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I . Wstęp.

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Błędów,

 Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy, zgodnie
z  nowymi  założeniami  art.  28  aa  ustawy  o  samorządzie  gminy.
Przygotowuje go organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy Błędów do 31 maja
br. za rok poprzedni.

 Zebrane  informacje  od  pracowników  merytorycznych  Urzędu
Gminy  ,  jednostek  organizacyjnych,  instytucji  są  źródłem  informacji  o
stanie naszej gminy .  Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki,
środowiska, zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury, społeczeństwa
oraz zarządzania gminą. 

Co  roku  mieszkańcom  Gminy  Błędów  będą  przedstawiane
szczegółowe  dane  o  funkcjonowaniu  naszego  samorządu  terytorialnego.
Zmiany  jakie  zachodzą  corocznie  są  efektem  wytężonej  pracy.  Mam
nadzieję, że są one zauważane i docenione przez naszych mieszkańców. To
również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom
udało  nam  się  zrealizować  kilka  znaczących  inwestycji.  Pomimo  wielu
płatności , rosnących zadań sytuacja finansowa gminy jest  stabilna. 

Stawiamy  przed  sobą  realne  cele,  tak  aby  wszystkie  zamierzenia,
zadania  inwestycyjne,  społeczne,  oświatowe  były  realizowane  w  pełnym
zakresie.

 Osobiście uważam, że dzięki zaangażowaniu  wielu starań  uda się,
podnieść poziom rozwoju naszej Gminy ponieważ w centrum moich starań
będzie  dobro mieszkańców.

 Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

                                                             Z poważaniem 

                                                         Mirosław Jakubczak

                                                          Wójt Gminy Błędów
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II. Informacje ogólne.

 Podstawa prawna. 

Na podstawie Art. 28aa.1/Ustawa o samorządzie gminnym Dz U 2019.
506 t.j./ Wójt Gminy  co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport
o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityki, programów  i strategii, uchwał rady gminy
 i budżetu obywatelskiego.

Zarządzanie Gminą.

 Gmina Błędów jest gminą wiejską, położoną w południowo zachodniej części
województwa  mazowieckiego,  w  powiecie  grójeckim.  Powierzchnia   gminy
wynosi  13 523  ha.  Udział  użytków  rolnych  w  powierzchni  ogólnej  wynosi
12 040 ha co stanowi 89 %.W skład gminy wchodzą 52 sołectwa .
Gmina w 2018 roku realizowała  zadania  własne  oraz  zadania  zlecone przez
administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek
publiczny,  oświatę,  kulturę,  infrastrukturę,  pomoc  społeczną,  ochronę
środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową – dotyczą
spraw  obywatelskich,  stanu  cywilnego,  wyborów,  obronności  i   pomocy
społecznej.
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Wójt  jest  organem wykonawczym,  którego kadencja  trwa 5 lata.  Wójt
wykonuje  uchwały  Rady  Gminy  i  zadania  określone  przepisami  prawa.  Do
zadań  Wójta  należy  w  szczególności:  opracowywanie  strategii,  programów
rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.

 Funkcję Wójta w 2018 roku sprawowali :

- Marek Mikołajewski do21 listopada 2018 

- Mirosław Jakubczak od 21 listopada 2018 /od momentu złożenie ślubowania/

 Urząd  Gminy   wykonuje  zadania  mające  na  celu  realizację
spoczywających  na  gminie  zadań  własnych,  zadań  zleconych,  zadań
wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
(zadań  zleconych),  zadań  publicznych  powierzonych  gminie  w  drodze
zawartych  porozumień.  W  skład  kierownictwa  urzędu  wchodzą:  Sekretarz
Gminy – Jacek Adamski,  Skarbnik Gminy –Barbara Bińkiewicz ,  Kierownik
Referatu Rolnictwa – Teresa Lutek, Kierownik Referatu Podatkowego – Paulina
Matysiak,  Kierownik  Referatu  Administracyjno-Społecznego  i  Spraw
Obronnych Henryka Kobierzycka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego– Ewa
Bicz. 

Rada  Gminy  jest  organem stanowiącym  i  kontrolnym wybieranym na
pięcioletnią  kadencję.  Do właściwości  Rady Gminy należą wszystkie  sprawy
pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy,
uchwalanie budżetu miasta, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  podatków  i  opłat  w
granicach  określonych  w  odrębnych  ustawach.  Rada  obraduje  na  sesjach
zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek
obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.

Składy Rady Gminy w 2018 roku :

Lista Radnych Rady Gminy Błędów kadencji 2014-2018 :

Lp
.

Nazwisko i imię Funkcja

1. Jakubczak Mirosław Przewodniczący Rady
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Przewodniczący Komisji 
Finansowej

2. Kowalczyk Marek Wice Przewodn. Rady

3. Rybak Dariusz Wice Przewodn. Rady

4. Bobrowski Leszek Przewodniczący komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Handlu i 
Usług

5. Borkowski Robert Członek

6. Jakubczyk Piotr Członek

7. Kacperski Paweł Przewodniczący komisji Statutowej

8. Kaźmierczak Jerzy Członek

9. Jankowska Justyna Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

10. Małachowski Włodzimierz Członek

11. Marcińska Anna Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji

12. Noga Mariola Członek

13. Rylski Grzegorz Przewodniczący Komisji 
Inwentaryzacyjnej

14. Słowiński Leszek Przewodniczący komisji Ochrony 
Zdrowia, Opieki Społecznej, 

5



Przestrzegania Prawa i Porządku

15. Szybiński Piotr Członek

Lista Radnych Rady Gminy Błędów kadencji 2018-2023 :

Lp
.

Nazwisko i imię Funkcja

1. Bobrowski Leszek Członek

2. Borkowski Robert Wice Przewodniczący Rady

Przewodniczący Komisji 
Finansowej

3. Górecki Dominik Członek

4. Jakubczyk Piotr Przewodniczący Rady

5. Kępka Andrzej Członek

6. Kołacz Krzysztof Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

7. Koziński Zbigniew Członek

8. Oziemski Sebastian Członek

9. Piekarski Piotr Wice Przewodniczący Rady

Przewodniczący Komisji Ochrony
Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Przestrzegania Prawa i Porządku

10. Rybak Dariusz Członek

11. Rybicki Marek Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
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Handlu i Usług

12. Słowiński Leszek Członek

13. Wróblewska Aneta Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Sport i Rekreacji

14. Żebrowski Zenon Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

15. Nowocień Wojciech Członek

  Realizacja uchwał rady gminy w 2018 roku

W 2018 roku podjęto ogółem: 124 uchwały z tego: 41 uchwał (kadencji 2014-
2018) i 83 uchwały (kadencji 2019-2023).

Uchwały budżetowe:  w kadencji 2014-2018 -  25 uchwał z czego 2  kredytowe

                                      w kadencji 2018 -2023 – 6 uchwał.

Uchwały podatkowe:  2 uchwały ( określenie stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości  ;  określenie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  
i zwolnień od roku 2019.

