalnej w terenie szczególnie dla podopiecznych przewlekle 

chorych, osób starszych tj. zakup art. żywnościowych i chemii. Stała współpraca z sołtysami 

na terenie gminy Pionki. 

i)  Kompletowanie dokumentów do Domu Pomocy Społecznej lub Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego. Ustalanie miejsca skierowania oraz terminu przewiezienia podopiecznego. Stała 

współpraca ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

j)  Współpraca z pracownikami oświaty tj. dyrektorami szkół, nauczycielami oraz 

pedagogami. 

k)  Współpraca z policjantami dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Pionkach w ramach 

prowadzenia procedur Niebieskiej Karty. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których wszczęto 

procedurę Niebieskiej karty. 

l)  Współpraca z służbą zdrowia tj. załatwianie formalności dotyczących umawiania wizyt 

domowych u podopiecznego, wypełnianie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej czy 

ZOL, 

m)  Realizacja Programu Operacyjnego tj. dostarczanie paczek do miejsca zamieszkania, 

n)  Realizacja Programu „Wspieraj Seniora”, 

o)  Interwencja kryzysowa w sytuacji pożaru, pomoc rzeczowa pogorzelcom, 

motywowanie społeczności lokalnej, 

p)  Dostarczanie źródła ogrzewania osobom starszym będącym na kwarantannie, izolacji, 

współpraca  

z ośrodkiem zdrowia, 

q)  Wydawanie maseczek chirurgicznych mieszkańcom gminy Pionki, 

r)  Kwalifikacja dzieci wyjazdu pod hasłem „Pogodne lato” we współpracy z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, 

s)  Kierowanie domniemanych ofiar przemocy do Funduszu Sprawiedliwości. 
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Pomoc osobom w kryzysie i osobom uzależnionym 

Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach jako instytucji 

pomocowej jest wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysu. W związku z nagłymi zdarzeniami, 

takimi jak np.: nagła utrata zdrowia, utrata sprawności, śmierć osoby bliskiej, ale również                     

w związku ze zjawiskami w negatywny sposób oddziałującymi na funkcjonowanie osób                             

i rodzin, takimi jak: alkoholizm w rodzinie, bezradność wychowawcza czy przemoc w rodzinie, 

udzielana jest pomoc specjalistyczna.  W 2021 r. klienci Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pionkach korzystali z pomocy specjalistów, która dotyczyła pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w formie porad. Pomoc Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w ramach procedur Niebieskiej Karty. 

 

8.4. Wsparcie dla rodzin oraz rodzin z dziećmi 

 

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  

9 czerwca 2011 r. 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, Uchwałą Nr XIX/99/2020 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 maja 2020 r. 

przyjęto 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pionki na lata 2020-2022. 

Przygotowany program zawiera krótki opis rodzin, które wymagają wsparcia z terenie gminy 

Pionki, cele, zadania oraz spodziewane wynikające efekty podjętych działań. 

Wspieranie rodziny 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej to jedno z zadań priorytetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pionkach. Obejmuje ono planowe działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności 

do wypełniania tych funkcji. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności                                    

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej w 

zakresie ustalonym ustawąo wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Mając na 

uwadze powyższą ustawę, tut. Ośrodek wykonuje następujące zadania: 

a) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, 

b) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

c) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
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d) realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny, 

e) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, 

Rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina 

ma obowiązek zapewnić wsparcie polegające w szczególności na: 

a) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

b) wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, 

c) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, 

d) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

e) pomocy w integracji rodziny, 

f) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 

Asystent rodziny 

Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 roku ustawą o wspieraniu rodziny                           

i pieczy zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane jest do rodzin, które 

przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zadaniem 

asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, 

uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci.  

          W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca 

przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad 

środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje 

kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje prace z tą rodziną. 

Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede 

wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi 

pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego 

współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu 

jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny pracuje z rodziną 

w oparciu o plan pracy. Współpraca z rodziną jest długofalowa, zależna od potrzeb rodziny. 

 Zgodnie z w./wym. ustawą tut. Ośrodek od maja 2012 roku zatrudnia asystenta rodziny,  

którego wynagrodzenie finansowane było ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej 

Wojewody. Całkowity koszt to 50 468 ,53 zł ze środków własnych gminy. 
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 Asystent rodziny przy współpracy z pracownikami socjalnymi udzielił wsparcia 15 

rodzinom z terenu gminy, w których wychowywało się 32 dzieci. Działania asystenta były 

skierowane do rodzin, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

Głównym celem działań podejmowanych przez asystenta rodziny była: 

a)  analiza sytuacji rodziny oraz środowiska rodzinnego, 

b)  analiza przyczyn kryzysu w rodzinie, 

c)  wspieranie rodziny, 

d)  wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

e)  rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, 

f)  pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

g)  podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

h)  pomoc w integracji rodziny, 

i)  przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 

Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zasady oraz formy 

pomocy rodzinom mającym trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując je jako 

dopełniające się oraz wzajemnie powiązane. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku 

niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Piastowana jest 

zazwyczaj w formie: 

- rodzinnej – są to rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe; 

- instytucjonalnej – są to placówki opiekuńczo – wychowawcze, regionalne placówki 

opiekuńczo – terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek 

współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W roku 2021 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pionkach współfinansował pobyt 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinach zastępczych na kwotę 39 253,00 zł. 