Przyjęcie programów i projektów:  11 uchwał 

-  przygotowanie  projektu  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania
ścieków ze zmianą; 

-  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Błędów;  

-  przyjęcie  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezpańskimi  i  zapobiegania
bezdomności zwierząt, usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Błędów;

- uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Błędów;

-  ustalenia  maksy lanej  liczby  zezwoleń na  sprzedaż  napojów alkoholowych
oraz usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów;
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- ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w  szkole  i  w  domu”  na  lata  2019-2023  oraz  określenie  zasad  świadczeń  
i kryterium dochodowe dotyczące tego programu osłonowego (3 uchwały);

-  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019;

Uchwały majątkowe: 2 uchwały 

- sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w Pelinowie 9
na rzecz najemcy;

- oddania w dzierżawę w roku 2019 nieruchomości gminnych położonych na
terenie Gminy Błędów.

Przyjęcie sprawozdań: 3 uchwały

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Błędowie za 2017 rok;

-  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  planu  finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie za 2017 rok

-  z  realizacji  Gminnego programu Wspierania  Rodziny  i  Pieczy  Zastępczej  
w 2017 roku;

Uchwały organizacyjne: 73 uchwały  

- zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;

-  podziału  Gminy  Błędów  na  okręgi  wyborcze  oraz  ustalenia  ich  granic,
numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu; 

-  podziału  Gminy  Błędów  na  stałe  obwody  głosowania  oraz  ustalenie  ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

- Statut Gminy Błędów (został uchylony przez Wojewodę Mazowieckiego)

- przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Błędów;

- ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy;

- organizacyjne/wyborcze – 14 uchwał;

- zmiana w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ
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- zmiana diet dla radnych i przewodniczącego;

- zmiana statutów sołectw – 52 uchwały.

 Charakterystyka gminy. Demografia.

Gmina Błędów na dzień 31.12.2018 liczyła 7495 mieszkańców z czego 3 833
stanowiły kobiety, a 3662 o stanowili mężczyżni. 
W  porównaniu  do  stanu  z  dnia  31.12.2017  roku  liczba  ludności  gminy
zmniejszyła się o 80 osób. Gmina Błędów na przestrzeni ostatnich lat wykazuje
ujemny przyrost naturalny. Przyrost naturalny w 2018 roku wynosił minus 30
osób. W 2018 roku zarejestrowano 72 urodzenia , to o 17 mniej urodzeń niż  
w 2017 roku. Zarejestrowano 102 zgony w tym 43 zgony , które nastąpiły na
ternie gminy.
 Sporządzono 3 akty urodzenia oraz 51 aktów małżeństwa w tym 4 cywilne
przed  Kierownikiem  USC.  Pozostałe  akty  sporządzono  w  oparciu  o  tzw.
małżeństwa  konkordatowe  ,  co  odpowiada  4,6  małżeństwom  na  1000
mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz
mniej od wartości dla Polski.
W Urzędzie   Stanu  Cywilnego  przyjęto  562  wnioski  o  wydawanie  dowodu
osobistego oraz wydano 521 odpisów aktów stanu cywilnego w tym:
- 482 odpisy skrócone
- 30 odpisów pełnych
- 9 odpisów wielojęzycznych.
 Medalami  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie  zostało  odznaczonych  25  par
małżeńskich.  Urząd  Stanu  Cywilnego  wydał  521  odpisów  aktów  stanu
cywilnego

LUDNOŚĆ

Gmina Błędów ma 7  495 mieszkańców,  z  czego 50,7% stanowią  kobiety,  a
49,3% mężczyźni.  W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o blisko
7%. Na podstawie danych GUS średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest
porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego
oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całego kraju.
Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych
do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz
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porównywalny do współczynnika  dynamiki  demograficznej  dla  całego kraju.
Około  45,8%  zgonów  w  gminie  Błędów  spowodowanych  było  chorobami
układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w gminie Błędów były nowotwory, a
6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000
ludności  gminy Błędów przypada 13.99 zgonów.  Jest  to  znacznie  więcej  od
wartości  średniej  dla  województwa  mazowieckiego  oraz  znacznie  więcej  od
wartości średniej dla kraju. 
 Bezrobocie rejestrowane w gminie Błędów wynosi około 1,9%. 
Z  danych  statystycznych  GUS   49,0%  aktywnych  zawodowo  mieszkańców
gminy Błędów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo),20,9%wprzemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym
(handel,  naprawa  pojazdów,  transport,  zakwaterowanie  i  gastronomia,
informacja  i  komunikacja)  oraz  1,4%  pracuje  w  sektorze  finansowym
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

III. Informacje finansowe

A. Stan finansów gminy                       

                             Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 38,29%

Wykonanie dochodów ogółem  29.493.339,21 

Wykonanie dochodów własnych
 11.291.650,40 

                  Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 5,11%

Wykonanie - wydatki ogółem 29.979.900,97 

Wykonanie  - wydatki majątkowe   1.531.517,11 

Zadłużenie ogółem – 7.373.370,23 zł

- kredyty – 6.390.200,60 zł

z tego: na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 500.319 zł

- pożyczki – 983.169,63 zł
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Poziom wolnych środków po odliczeniu kosztów zadłużenia – 936.901,75 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 936.901,75 zł

   

  B.  Wykonanie budżetu gminy.

                                               Wykonanie dochodów  ( w tym PIT i CIT )

Plan dochodów 29.993.377,79 

Wykonanie ogółem
w tym:

29.493.339,21 

PIT 3.882.143,00
CIT    264.924,76

                                                    Wykonanie wydatków

Plan 31.165.862,79

Wykonanie 29.979.909,97

Wynik budżetu.

Planowany wynik ( deficyt ) – 1.172.485 zł

Wykonany wynik ( deficyt ) – 486.561,76 zł

                      Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy

Plan 145.039,92

Wykonanie 145.039,92

                                       

Dochody z majątku – 71,17%

Plan 706.156,16
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Wykonanie 502.564,77

                              

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 81,48%

Plan 1.879.571,99

Wykonanie 1.531.517,11

z tego:

-  wydatki  na  inwestycje  i  zakupy  inwestycyjne:  plan  –  1.081.378,99  zł,
wykonanie – 756.869,53 zł,       % - 70,00

  w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 –                                                                                   plan –
62.062 zł, wykonanie – 61.768,59 zł, % - 99,53

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na  dofinansowanie  własnych zadań inwestycyjnych i  zakupów
inwestycyjnych:  plan  –  284.798 zł,  wykonanie  –  284.797,27 zł,  % -  100,00
( dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na dofinansowanie zadania pn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1607W Konie - Wilków na odcinku Zalesie-
Czesławin )

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne  realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów)  między
jednostkami samorządu terytorialnego: plan – 24.132 zł, wykonanie – 587,31 zł,
%  -  2,43  
(dotacja  dla  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego  na  dofinansowanie
projektu  pn.  Regionalne  partnerstwo samorządów Mazowsza  dla  aktywizacji
społeczeństwa  informacyjnego  w  zakresie  e-administracji  i  geoinformacji  –
(Projekt ASI) )

-  dotacje  celowe  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  kosztów
realizacji  inwestycji  i  zakupów inwestycyjnych  jednostek  nie  zaliczanych  do
sektora finansów publicznych: plan –      489.263 zł, wykonanie – 489.263 zł, %
-  100,00   (  dotacja  dla  OSP  Wilków  na  zadanie  pn.  Budowa  instalacji
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wewnętrznej gazu dla potrzeb budynku OSP w Wilkowie Drugim ( 11.070,00
zł ), dla OSP Błędów na zadanie pn. Budowa budynku garażu ( 98.253 zł ), dla
OSP Lipie na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
ze  sprzętem  ratowniczo-gaśniczym  zamontowanym  na  stałe  dla  Ochotniczej
Straży  Pożarnej  w  Lipiu  (  379.940  zł  z  tego:  249.940  zł  –  środki  własne,
130.000  zł  –  dotacja  z  Urzędu  Marszałkowskiego   Województwa
Mazowieckiego ).Szczegółowy opis realizacji zadania zawiera część realizacja
strategii i programów niniejszego raportu.

Podstawowe inwestycje:
- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów – 309.511,73 zł.
-  Projekt  przebudowy  budynku  szkolnego  na  potrzeby  Urzędu  Gminy  w
Błędowie – 70.110 zł.
-  Podnoszenie  kapitału  społecznego  mieszkańców  Gminy  Błędów  poprzez
zakup  wyposażenia  do  organizacji  szkoleń  i  imprez  okolicznościowych  –
61.768,59 zł.
- Obudowa studni głębinowej przy SUW w Lipiu – 35.239,01 zł.
- Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie – 11.434 zł.
-  Budowa  boiska  wielofunkcyjnego  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  
w Wilkowie – 9.725 zł.
- Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Błędowie – 2.000 zł.
Pozostałe  wydatki  inwestycyjne  wyniosły  257.081,20  zł   i  dotyczyły  zadań
realizowanych  z  funduszu  sołeckiego  w  kwocie  196.562,91  zł  z
dofinansowaniem ze środków własnych w kwocie 60.518,29 zł.

D. Wieloletnia prognoza finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błędów została sporządzona zgodnie 
z art.  226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm. ) i obejmuje lata 2018 -2032 co
wynika
z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia
zobowiązań.
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia – 7.373.370,23 zł

Rok Kwota
2019 979.303,12
2020 979.303,12
2021 1.029.291,12
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2022 1.019.608,47
2023 889.597,20
2024 379.514,72
2025 379.514,72
2026 329.526,72
2027 291.345,88
2028 219.275,04
2029 219.275,04
2030 219.275,04
2031 219.275,04
2032 219.265,00

Prognoza poziomu zadłużenia na kolejne lata została skonstruowana przy 
założeniu, że dług gminy na koniec 2018 roku wyniesie 7.373.370,23 zł.
 W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego 
pełnego wygaśnięcia na koniec 2032 roku. 
Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata          

Rok Kwota
2019 979.303,12
2020 979.303,12
2021 1.029.291,12
2022 1.019.608,47
2023 889.597,20
2024 379.514,72
2025 379.514,72
2026 329.526,72
2027 291.345,88
2028 219.275,04
2029 219.275,04
2030 219.275,04

W latach 2019 – 2032 prognozuje się  dodatni  wyniki  budżetu tj.  nadwyżkę,
która  jest  różnicą  pomiędzy  kwotą  dochodów  ogółem  i  kwotą  wydatków
ogółem. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata ( wzór z art. 243 ustawy o
finansach  publicznych )
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- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.
243  ust.  1  ustawy,  do  dochodów,  bez  uwzględnienia  zobowiązań  związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez ustawowych
wyłączeń  przypadających na dany rok
Rok Wskaźnik
2018 3,70%
2019 3,90%
2020 3,75%
2021 3,75%
2022 3,71%
2023 3,17%
2024 1,36%
2025 1,35%
2026 1,17%
2027 1,03%
2028 0,78%
2029 0,77%
2030 0,76%
2031 0,74%
2032 0,73%

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 
243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Rok Wskaźnik

2018 3,31%
2019 3,49%
2020 3,36%
2021 3,38%
2022 3,33%
2023 2,81%
2024 1,36%
2025 1,35%
2026 1,17%
2027 1,03%
2028 0,78%
2029 0,77%
2030 0,76%
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2031 0,74%
2032 0,73%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )
Rok Wskaźnik
2018 5,09%
2019 3,76%
2020 3,45%
2021 5,01%
2022 7,04%
2023 6,78%
2024 7,00%
2025 7,04%
2026 7,04%
2027 6,85%
2028 6,67%
2029 6,48%
2030 6,48%
2031 6,48%
2032 6,48%

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego  pierwszy  rok  prognozy  (  wskaźnik  ustalony  w  oparciu  o
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat )
Rok Wskaźnik
2018 6,15%
2019 4,81%
2020 4,51%
2021 5,01%
2022 6,55%
2023 6,78%
2024 7,00%
2025 7,04%
2026 7,04%
2027 6,85%
2028 6,67%
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2029 6,48%
2030 6,48%
2031 6,48%
2032 6,48%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od 2014 roku
zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm. ). Zgodnie z nimi
organ  stanowiący  JST  nie  może  uchwalić  budżetu,  którego  realizacja
spowoduje,  że  w  roku  budżetowym  oraz  w  każdym  kolejnym  roku  relacja
łącznej  kwoty obsługi  zadłużenia podzielona przez dochody budżetu ogółem,
przekroczy  średnią  arytmetyczną  z  ostatnich  3  lat  relacji  jej  dochodów
bieżących  powiększonych  o  dochody  ze  sprzedaży  majątku  oraz
pomniejszonych  o  wydatki  bieżące,  podzielonych  przez  dochody  ogółem.
Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w
związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, jednak w
terminie  nie  dłuższym niż  90  dni  po  zakończeniu  projektu  oraz  otrzymaniu
refundacji tych środków ( art. 243 ust. 3 ) oraz spłaty rat kredytów i pożyczek
wraz  z  należnymi  odsetkami  zaciągniętych  w związku  z  umową zawartą  na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze
środków,  o  których  mowa  w  art.  5  ust.  1  pkt  2,  w  części  odpowiadającej
wydatkom  ogółem  na  wkład  krajowy  finansowanych  tymi  zobowiązaniami,
które  to  wydatki  wynikają  z  umowy  
o dofinansowanie, o której mowa w art. 206, zawartej po dniu 1 stycznia 2013
roku i zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2013 roku. 
W latach 2019 – 2032 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej
dopuszczalnego wskaźnika poziomu zadłużenia określonego w art. 243 ustawy. 

Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy

W  2018  roku  gmina  zrealizowała  przedsięwzięcia  inwestycyjne  na  kwotę
197.402,37 zł z tego:
-  wydatki  na  programy,  projekty  lub  zadania  związane  z  programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017
roku, poz. 2077 ze zm. ) – 61.768,59 zł (31,29%)
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Jest  to  operacja  pn.  Podnoszenie  kapitału  społecznego  mieszkańców  gminy
Błędów  poprzez  zakup  wyposażenia  do  organizacji  szkoleń  i  imprez
okolicznościowych  zrealizowana  w  2018  roku,  na  którą  gmina  otrzymała
dotację w kwocie 38.814 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji  (  refundacja  części  poniesionych  kosztów  kwalifikowalnych  ze
środków  EFRROW  –  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju
Obszarów Wiejskich ). Kwota zrealizowanych wydatków 61.768,59 zł stanowi
4,04%  wykonanych  wydatków  majątkowych  i  0,01%  ogółu  wykonanych
wydatków.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  
w pkt 1.1 i 1.2 – 135.633,78 zł (68,71%)
Są  to  przedsięwzięcia  realizowane  z  udziałem  funduszu  sołeckiego  wsi   i
środków własnych gminy, których okres realizacji przekracza rok budżetowy.
Kwota  poniesionych  wydatków  135.633,78  zł  stanowi  0,09%  wykonanych
wydatków majątkowych i 0,01% ogółu wykonanych wydatków.

E.  Realizacja budżetu obywatelskiego

Udział środków budżetu obywatelskiego w wydatkach gminy – 0,00%
- wykonane wydatki ogółem – 29.979.900,97 zł
- środki budżetu obywatelskiego – 0,00 zł
W  budżecie  gminy  Błędów  nie  zostały  wyodrębnione  środki  budżetu
obywatelskiego.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna dla  przedsiębiorców polega w szczególności  na odroczeniu
terminu  płatności  podatku  lub  rozłożeniu  jego  płatności  na  raty,  umorzeniu
zaległości podatkowych w całości lub części.
 W  2018  roku  zostało  wydanych  17  decyzji  w  tym  12  dotyczących  osób
fizycznych w podatku rolnym leśnym i od nieruchomości  oraz 5 dotyczących
podatku  od  nieruchomości  dla  osób  prawnych    (  14  pozytywnych  ,  3
negatywne).  W podatku od środków transportowych  wydano 20 decyzji  (17
pozytywnych i 3 negatywne). 
Skutki decyzji  umorzenia podatku  :
- osoby fizyczne 27 844, 18 
- osoby prawne 2 356 , 00.
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Z tytułu pomocy ulg w podatku rolnym / nabycia gruntu/ 40 290, 19 zł  i ulgi
inwestycyjne w kwocie 4 400, 15 złotych.

 Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  dla
producentów  rolnych  posiadających  gospodarstwo  rolne  na  terenie  Gminy
Błędów .W 2018  r.  udzielono  pomocy  na  1017  wniosków na  łączną  kwotę
570 466 , 55 zł. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
Wykonując  obowiązki  w  zakresie  wsparcia  pracodawców  w  szkoleniu
młodocianych  pracowników  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Błędów
rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów,  którzy  ukończyli  przygotowanie  zawodowe  i  zdali  egzamin
czeladniczy,  lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji  zawodowych
zgodnie  z  dyspozycją  art.  121  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  -Prawo
oświatowe. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody
Mazowieckiego w wysokości 40 405 złotych.  

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

Wartość  początkowa majątku  gminy Błędów na  dzień  1  stycznia  2018 roku
wyniosła 57.741.285,99 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiła
kwotę 58.062.780,41 zł, co oznacza wzrost o 0,65% w stosunku do 31 grudnia
roku poprzedzającego. 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Gospodarowanie  zasobem  nieruchomości  gminnych  w  świetle  przepisów
rozdziału  2  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami,  polega  na
ewidencjonowaniu nieruchomości, podziałach, rozgraniczeniach nieruchomości,
ich  wycenie,  zbywaniu  i  nabywaniu  nieruchomości  oraz  wydzierżawianiu,
wynajmowaniu  i  użyczaniu  nieruchomości.  Czynności  powyższe  wymagają
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przygotowywania  uchwał,  np.  w sprawie  przedłużenia  umów dzierżawy pod
kioski handlowe, czy na dzierżawę gruntów rolnych w Błędowie.
Ewidencjonowanie  należy  odróżnić  od  prowadzenia  ewidencji  gruntów  
i budynków. Ewidencjonowanie polega na: oznaczeniu nieruchomości według
księgi  wieczystej,  ewentualnie wskazaniu tytułu prawnego do nieruchomości,
oznaczeniu  nieruchomości  według  katastru  nieruchomości,  określeniu  jej
powierzchni,  wartości  nieruchomości,  określeniu przeznaczenia  według planu
miejscowego,  a  w  jego  braku,  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gminy.  Należy  również  wspomnieć,  że
ewidencjonuje się również mienie gminne, do zarządzania którym są niezbędne
również  informacje  o  opłatach  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  i  za
przekształcenie tego prawa w prawo własności. 
Przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności,  miało
miejsce w Błędowie przy ul. Nowy Świat dla działek ewidencyjnych nr 2/1, 2/2
i 2/3 o łącznej powierzchni 0,2625 ha
.

Zestawienie powierzchni gruntów gminnych na 31.12.2018 r.

Lp. Grupy 
nieruchomości

Rodzaj praw do nieruchomości Powierzchn
ia

1. Mienie gminne 1. Nieruchomości będące własnością 
Gminy
2. Nieruchomości będące własnością 
Gminy,  
    ale oddane w użytkowanie 
wieczyste 

43,2851 ha

Nieruchomości Skarbu Państwa 
będące we współużytkowaniu 
wieczystym Gmin Piaseczno, Grójec, 
Belsk Duży, Błędów – 1%

106,5311 
ha

2. Zasób 
nieruchomości 
gminnych w 
rozumieniu art. 
24 i 25 ugn

Nieruchomości będące własnością 
Gminy

34,8052 ha

Nieruchomości Skarbu Państwa 
będące we współużytkowaniu 
wieczystym Gmin Piaseczno, Grójec, 

106,5311 
ha
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Belsk Duży, Błędów – 1%
.