 Wszystkie dzieci przebywają w pieczy zastępczej zgodnie postanowieniem Sądu. Nie 

było przypadków odbierania dzieci przez pracowników socjalnych w sytuacjach zagrożenia 

życia lub zdrowia. W 2021 r. w rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczone  1 dziecko 
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oraz jedno dziecko zostało przeniesione z instytucjonalnej pieczy zastępczej do rodzinnej 

pieczy zastępczej w 2021 roku troje dzieci uzyskało pełnoletność i opuściło piecze zastępczą            

w tym dwoje pozostało w rodzinach spokrewnionych. 

 

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych koncentrują się przede 

wszystkim na wsparciu rodzin o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych i starszych. 

Uzyskana pomoc powinna przynajmniej częściowo zaspokoić potrzeby życiowe takie jak 

leczenie, rehabilitację oraz edukację, dlatego formy pomocy są zróżnicowane i wymagają 

spełnienia określonych warunków. Świadczeniami rodzinnymi są: 

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe), 

c) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

d) świadczenie rodzicielskie. 

 Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych 

uzależnionych od dochodu, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych. 

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

Prawo do pobierania zasiłku rodzinnego przysługiwało rodzicom, opiekunowi 

prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się, jeżeli dochód                             

w rodzinie w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczał kwoty 674,00 

zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko legitymujące się orzeczeniem                                 

o niepełnosprawności dochód nie mógł przekraczać kwoty 764,00 zł. Zasiłek rodzinny 

przysługuje: 

– na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia w wysokości 95,00 zł, 

– na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia w wysokości 124,00 

zł, 

– na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 135,00 

zł. 
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Tabela  Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2021 r. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń w zł 

Zasiłek rodzinny  

 

6873 766664,1 

 

 

 Do zasiłków rodzinnych przysługują dodatki z tytułu: 

a) urodzenia dziecka (w wysokości 1.000,00 zł, przysługiwał jednorazowo, wypłacany do 

ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia), 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w wysokości 

400,00 zł, przysługiwało osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego na okres 24, 

36 lub 72 miesięcy kalendarzowych), 

c) samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej 

niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (273,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 

ale nie więcej niż 546,00 zł na wszystkie dzieci), 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (w wysokości 90,00 zł na dziecko 

do 5 roku życia, 110,00 zł – powyżej 5 roku życia dziecka do ukończenia 24 roku życia 

dziecka), 

e) rozpoczęcia roku szkolnego (w wysokości 100,00 zł, przysługuje raz w roku w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. 

„zerówce”), 

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w wysokości 

69,00 zł na dojazd do szkoły lub 113,00 zł na pokrycie kosztów związanych                                     

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły), 

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 95,00 zł na trzecie                        

i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego). 

 

Uprawnienia do ww. dodatków są ściśle skorelowane z uprawnieniami do zasiłku 

rodzinnego co oznacza, że przyznawane były tym osobom, które miały prawo do zasiłku 

rodzinnego i tylko na dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W kolejnej tabeli ujęto 

szczegółowe dane dotyczące dodatków do zasiłków rodzinnych. 
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Tabela Wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych w 2021 r. 

 

 

Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego 

 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

 

Kwota w zł 

 

urodzenie dziecka 

 

 

17 

 

17 000 

 

opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 

 

 

184 

 

70 125,14 

 

samotne wychowywanie dziecka 

 

 

343 

 

66 999 

 

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 

 

 

326 

 

34 102,65 

 

rozpoczęcie roku szkolnego 

 

 

432 

 

40 124,06 

 

podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

 zamieszkania 

 

 

434 

 

94 074,81 

 

wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej 

 

 

1 039 

 

94 371,81 

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka . 

W 2021 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługiwała jednorazowa 

zapomoga (tzw. becikowe) w wysokości 1.000,00 zł. Wniosek o wypłatę świadczenia składa 

się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Prawo do pobierania jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługiwało matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę 

nie przekraczał kwoty 1.922,00 zł. 
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Tabela Realizacja jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w 2021 r. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń w zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka  

(tzw. becikowe) 

 

56 

 

56 000 

 

Świadczenia opiekuńcze. 