Wykaz nieruchomości zasobu Gminy przeznaczonych do sprzedaży
(nieruchomości zbyte w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018)

Lp Tryb zbycia Rodzaj 
nieruchomości

Lokalizacja Powierzchn
ia 
gruntu/
lokalu

1. Przetarg 
nieograniczony

Grunt zabudowany 
budynkiem 
usługowym 
(weterynarii)

Błędów
ul. Nowy Świat

0,1300 ha

2. Bezprzetargowy Działka gruntu 
rolnego

Wólka 
Dańkowska

0,1049 ha

3. Bezprzetargowy Działka gruntu 
rolnego

Huta Błędowska 0,1600 ha

4. Bezprzetargowy Lokal mieszkalny Pelinów 41,68 m2

Uwagi!
Ad.  1.  Nieruchomość  zabudowana,  oznaczona  jako  działka  ewidencyjna  nr
612/1  została  zbyta  wraz  z  udziałem  wynoszącym  1/2  część  w  drodze
wewnętrznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna 612/2.
Ad. 2. Grunt niezabudowany oznaczony jako działka ewidencyjna nr 32/2.
Ad. 3 Grunt niezabudowany oznaczony jako działka ewidencyjna nr 76/6.
Ad.  4.  Nieruchomość  lokalowa  nr  3  znajduje  się  na  pierwszej  kondygnacji
budynku  wielorodzinnego  w  Pelinowie  9,  na  działce  ewidencyjnej  nr  27/1  
o obszarze 3906 m2.  Została  sprzedana z udziałem wynoszącym 4168/30108
części  w  nieruchomości  wspólnej,  którą  stanowią  grunt  i  części  wspólne
budynku nie służące wyłącznie do użytku właściciela lokalu.

 Ład przestrzenny

A. Na terenie całej gminy Błędów obowiązuje zatwierdzone uchwałą Nr IV/
21/02  z  dnia  27.12.2002r.  Rady  Gminy  w  Błędowie  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
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Błędów. Od tej daty Studium nie było zmieniane nawet w części. Nie była
również  przeprowadzana  analiza  zmian  w  zagospodarowaniu
przestrzennym.  Zgodnie  z  wytycznymi  art.32   ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym, powyższa analizę zmian i aktualności
studium sporządza się w oparciu m.in. o wpływające do Urzędu Gminy
wnioski w sprawie sporządzenie lub zmianę planu miejscowego, a takowe
nie wpłynęły. Sporządzanie oceny aktualności studium było bezzasadne
także z uwagi na fakt, iż aktualnie są prowadzone zaawansowane prace
legislacyjne   nad  zasadniczą  zmianą  przepisów  urbanistyczno-
budowlanych.  Wprowadzone  nowe  instytucje  w  prawie  budowlanym
znacznie  ułatwią  i  przyśpieszą  realizowanie  inwestycji  publicznych  
z poszanowaniem ładu przestrzennego i społeczności lokalnych.

B. Z  dniem  31.XII.2003r.  przestał  obowiązywać  plan  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Błędów  zatwierdzony   uchwałą  Gminnej  Rady
Narodowej w Błędowie Nr. XIX/46/81 z dnia 25 lutego 1981 r. /Dz. Urz.
WRN w Radomiu Nr 5 poz. 24/. Z uwagi na brak planu miejscowego nie
była przeprowadzona ocena aktualności.

C. Diagnoza kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy
Na terenie całej gminy Błędów obowiązuje zatwierdzone uchwałą Nr IV/
21/02  z  dnia  27.12.2002r.  Rady  Gminy  w  Błędowie  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Błędów. Od tej daty Studium nie było zmieniane nawet w części. Nie była
również  przeprowadzana  analiza  zmian  w  zagospodarowaniu
przestrzennym.  Zgodnie  z  wytycznymi  art.32   ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym, powyższa analizę zmian i aktualności
studium sporządza się w oparciu m.in. o wpływające do Urzędu Gminy
wnioski w sprawie sporządzenie lub zmianę planu miejscowego, a takowe
nie wpłynęły. Sporządzanie oceny aktualności studium było bezzasadne
także z uwagi na fakt, iż aktualnie są prowadzone zaawansowane prace
legislacyjne   nad  zasadniczą  zmianą  przepisów  urbanistyczno-
budowlanych.  Wprowadzone  nowe  instytucje  w  prawie  budowlanym
znacznie  ułatwią  i  przyśpieszą  realizowanie  inwestycji  publicznych  
z poszanowaniem ładu przestrzennego i społeczności lokalnych.

D. Z  dniem  31.XII.2003r.  przestał  obowiązywać  plan  zagospodarowania
przestrzennego 4XIX/46/81 z  dnia  25 lutego 1981 r.  /Dz.  Urz.  WRN  
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w Radomiu Nr 5 poz. 24/. Z uwagi na brak planu miejscowego nie była
przeprowadzona ocena aktualności.

W  2011  roku  przeprowadzono  i  uchwalono  Diagnozę  Uwarunkowań
Rozwoju i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Błędów.  
W opracowaniu przeprowadzono społeczną ocenę potencjału wewnętrznego
gminy  polegającą  na  wskazaniu  jej  mocnych  i  słabych  stron  oraz  ocenie
warunków  zewnętrznych  stwarzających  szanse  i  zagrożenia  w  rozwoju
gminy.  Analizie  zostały  poddane  następujące  dziedziny:  społecznej,
ekonomiczno-infrastrukturalnej i ekologicznej.

Gmina Błędów nie ma uchwalonego gminnego programu rewitalizacji.

Aktualnie brak obowiązującego Programu opieki nad zabytkami.

Gospodarowanie nieruchomościami
Gospodarowanie  nieruchomościami  obejmuje  też  współpracę  z  innymi
organami,  a  także  z  właściwymi  jednostkami.  Polega  ona  na  podejmowaniu
czynności  
w  sprawach  dotyczących  własności  lub  innych  praw  rzeczowych  na
nieruchomościach  (zasiedzenie,  komunalizacja,  służebność,  przekształcenie
użytkowania wieczystego, wpisy w księgach wieczystych).
Na podstawie decyzji wywłaszczeniowej na rzecz Skarbu Państwa rozpoczęto
uregulowanie własności  działki ewidencyjnej nr 370/1, położonej w Błędowie,
na której znajduje się ośrodek zdrowia.
 Gmina posiada 1 % udział w mieniu dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej wraz
z  gminami  Belsk  Duży  1  %,  Grójec  30  %  i  Piaseczno  68  %.  Operatorem
kolejowym  na  zabytkowej  linii  kolejowej  jest  Piaseczyńsko-Grójeckie
Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. 

W 2018 roku realizowany był  WIELOLETNI PROGRAM 
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 
BŁĘDÓW NA LATA 2016 – 2021.