W 2021 r. do świadczeń opiekuńczych należały: 

- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie – przysługiwał 

niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 

legitymuje się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej 

w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia 

lub osobie, która ukończyła 75 lat, 

 - świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.830,00 zł miesięcznie – przysługiwało 

rodzicom dziecka, innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego                          

i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, albo osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620,00 zł miesięcznie – przysługiwał 

osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej                                   

w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem 

rodziny (niespełniającym warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie 

nowych przepisów, które świadczenie to dotychczas otrzymywały). Od 1 stycznia 2015 r. 

zmieniły się jednak przepisy i o zasiłek mogą się starać nie tylko osoby, które w celu 

sprawowania opieki zrezygnowały z pracy, ale także te, które z powodu sprawowania stałej 

opieki nad osobą niepełnosprawną w ogóle nie podjęły zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej. Ponadto od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również 

rolnicy, ich małżonkowie i domownicy. Specjalny zasiłek opiekuńczy zostaje przyznany, jeżeli 
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łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki                     

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy                                          

o świadczeniach rodzinnych, tj. 764,00 zł. 

 

Tabela Realizacja świadczeń opiekuńczych w 2021 r. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń w zł 

 

Zasiłek pielęgnacyjny 

 

913 

 

412 902 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 

 

621 

 

1  216 723 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

189 

 

116 582 

 

 

Świadczenie rodzicielskie. 

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła świadczenie 

rodzicielskie przysługujące osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje                      

w kwocie 1.000,00 zł, a w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla 

bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku 

dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługiwało jednemu z rodziców w wysokości 

różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku 

dla bezrobotnych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje 

przez okres 52 tygodni po urodzeniu dziecka, a w przypadku wieloraczków okres ten ulega 

wydłużeniu maksymalnie do 71 tygodni. 

 

 

Tabela Realizacja świadczenia rodzicielskiego w 2021 r. 

 

Rodzaj świadczenia 

 

 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń w zł 

 

Świadczenie rodzicielskie 

 

257 

 

213 510 
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Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia                        

7 września 2007 r. 

 Dnia 1 października 2008 r. w życie weszła ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którą osobą uprawnioną do świadczeń                              

z funduszu alimentacyjnego jest: 

- dziecko do ukończenia 18 roku życia, 

- dziecko do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej, 

- dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które ma zasądzone 

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd 

alimenty, jeżeli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna. 

 

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób, 

które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej natomiast nie maja możliwości 

wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Świadczenia te przysługują zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów osobie uprawnionej                           

do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu, jeżeli egzekucja prowadzona przez 

komornika sądowego stała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata 

następuje na wniosek osoby uprawnionej. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 

- do ukończenia 18 roku życia, 

- do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej, 

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. 

Świadczenia wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 

500 zł. 

 W 2021 roku wypłacono 461 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla                                        

27 wierzycielek (rodzin) w łącznej kwocie 181 994,43  zł. 
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Działania wobec dłużników alimentacyjnych 

 Tutejszy Ośrodek w 2021 roku prowadził działania wobec 62 dłużników 

alimentacyjnych, z czego: 

- 42 dłużników zamieszkuje na terenie gminy Pionki, 

- 19 dłużników zamieszkuje poza gminą Pionki, 

- 1 dłużnik prawdopodobnie mieszka za granicą. 

 

 Wobec powyższych dłużników alimentacyjnych prowadzone były następujące 

działania: 

a) uzyskane informacje z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych 

mające wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów przekazano komornikowi sądowemu –                

w przypadku 24 dłużników, 

b) przeprowadzone wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe – 

24 wywiady, 

c) skierowano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 

zamieszkującego na terenie innej gminy – w przypadku 19 dłużników, 

d) zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako 

bezrobotny albo poszukujący pracy – w przypadku 9 dłużników, 

e) zwrócono się z wnioskiem do urzędu pracy o podjęcie działań zmierzających                               

do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w przypadku 16 dłużników, 

f) złożono wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego 

–  

w przypadku 2 dłużników, 

g) skierowano wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego –                                  

w przypadku 2 dłużników, 

h) liczba podjętych działań, które w ciągu całego roku doprowadziły do wzrostu 

ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych – w przypadku 4 dłużników, 

i) wszczęcia postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych – dla 2 dłużników alimentacyjnych, 

j) wydanie decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się                                        

od zobowiązań alimentacyjnych – dla 3 dłużników alimentacyjnych, 

k) raz w miesiącu są przekazywane zobowiązania dłużników alimentacyjnych do 5 biur 

informacji gospodarczej. 
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 Ściągalność kwot z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                        

od dłużników alimentacyjnych w 2021r wyniosła 92 984,54 zł tj. 51% czyli poziom 

ściągalności 

w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 21%. 

Zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 

 2016 r. 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy 

korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18-tego roku życia.  Od 1 lipca 2019 roku 

Program "Rodzina 500+" przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu przypadającego 

na jednego członka rodziny do ukończenia 18 go roku życia przez dziecko.  Obsługa oraz 

wypłata tego świadczenia prowadzona jest w tut. Ośrodku. 

 W 2021 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach przyjęli 

1229 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 

2021/2022. Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 roku 

zostało wydanych 1141 informacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował także                    

44 informacji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

 Ogółem liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w roku 2021 wynosi: 20 864  

w łącznej kwocie 10 323 865,96 zł. 

Zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna z dnia                    

4 kwietnia 2014 r. 

Dnia 4 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa określająca warunki nabywania oraz 

zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo                               

do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy 

prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

W 2021r. zasiłek dla opiekuna przysługiwał w kwocie 14 880 zł . 

 

Zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM” z dnia                         

4   listopada 2016 r. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach realizuje również świadczenie „Za 

życiem”, które jest przyznawane oraz wypłacane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 ze zm.). 
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Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka bez względu na dochód w kwocie 4 000,00 złotych. Na podstawie tej 

ustawy rodziny otrzymują wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub                   

w czasie porodu. Fakt ten potwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa 

i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Świadczenie przysługuje jeżeli kobieta 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek               

o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 

dziecka. 

 

Zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej rodziny Karta Dużej 

Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci lub rodzicom, którzy mieli lub mają 

na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, 

każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku 

życia lub do 25 roku życia kontynuujące naukę. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 

czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Od 16 czerwca 2014 roku tut. Ośrodek przyznaje i wydaje Karty Dużej rodziny.                     

W 2021 roku zostało złożonych 45 wniosków i wydano 111 kart dużej rodziny (tradycyjnych) 

i 979 kart elektronicznych. Łącznie zostało wydatkowane 515,28  zł. 

 

8.5. Realizacja programów i projektów na rzecz mieszkańców Gminy Pionki oraz osób 

korzystających z pomocy Ośrodka 

 

Pomoc udzielana w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019 -2023 

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie 

jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Dożywianie realizowane było                             

w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023"(Uchwała Nr 
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III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.). Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań 

własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia 

posiłku osobom tego pozbawionym. Na realizacje programu przeznaczono ogółem 102 739,00 

zł, z czego środki własne gminy wynosiły 20 819,00 zł, a dotacja z budżetu państwa                      

81 920,00 zł. 

 

 Środki wydatkowano następująco: 

a)  posiłki dla dzieci i osób dorosłych – na łączną kwotę 23 059,00 zł, dożywianiem zostało 

objętych 53 osób (w tym 11 osób dorosłych) z 52 rodzin, 

b)  celowe na żywność – 80 rodzin na kwotę 79 680,00 zł 

  Posiłki dla dzieci i młodzieży były spożywane do marca 2020 roku w 7 szkołach, 

jednakże z powodu wprowadzenia przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2 i wprowadzenia 

nauczania zdalnego od marca 2020 roku tut. Ośrodek wypłacał świadczenia w formie zasiłków 

celowych na zakup żywności. 

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Bankiem Żywności                                

w Radomiu realizował w roku 2021 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 

2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

którego celem było udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa 

poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomocą żywnościową były 

objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, których kryterium 

dochodowe w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1542,20 zł i 1161,60 zł dla 

osoby w rodzinie. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze, m.in. produkty 

warzywne i owocowe, produkty skrobiowe, produkty mleczne, produkty mięsne, cukier, 

tłuszcze, czy dania gotowe. Pomoc żywnościowa trafiła do 322 osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. Pracownicy OPS wydali 14 ton 559 kg żywności, 1404 paczek 

żywnościowych. Paczki żywnościowe wydawano w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej. 

W ramach Podprogramu 2020 dla 322 osób korzystających z pomocy  żywnościowej 

przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych na temat ekonomicznego dysponowania 
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żywnością, warsztaty żywieniowo-dietetyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty                                       

o niemarnowaniu żywności i warsztaty w formie wydawniczej. 

Program Opieka 75 + 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach realizuje program „Opieka 75 +”, 

który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego przez gminy w zakresie realizacji zadania 

o charakterze obowiązkowym, określonym w art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej 

ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie jest realizowane samodzielnie (przez 

pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek 

organizacyjnych) bądź poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są 

jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym celem tego programu jest poprawa 

dostępności do usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. 

 W 2021 roku rzeczywista liczba osób, którym wydano decyzję przyznającą                    

na usługi opiekuńcze z programu „Opieka 75+” wynosi 9. Natomiast łączna kwota środków 

wydatkowanych na realizację usług wynosi 36 818,72 zł. 

 

Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 

Seniorów 

W dniu 16 listopada 2020 roku zarządzeniem NR 7/2020 Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach został wprowadzony regulamin realizacji programu 

„Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu 

seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas 

pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. 

 Program „Wspieraj Seniora” w 2021 roku realizowany był w tut. Ośrodku do 31 grudnia 

2021r. Z programu skorzystała 1 osoba powyżej 70 roku życia, która nie miała możliwości za 

pośrednictwem rodziny lub innym sposobem zapewnić sobie dostarczenie niezbędnych 

artykułów spożywczych, lekarstw oraz środków higienicznych.   

Pomoc w formie zakupów niezbędnych artykułów żywnościowych i środków czystości okazała 

się nieodzowną pomocą, która w dużej mierze pozwoliła na ograniczenie przemieszczania się 

osobie znajdującej się w największej grupie ryzyka zakażenia koronawirusem. Powodem 

zmniejszonego zainteresowania tą formą pomocy mogło być spowszednienie sytuacji 

potencjalnego zagrożenia zakażenia koronawirusem i wprowadzenie w Polsce szczepionek 

przeciwko  koronawirusowi. 
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 W ramach programu „Wspieraj Seniora” pracownicy socjalni kontaktowali się                             

z sołtysami sołectw gminy Pionki. Celem rozmów było dotarcie do jak największej liczby 

mieszkańców, a szczególnie do tych osób, które spełniają kryteria do otrzymania pomocy 

zgodnie z założeniami programu. Informacje o programie rozpowszechnione były także                         

w Biuletynie Informacji Publicznej naszej placówki. 

 

Realizacja Rządowego programu,, Czyste powietrze” 

„Czyste Powietrze”  to pierwszy ogólnopolski rządowy program dopłat do wymiany starych 

pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jego najważniejszym celem jest 

ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania 

domów słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach oraz poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie 

przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu 

dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 

dofinansowania. 

 Na podstawie art. 411 ust. 10r ustawy prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Pionki 

w dniu 23 listopad 2020 roku upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

do prowadzenia postępowań związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie 

zaświadczenia dotyczącego wysokości uzyskanych dochodach przez wnioskodawcę 

zamieszkującego na terenie Gminy Pionki, który zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie                  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. W roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach wydał                                 

20 zaświadczeń o wysokości uzyskanych dochodów. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Pionki na lata 2018-2022 

Rada Gminy Pionki w dniu 29 stycznia 2018 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym przyjęła uchwałę nr XXXVII/203/2018 w sprawie przyjęcia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz obrony ofiar w rodzinie w Gminie 

Pionki na lata 2018 – 2022. 
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 Program Przeciwdziałania Przemocy w gminie Pionki ma charakter długotrwały                                       

z uwagi na objęty okres. Jednakże należy nadmienić, że w uzasadnionych przypadkach będzie 

on modyfikowany oraz udoskonalany. 

 Głównym celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach zamieszkałych 

na terenie Gminy Pionki, który będzie realizowany poprzez realizację celów szczegółowych 

jakie zostały wyznaczone przez tut. Ośrodek tj: 

a)  ilościowe diagnozowanie rozmiarów przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pionki, 

b)  udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, 

c)  permanentne szkolenie instytucji i służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, 

d)  ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, 

e)  wzmożenie działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy. 

 Diagnozę dotycząca występowania wielkości przemocy na terenie Gminy Pionki 

zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny (zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji 

pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie), który jest odpowiedzialny 

również za monitorowanie programu. 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pionki na lata 2020-2022 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, Uchwałą Nr XIX/99/2020 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 maja 2020 r. 

przyjęto 3 letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pionki na lata 2020-2022. 

Przygotowany program zawiera krótki opis rodzin, które wymagają wsparcia z terenie gminy 

Pionki, cele, zadania oraz spodziewane wynikające efekty podjętych działań. 

 Przedstawiony program jest dokumentem, który jest zbiorem planowanych                                       

i prowadzonych działań wobec rodzin do 2022 roku. Podstawowym zadaniem programu jest 

wspieranie rodzin we wszystkich fazach rozwoju, a szczególnie w sytuacjach sprawiających 

trudności życiowe oraz zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie wspierania 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Również dość ważnym celem programu jest 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci oraz rodziny czy odbudowa więzi 

rodzinnych poprzez właściwą diagnozę i prowadzenie monitoringu właściwe określenie skali 

potrzeb oraz problemów rodziny. 
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  Wszystkie wprowadzone działania przez ośrodek mają na celu zapobiegać sytuacjom 

kryzysowym oraz występowaniu dysfunkcji rodziny poprzez tworzenie systemu 

wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób aby mogła samodzielnie we 

właściwy sposób zmierzyć się z występującymi problemami. 

8.6. Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwałą 

nr XXIX/191/2013 Rady Gminy z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizuje zadania w formie pomocy materialnej dla uczniów. 

W 2021 roku tut. Ośrodek przyznał i wypłacił stypendia dla 156 uczniów i zasiłki 

szkolne (8 uczniów) na łączną kwotę 98 336,00 zł  w tym środki z dotacji celowej Wojewody 

Mazowieckiego tj.  78 668,80 zł  i  środki własne gminy 19 667,20 zł. 

 

8.7. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

 

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją 

administracyjną, ważną 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń 

w stanie nagłym, termin liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Świadczenia opieki zdrowotne są w całości finansowane ze środków publicznych. 

 W 2021 roku pracownicy tut. Ośrodka przeprowadzili łącznie 8 wywiadów 

środowiskowych dotyczących  ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 5 spraw 

zostało rozpatrzonych pozytywni,e natomiast 3 sprawy zostały umorzone w związku                                      

z samodzielnym uregulowaniem kosztów leczenia, bądź posiadania uprawnień do świadczeń  

opieki zdrowotnej.   