 Aktualną  wielkość  mieszkaniowego  zasobu  gminy  przedstawiają  poniższe
tabele: 

Lokale mieszkalne 2019
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Lp. Miejscowość Opis lokalu Uwagi

1.
Pelinów Budynek  dawnej  szkoły  podstawowej

zamieszkany – 5 lokale mieszkalne

2. 
Błędów  ul.
Nowy Rynek 11

Budynek  mieszkalny  ul.  Nowy Rynek
11 po remoncie – 5 lokali mieszkalnych

3.
Błędów  ul.
Nowy Rynek 23 

Budynek  mieszkalny  do  remontu
drewniany - 3

4. 
Błędów  ul.
Dolna

Budynek  Ośrodka  Zdrowia  –  2  lokale
mieszkalne 

5.
Błędów ul. Stary 
Rynek 

Lokal w dawnym domu nauczyciela – 1
lokal mieszkalny

6.
Błędów ul. Stary 
Rynek 

Przedszkole – 1 lokal mieszkalny 

7. Zalesie 
Budynek dawnej szkoły podstawowej –
2 lokale mieszkalne plus szkoła 

8. Wilków Drugi Ośrodek Zdrowia – 4 lokale mieszkalne 

9. Lipie Ośrodek Zdrowia – 2 lokale mieszkalne 

10 Lipie 
Część  domu  nauczyciela  –  3  lokale
mieszkalne 

11 Wilków Drugi dom nauczyciela – 1 lokal mieszkalny 
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Zgodnie z programem w prognozowanym okresie 2016 – 2021 nie przewiduje
się  znacznej  zmiany wielkości  zasobu  Gminy w zakresie  pozyskania  zasobu
mieszkaniowego. 
 Nie  przewiduje  się  także  odzyskania  nowych  mieszkań  a  jedynie  w  razie
potrzeby  nastąpi  zaadaptowanie  zbędnych  pomieszczeń  na  lokale  socjalne  i
utrzymanie istniejących w należytym stanie technicznym. 
W  mieszkaniowym  zasobie  Gminy  znajdują  się  lokale  mieszkalne
zlokalizowane w budynku byłej Szkoły podstawowej w Zalesiu  i Przedszkola
Samorządowego  w  Błędowie.  Budynek  po  byłej   szkole  przeznaczony  do
sprzedaży.
 Pozostałe  lokale  mieszkalne  i  socjalne  wchodzące  w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy znajdują się budynkach stanowiących własność Gminy Błędów.
Zarządcą tych lokali jest Wójt Gminy Błędów. 

V. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII GMINY BŁĘDÓW W 
ROKU 2018

1. W  nawiązaniu  do  celu  strategicznego   sklasyfikowanego  jako  cel  A  
w  strategii  sukcesu  gminy  Błędów  tj  „Rozwój  małej  i  średniej
przedsiębiorczości  lokalnej,  bazującej  na  produkcie  lokalnym,
rozwijającej  lokalne  specyficzne  rodzaje  produktów  i  usług,
niewymagające dużych terenów do swojej działalności w roku 2018 ze
wsparcia  skorzystało  pięć  nowopowstałych  podmiotów  gospodarczych
oraz jeden podmiot na rozwój swojej działalności.
 Współpraca   ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  „  Wszyscy  Razem”
przyniosła dla Gminy Błędów i jej mieszkańców  duże profity finansowe
w wyniku złożonych przez mieszkańców wniosków w ramach podziałania
19.2  wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego programem PROW
na lata 2014-2020  które w całości sfinansowane zostały ze  środków UE
Łączna  wysokość  pozyskanych  środków  to  125  tys.  na  podmiot
gospodarczy   działający  na  terenie  naszej   gminy  na  rozszerzenie
działalności  oraz 250 tys.  na rozpoczęcie działalności  gospodarczej  dla
pięciu   podmiotów  
w  wysokości   po  50  tys.  zł  każdy.  W  wyniku  rozpoczętych  oraz
poszerzenia działalności ustanowiono sześć nowych etatów. 
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2. W nawiązaniu do celu strategicznego C „Tworzenie stale polepszających
się  warunków  życia  rodziny”  podjęto  działania  w  zakresie   rozwoju
infrastruktury w zakresie rekreacji i tworzenie miejsc do spędzania wolnego
czasu  dla  mieszkańców.  W  wyniku  złożonych  wniosków  w  ramach
podziałania  19.2  za  pośrednictwem Lokalnej  Grupy  Działania  „Wszyscy
Razem”  uzyskano  wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność   objętego  programem
PROW na lata 2014-2020 w całości finansowane ze środków UE na:

 Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publiczną przy świetlicy wiejskiej 
w Wilkowie (przy budynku OSP Wilków) polegającej na utwardzeniu placu
kostką brukową  na powierzchni 763,76 m2 za kwotę ponad 121tys. oraz
przebudowano  świetlicę  wiejską   w  Wilkowie  polegającą  na  wykonaniu
instalacji wewnętrznej gazu i wymianie pieca z węglowego na gazowy za
kwotę 25 tys.

 Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie. W ramach projektu
wykonano   dach  na  budynku  OSP  Lipie   i  przebudowano   zaplecze
kuchenne za łączną kwotę ponad 120 tys. zł.

 wybudowanie altany drewnianej z ławkami przy Centrum Kultury Lokalnej
w Błędowie. Koszt altany to 5 tys. zł.  

 Realizacja  przez  Gminę  Błędów  operacji  pn.  „Podnoszenie  kapitału
społecznego mieszkańców gminy Błędów poprzez zakup wyposażenia  do
organizacji szkoleń i imprez okolicznościowych” polegającej na zakupie 50-
ciu  stolików  i  200  krzeseł  do  budynku  Centrum  Kultury  Lokalnej   w
Błędowie oraz zakupie namiotu o wymiarach 24 mb x 8 mb i wysokości 2,6
m. Łączna wartość inwestycji to 61 tys. a wysokość dofinansowania 38 tys.
(wartość zadania wymieniona w informacji finansowej)

 W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze
2018  w  czerwcu  2018  roku  Gmina  Błędów  podpisała  z  Zarządem
Województwa  Mazowieckiego   umowy    dla  sołectwa  Błędów  
i Wilhelmów. Całkowita wartość projektów wyniosła 40 tys po 20 tys. zł
na każde sołectwo z czego Urząd Marszałkowski dofinansował po 10 tys
dla każdego sołectwa. Sołectwo Błędów w ramach projektu „Tradycja  
i  dziedzictwo  wsparciem  aktywności  mieszkańców  sołectwa  Błędów”
zakupiło instrumenty dęte takie jak Saksofon altowy, Klarnet, Sakshorn
tenorowy oraz ubrania dla orkiestry strażackiej w Błędowie a Sołectwo
Wilhelmów  wyposażyło  swoją  świetlicę  wiejską  w  meble,  sprzęt
nagłaśniający, zastawę stołową.
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3. W  nawiązaniu  do  celu  strategicznego  D:  rozwój  infrastruktury  
w zakresie  dróg mających znaczenie  dla  rozwoju Błędowa  w 2018
roku gmina Błędów:

 przebudowała  drogę  gminną   Tomczyce  -  Jadwigów  za  kwotę
303.011,75  na  długości  750  m  pozyskując  dotację  z  Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  kwotę  100  tys.  W
ramach  inwestycji   wykonano  podbudowę  z  kruszywa  łamanego
grubości  15  cm,  wykonano  warstwę  wyrównawczo-wzmacniającą  z
betonu  asfaltowego  
i   warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego,  wykonano  pobocze  z
kruszywa  łamanego.  (wartość  zadania  wymieniona  w  informacji
finansowej)

 z własnych środków w roku 2018  przebudowano drogę  Julianów -
Wólka  Kurdybanowska  na  powierzchni  795  m2  za  kwotę  20.691,31
brutto.  Wykonano  warstwę  ścieralną  z  betonu  asfaltowego  oraz
oczyszczono i skropiono nawierzchnię emulsją asfaltową. 