 

 

 



125 
 

8.8. Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia                         

29 lipca 2005 r. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

przyjął Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wielkością występowania przemocy 

na terenie Gminy Pionki zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest 

koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym; 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie ; 

6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym grup roboczych; 

7. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół; 

8. prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu tj: protokoły posiedzeń, sprawozdania                        

z realizacji działań, wnioski itp. 

       Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie. Każdy przypadek 

występowania zjawiska przemocy w rodzinie rozpatrywany jest indywidualnie, na podstawie 

informacji zawartych w formularzu Niebieskiej Karty. Zadaniem grup roboczych jest diagnoza 

problemu występowania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja planu przemocy                         

w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodziny, dokumentowanie podejmowanych działań i ich 

efektów. Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano: 

a) problem zjawiska przemocy w poszczególnych rodzinach z terenu gminy Pionki 

b) przedstawiano aktualizacje danych do diagnozy problemu przemocy domowej na terenie 

gminy Pionki 

c) przedstawiano uwagi i spostrzeżenia prac grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego, 

a także usprawnienie ich pracy 



126 
 

d) pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w poszczególnych kwartałach oraz weryfikacja 

podjętych działań na rzecz rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 

e) zakończenie procedury Niebieskiej Karty w przypadku ustania przemocy w rodzinie lub 

rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 

procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta’ wszczęcie 

procedury następuje przez wypełnienie Niebieskiej Karty - formularza A przez przedstawiciela 

jednego z podmiotów wymienionych z art. 9 d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty                        

i ochrony zdrowia w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu stosowania przemocy 

wobec członków rodziny. 

Tabela 

Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty 

w 2021r. 
34 

Liczba procedur NK wszczętych w 2020 

kontynuowanych w 2021r. 
14 

Procedury NK wszczęte przez GOPS Pionki w 

2021r. 
3 

Procedury NK wszczęte przez KP Pionki 31 

 

 

Tabela 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska 

Karta- C”- przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego/grup roboczych w 2021. 

23 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska 

Karta- D”- przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego/grup roboczych w 2021. 

12 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej 

Karty” w 2021. 
48 

 

W 2021. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Utworzonych zostało 19 grup 

roboczych, w wyniku których odbyło się 149 spotkań. 

 W związku z wszczęciem procedur Niebieskiej Karty, do pracy w danej rodzinie 

powoływane są tzw. grupy robocze, w skład których wchodzą specjaliści różnych instytucji 

pomocowych. Specjaliści zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych                                         
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z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej 

Karty. Dokonują diagnozy sytuacji rodzinnej – wypełniając formularz NK- C, z osobą, wobec 

której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK- D, z osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Tworzą indywidualne plany działania dla 

poszczególnych rodzin, podejmują działania w ramach swoich kompetencji. 

1) Policja 

 Działania podejmowane przez dzielnicowych Komisariatu Policji w Pionkach polegały 

na systematycznych wizytach sprawdzających stan bezpieczeństwa osób - domniemanych ofiar 

przemocy. Wizyty w środowisku polegają na informowaniu ich o prawach i możliwościach 

uzyskania pomocy, przeprowadzaniu rozmów prewencyjnych z osobami podejrzanymi                            

o stosowanie przemocy, informowaniu o konsekwencjach niewłaściwych zachowań. 

 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostawali w systematycznym 

kontakcie 

z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy. Działanie to miało na celu 

sprawdzenie stanu bezpieczeństwa. W dobie pandemii SARS-COV-2 pracownicy socjalni 

pozostawali w kontakcie z osobami doznającymi przemocy, szczególnie w sytuacjach tego 

wymagających. Osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty mobilizowane były do kontaktu                      

z psychologiem. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest możliwość skorzystania                          

z Punktu Konsultacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Problemów 

Alkoholowych. Z uwagi na pandemię SARS-COV-2 wyżej wymienione konsultacje odbywały 

się telefonicznie. 

Podczas rozmowy pracownicy socjalni przekazywali „Plan Awaryjny dla osób 

doświadczających przemocy domowej w epidemii Koronawirusa” opracowany min. przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Psychologii Zdrowia- Niebieska Linia. Udzielane jest 

wsparcie i pomoc zgodnie z oczekiwaniami osób dotkniętych przemocą, a także 

ukierunkowanie w działaniach. Ponadto kierowano wnioski o wgląd w sytuacje rodziny, 

zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 par. 1 kk,                     

w sytuacjach tego wymagających wnoszone są wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych o podjęcie działań w stosunku do osób mających problem                                

z alkoholem 
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3) Placówki oświatowe 

 Działania przedstawicieli szkół i przedszkoli koncentrowały się na pomocy dzieciom. 

Dotyczyły pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie porad, konsultacji, obserwacji 

pod kątem niepokojących zachowań ucznia. Prowadzona była również współpraca z rodzicami. 

W razie konieczności kierowane były wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny 

czy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa dotyczącego zmacania się nad rodziną. Bardzo 

istotna jest także współpraca nauczycieli- wychowawców z pracownikiem socjalnym, która 

dotyczy informowania tut. OPS o obecności, zachowaniu i wyglądu dziecka w szkole, jak 

również w obecnej sytuacji pandemii SARS-COV-2 nie logowania się dziecka na lekcje zdalne 

lub jego nieprzygotowaniu do zajęć, czy nie przesyłaniu prac domowych w szczególności, gdy 

taka sytuacja ma miejsce w rodzinach dotkniętych przemocą. 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach procedur 

Niebieskiej Karty motywuje osoby mające problem z alkoholem do utrzymywania abstynencji, 

do podjęcia terapii odwykowej. Kieruje również osoby na badania do biegłych lekarzy 

sadowych celem uzyskania opinii. W momencie braku współpracy osób uzależnionych od 

alkoholu kierowane są wnioski do sądu o przymusowe leczenie. 

5) Zespół Kuratorski Służby Sądowej 

 Kuratorzy nadzorują zachowania osoby skazanej za znęcaniem, przeprowadzają 

rozmowy prewencyjne, kontrolują przestrzeganie przez skazanego zaleceń sądu dotyczących 

np., powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Dodatkowo sprawdzany jest stan 

bezpieczeństwa domowników. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej nadzór 

dotyczy kontroli nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. 

 

8.9. Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                    

z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

 Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy realizowana jest m. in. poprzez udział 

w/wym. osób w wykonywaniu prac społecznie użytecznych. Wykonywanie prac społecznie 

użytecznych jest jedyną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, 

łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku, a korzystających ze środków pomocy społecznej. Świadczenia dla osób 

wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacane są z budżetu Ośrodka, a następnie  

refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy. 
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W 2021 prace społecznie użyteczne w gminie Pionki trwały od 1 kwietnia 2021 r. do 30 

listopada 2021 r.  Brało w nich udział 15 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

korzystających z pomocy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z tego tytułu otrzymały świadczenia w łącznej kwocie 39 942,00 zł (15 976,80 zł ze środków 

Gminy, 23 965,20 zł ze środków PUP). Klienci Ośrodka dzięki w/wym formie aktywności nie 

muszą biernie korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, poprawiają w ten sposób swoje 

kwalifikacje jak i swój budżet. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz swojego 

środowiska lokalnego, mają ponadto poczucie własnej wartości wiedząc, że nie pobierają 

świadczeń z pomocy społecznej, nie dając nic w zamian. 

 

8.10. Informacja finansowa z wykorzystania budżetu Ośrodka 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w 2021 roku na realizację zadań własnych                    

i zadań zleconych wydatkował kwotę 16 900 674,40 zł., z czego: - ze środków budżetu gminy: 

2 567 150,55zł. - ze środków budżetu państwa: 14 333 523,85 zł.  

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale szczegółowej klasyfikacji budżetowej 

przedstawia poniższa tabela. 

Dział Rozdział § Nazwa 

 

Wykonanie 

 

852 85202  Domy Pomocy Społecznej 
298 775,80 

 

 85205  
Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
30 749,14 

 

 

 

 

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne, oraz za osoby 

uczestniczce w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

28 534,62 

 
 

85214 
 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe 

79 640,67 

 85216  
Zasiłki stałe 

 
323 519,99 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej  
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877 811,07 

 

 85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
720 571,82 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 102 739,00 

 85295  Pozostała działalność 21 650,91 

 85322  Fundusz Pracy 2 000,00 zł 

 85415  

pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

 

 

98 336,00 

855   
Rodzina 

 
14 316 345,38 

 85501  
Świadczenie wychowawcze 

 
10 412 401,27 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego 

3 729 232,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny 515,28 

 85504  Wspieranie rodziny 50 468,53 

 85508  Rodziny zastępcze 39 253,00 

 

 

 

 

 

85513 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby 

uczestniczce w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

 

 

 

 

84 475,30 

 RAZEM   16 900 674,40 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach odprowadził                                    

do budżetu gminy dochody w wysokości 80 473,82 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów                  

w podziale  klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. 

Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie 

852 85202  Domy pomocy społecznej 9 640,00 

 85219  Ośrodki Pomocy Społecznej 794,34 

 85228  Usługi Opiekuńcze i Usługi Opiekuńcze 

Specjalistyczne 

70039,48 

 RAZEM   80 473,82 
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Potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w oparciu o rozeznanie 

środowiskowe oraz na podstawie danych uzyskanych w wyniku sporządzanych sprawozdań                

za 2021 r. prowadzi diagnozę występujących zjawisk społecznych. Analiza i ocena tych zjawisk 

pozwala na określenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej. W celu 

zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędny jest rozwój istniejących i tworzenie 

nowych form pomocy społecznej i samopomocy. W związku z powyższym, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pionkach określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie 

pomocy społecznej, które zostały przyjęte do realizacji: 

- wykonywanie projektów ukierunkowanych na niwelowanie zjawiska marginalizacji                                 

i wykluczenia społecznego określonych grup społecznych. Rozległość i różnorodność 

problemów rodzin korzystających ze wsparcia GOPS wymaga od pracowników socjalnych 

szczególnej troski i uwagi. Dlatego w ramach swoich obowiązków zawodowych tworzą                            

i realizują projekty socjalne nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych, których 

celem jest przerwanie procesu wykluczenia społecznego określonej grupy mieszkańców gminy; 

- zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzin 

uwikłanym w przemoc rodzinną. Wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są także 

rodziny z występującym problemem przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy czują 

się uzależnione od osób stosujących przemoc, odizolowane i zdezorientowane. W obliczu 

doznawanej przemocy najczęściej są bierne, z upływem czasu zmniejsza się ich zdolność do 

korzystania z pozytywnych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami. Często rozwija się               

u nich mechanizm wyuczonej bezradności, spostrzegają siebie jako osoby nie posiadające 

żadnej kontroli nad własnym życiem i otoczeniem, często uwikłane są w pułapkę małżeństwa 

z powodu braku zasobów i trudności ekonomicznych. Wyróżniającą cechą osób doznających 

przemocy jest silne poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty przemocy. 

Powtarzająca się przemoc burzy utrwalony obraz świata i własnej osoby, traci poczucie 

bezpieczeństwa i uporządkowania życia, zaufanie do siebie, zaczyna źle myśleć o sobie, 

pragnie wycofać się z normalnego życia i odizolować się od innych. Osoba, która poddana jest 

utrwalonej przemocy w rodzinie nie ma szans na samodzielne wyrwanie się z pułapki. Dlatego 

sprawą szczególnej wagi jest działanie różnych instytucji i organizacji zajmujących się 

udzielaniem pomocy. Zapewnienie środków finansowych na zatrudnienie psychologa, który 

pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych oraz z rodzinami w których występuje przemoc. 
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- zabezpieczenie środków finansowych na udzielanie pomocy i wsparcia w formie świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych na poziomie rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb 

mieszkańców gminy. Analizując dane dotyczące osób korzystających z pomocy i wsparcia 

należy zauważyć spadek liczby osób korzystających przy wzroście osób długotrwale 

korzystających z pomocy. Choć problemy ubóstwa i bezrobocia nadal pozostają jako główne 

powody przyznania pomocy i wsparcia, to coraz częściej problem długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, niepełnosprawność oraz problemy opiekuńczo –wychowawcze są powodami 

przyznawania pomocy, 

- opieka i pielęgnacja nad osobami starszymi i wymagającymi tego wsparcia ze względu na 

stan zdrowia w miejscu zamieszkania. Analizując wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń 

należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej. 

Problem ten związany jest ze starzeniem się mieszkańców Gminy Pionki. Działający                                 

w strukturach Dział Usług Opiekuńczych w ramach organizacji pracy jest wstanie zapewnić 

właściwą opiekę w środowisku lokalnym, 

- kontynuacja  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 

- kontynuacja Programu rządowego Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023; 

- podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników, bezpieczne 

warunki pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 
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PODSUMOWANIE 

Gmina Pionki stale się rozwija i wykorzystuje swój potencjał. W minionym roku pomimo 

obiektywnych trudności gospodarczych udało się zrealizować kolejne plany inwestycyjne                        

i społeczne, podnoszące zarówno jej atrakcyjność, jak też komfort życia mieszkańców. Rosnące 

oczekiwania i aspiracje mieszkańców udaje się zaspokajać dzięki racjonalnej polityce 

finansowej, a także sięganiu po pozabudżetowe środki. Niebezpieczeństwem pozostaje, jak                    

w przypadku samorządów w całym kraju, rosnąca inflacja, wzrost cen i kosztów usług, w tym 

usług komunalnych.  

Raport wskazuje na skuteczność administracji gminnej, jej profesjonalne i aktywne działanie                 

we wszystkich obszarach, przy jednoczesnym racjonalnym koszcie jej utrzymania. Wszystkie 

zadania Gminy w 2021 roku realizowane były sprawnie, terminowo i na właściwym poziomie – 

pomimo społecznych i gospodarczych skutków pandemii Covid 19. Gmina aktywnie 

współpracuje zarówno z mieszkańcami, jak i otoczeniem zewnętrznym. 

Pomimo pojawiających się trudności, nie zaprzestajemy podejmowania kolejnych działań 

przekładających się na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy. 

Mam nadzieję, że  analiza przedstawionego raportu sprawi, że odnajdziecie w nim Państwo 

rzetelne informacje, szczególnie potrzebne do budowy wzajemnego zaufania i współpracy, że da 

on możliwość wglądu w rzeczywisty stan Gminy Pionki. 

 