 wytłuczniowano drogi gminne zakupując ponad  3380 ton  za około  250
tys zł

4. W nawiązaniu do celu strategicznego E: stworzenie szerokiego systemu
lokalnej informacji o zagrożeniach, patologiach, napięciach i agresji z
aktywnym  udziałem  mieszkańców,  policji,  straży  i  organizacji
pozarządowych w 2018 roku:

 zakupiono   nowy   średni  samochód   ratowniczo-gaśniczy   wraz  ze
sprzętem  specjalistycznym  dla  jednostki  OSP  Lipie.  Dostawcą
samochodu marki MAN TGM 18.340 4x4 BB  rok produkcji 2018  była
Firma MOTO-TRUCK Leszek Chmiel ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-
116 Kielce  za  kwotę  833.940,00.  Zakup samochodu  sfinansowano z
niżej wymienionych środków

Źródła finansowania: Kwota w zł 

1.   Środki własne 4.000,00
2.   DOTACJA z WFOŚiGW 400.000,00
3. Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego

130.000,00
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4. Krajowy System Ratownictwa   Gaśniczego 50.000,00
5. Budżet Gminy Błędów 249.940,00
RAZEM 833.940,00

 W ramach programu„ MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018 gmina
Błędów uzyskała dofinansowanie na zakup i montaż drzwi garażowych
oraz  wykonanie  posadzki  durobetonowej.  Wykonano  posadzkę  oraz
wykonano drzwi garażowe w budynku OSP Wilków.  Środki finansowe
na  ten  cel  gmina  pozyskała   z  dotacji  celowej  na  dofinansowanie
wykonania  prac  remontowych  i  budynków  użyteczności  publicznej
Wojewody  Mazowieckiego. W wyniku  złożonego  wniosku  do  Urzędu
Wojewódzkiego  w  ramach  projektu  wykonano  posadzkę  z   płyty
betonowej o grubości  15 cm, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym przy
zastosowaniu  utwardzacza  w  kolorze  szarym  typu.  DUROBET  z
trzyetapowym zacieraniem powierzchniowym na gładko oraz impregnacją
powierzchniową za kwotę 7.182 zł w garażu na powierzchni 59,85 m2.  
W ramach projektu zamontowano  dwie pary drzwi garażowych z paneli 
o grubości 40mm w budynku OSP Wilków o wymiarach bram: 3300mm
x 3300 mm  i  3300mm x 3000 mm na prowadnicach ocynkowanych  
z napędem elektrycznym wyposażonym w siłownik do bram o pow. do 35
m2,  mechanizm  ze  stali  hartowanej  w  kąpieli  olejowej  i  centralkę
sterującą z dwoma przyciskami „otwórz”, ”zamknij”, praca w systemie
TOT MAN,  łatwy system odblokowywania  z  przekładnią  łańcuchową,
oraz zestaw fotokomórek podczerwieni do bram w pełni automatycznych
i  piloty  2  kanałowe.  Koszt  bram  wyniósł  17.207,70  brutto.  Wartość
zadania wymieniona w części finansowej raportu.

 Z Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpeniteciarnej  –
funduszu  sprawiedliwości   w  zakresie  wsparcia  i  rozwoju  systemu
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym w wysokości 30.303
zł zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP torby ratownicze dla
OSP Lipie  

 INFORMACJE  O  GMINIE  W  ODNIESIENIU  DO  PROGRAMU
ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  BŁĘDÓW  GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA I ODPADAMI
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Na terenie gminy działają 4 oczyszczalnie ścieków - w Błędowie, Bielanach,
Dańkowie  i  Lipiu  -  o  łącznej  przepustowości  340  m3 na  dobę  i  ok.  15  km
kanalizacji  z  której  korzysta  ok  1/3  mieszkańców  Gminy,  453  przyłącza
kanalizacyjne.  Funkcjonują  łącznie  430  połączenia.  Osady  z  oczyszczalni
przydomowych  oraz  z  oczyszczalni  w  Bielanach,  Dańkowie  i  Lipiu  są
odwadniane  w  oczyszczalni  w  Błędowie.  Na  obszarze  gminy  Błędów
funkcjonuje  576  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  W  zdecydowanej
większości korzysta się ze zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, których na
obszarze  Gminy  funkcjonuje  1398.  Nieczystości  te  odbierane  są  przez
wyspecjalizowane  
i  uprawnione  podmioty,  a  następnie  dostarczane  do  oczyszczalni  ścieków  
w  Błędowie.  Na  terenie  gminy  funkcjonują  4  Stacje  Uzdatniania  Wody
(Błędów, Bielany, Dańków ,Lipie) i sieć wodociągowa o długości  43 km 820
przyłączy wodociągowych

Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  prowadzenia  selektywnego
zbierania  odpadów  powstających  w  gospodarstwach  domowych.  Na  terenie
gminy  Błędów  przy  Targowisku  Gminnym  funkcjonuje  punkt  selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych który jest  czynny jest 3 razy w tygodniu. 

Charakterystyka  odpadów  komunalnych  odebranych  z  terenu  Gminy
Błędów w 2018r:
Masa zmieszanych niesegregowanych odpadów, kod 20 03 01:  1766,66  Mg 
Masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 
papier i tektura, opakowania z papieru i tektury  - kod 15 01 01:  167,81 Mg
opakowania z tworzyw sztucznych  - 15 01 02 :  3,56 Mg
opakowania z metali  - kod 15 01 04 :0,51 Mg
zmieszane odpady opakowaniowe- kod 15 01 06 : 86,08 Mg
opakowania ze szkła,  kod 15 01 07 :   19,56 Mg
odpady wielkogabarytowe – kod 20 03 07 : 33,12 Mg
zużyte opony – kod 16 01 03 :    5,64 Mg                                                      
odpady ulegające biodegradacji - kod 20 02 01 :  7,59 Mg
inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – kod 20 01 99 :
11,64 Mg
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne -kod 20 01 36 :  8,02 Mg
tekstylia – 20 01 11 - 3,77 Mg                                                                     
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zmieszane odpady z budowy, remontów i demontaży – kod 17 09 04 : 24,22 Mg
Razem 2138 Mg odpadów .
Staraniem samorządu jest utrzymanie czystości na terenie gminy polegające na :
 Utrzymaniu czystości  dróg, ulic i placów w okresie letnim obejmujące:

 oczyszczanie ulic , pasów przydrożnych, chodników i palców;

 koszeniu boisk, stadionu , placów, 

zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych; 

malowaniu  i  konserwowaniu  ławek  ustawionych  przy  chodnikach;

oczyszczaniu wpustów ulicznych w ramach bieżących potrzeb. 

Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym obejmuje :

 odśnieżaniu ulic oraz przyległych chodników i placów;

 zwalczaniu gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej;

 opróżnianiu koszy ulicznych;

 utrzymaniu w czystości ulic, chodników i placów przypadku występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA

Według  danych  GUS  na  terenie  gminy  zarejestrowanych  jest  łącznie   554
podmioty gospodarcze w tym  zarejestrowane w CEIDG  jest 250 podmiotów.
Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość
prawną  w  gminie  Błędów  najwięcej  (40)  jest  stanowiących  spółki  cywilne.
Analizując  rejestr  pod  kątem  liczby  zatrudnionych  pracowników  można
stwierdzić, że najwięcej (527) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9
pracowników.  3,1%  (17)  podmiotów  jako  rodzaj  działalności  deklarowało
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój
rodzaj  działalności  deklarowało  14,4%  (79)  podmiotów,  a  82,4%  (451)
podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród
osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  gminie  Błędów
najczęściej  deklarowanymi  rodzajami  przeważającej  działalności  są  Handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(44.9%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (11.7%).

JAKOŚĆ ŻYCIA
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Według danych GUS w 2018 roku w gminie  Błędów oddano do użytku 17
mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych
lokali.  Jest  to  wartość  znacznie  mniejsza  od  wartości  dla  województwa
mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite
zasoby mieszkaniowe w gminie Błędów to 2 572 nieruchomości. Na każdych
1000  mieszkańców  przypada  zatem 339  mieszkań.  Jest  to  wartość  znacznie
mniejsza  od  wartości  dla  województwa  mazowieckiego  oraz  mniejsza  od
średniej  dla  całej  Polski.  100,0%  mieszkań  zostało  przeznaczonych  na  cele
indywidualne.  Przeciętna  liczba  pokoi  w  nowo  oddanych  mieszkaniach  w
gminie Błędów to 5,53 i  jest  znacznie  większa od przeciętnej  liczby izb dla
województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi
w całej  Polsce.  Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości  oddanej  do
użytkowania  w  gminie  Błędów  to  151,90  m2  i  jest  znacznie  większa  od
przeciętnej  powierzchni  użytkowej  dla  województwa  mazowieckiego  oraz
znacznie  większa  od  przeciętnej  powierzchni  nieruchomości  w  całej  Polsce.
Biorąc  pod  uwagę  instalacje  techniczno-sanitarne  87,48%  mieszkań
przyłączonych jest do wodociągu, 83,40% nieruchomości wyposażonych jest w
ustęp  spłukiwany,  79,28%  mieszkań  posiada  łazienkę,  74,38%  korzysta  z
centralnego  ogrzewania,  
a 46,54% z gazu sieciowego.

 DROGI

Według danych GUS na terenie gminy Błędów znajdują się:
drogi wojewódzkie o długości 11 km;
drogi powiatowe o długości 80 km;
drogi gminne o długości 102 km, w tym:
• drogi o twardej nawierzchni - 49 km (dane GUS 2004 rok);
• drogi gruntowe - 19 km (dane GUS 2004 rok); wg. danych Urzędu Gminy

dróg gruntowych jest obecnie znacznie więcej, około 30 km.;
• drogi o twardej ulepszonej nawierzchni – 34 km (dane GUS 2004 rok) 

według danych z gminy 52 km.

 BEZPIECZEŃSTWO

W   gminie Błędów stwierdzono  ok 160 przestępstw. Oznacza to, że na każdych
1000 mieszkańców odnotowano 21,10 przestępstw. Jest to wartość większa od
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wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej
Polski.  Wskaźnik  wykrywalności  sprawców  przestępstw  dla  wszystkich
przestępstw ogółem w gminie Błędów wynosi 70,00% i jest znacznie większy
od  wskaźnika  wykrywalności  dla  województwa  mazowieckiego  oraz
porównywalny  do  wskaźnika  dla  całej  Polski.  W  przeliczeniu  na  1000
mieszkańców gminy Błędów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze
kryminalnym  -  13,11  (wykrywalność  55%)  oraz  przeciwko  mieniu  -  8,56
(wykrywalność  39%).  
W  dalszej  kolejności  odnotowano  przestępstwa  drogowe  -  4,24  (99%),  
o charakterze gospodarczym - 2,77 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64
(85%).

REALIZOWANE  ZAŁOŻENIA  DO  PLANU  ZAOPATRZENIA  W
CIEPŁO,  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  I  PALIWA  GAZOWE  ORAZ
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BŁĘDÓW

 Gmina Błędów nie posiada sieci do przesyłu czynnika grzewczego, ani
zbiorczego  systemu  ogrzewania.  Wszelkie  budownictwo  posiada
indywidualne  kotłownie,  w  których  wykorzystywane  są  paliwa  stałe,
energia  elektryczna  bądź  gaz  pochodzący  ze  zbiorników.  Na  terenie
gminy  nie  przewiduje  się  scentralizowanego  systemu  zaopatrzenia  w
ciepło.  Obszar  gminy  zaopatrywany  jest  w  ciepło  z  indywidualnych
źródeł,  
w  których  czynnikami  grzewczymi  są:  energia  elektryczna,  gaz  lub
odnawialne źródła energii. 

 Gmina Błędów posiada podłączenie do sieci gazowej, w związku z czym
mieszkańcy maja możliwość skorzystania  z gazu sieciowego. Pozostali
mieszkańcy Gminy korzystają z gazu propan-butan dystrybuowanego w
butlach.  Na  terenie  Gminy  Błędów  znajduje  się  sieć  dystrybucyjna
średniego ciśnienia zasilana z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 mm
PN 6,3 MPa relacji  Lubienia -  Iłża  - Skaryszew - Radom - Jedlińsk -
Białobrzegi  -  Grójec -  Sękocin,  o przepustowości  3000 m3/h.  Obecnie
dystrybucją oraz sprzedażą gazu ziemnego wysokometanowego na terenie
Gminy,  jak  również  budową  i  eksploatacją  sieci  przesyłowej  i  stacji
redukcyjnych zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział
w  Warszawie,  Zakład  w  Radomiu,  Rejon  Dystrybucji  Gazu  w
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Mogielnicy.  Według  posiadanych  informacji  na  koniec  2018  roku,  na
terenie Gminy Błędów funkcjonowała rozdzielcza sieć gazowa o długości
135  km   
a zużycie gazu  na poziomie 158 m3 rocznie.  W 2018 roku dokonano
inwentaryzacji  źródeł  ciepła  na  podstawie  ankiet  zebranych  wśród
mieszkańców. Na terenie gminy  czynnych jest około 1860 instalacji :

 z  czego   1294  to  opalane  paliwem  stałym  –drewnem,  294-  gaz,271
węgiel,28 ekogroszek,11 propan butan,2 elektryczne, 1- pelet,2- olej, 2 –
pompy ciepła

 Obecny  stan  techniczny  sieci  elektroenergetycznych  oraz  zamierzenia
inwestycyjne w zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej Gminy
Błędów zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłego
zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. Dostawcą energii dla
Gminy Błędów jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Grójec .

  Sukcesywnie gmina dokonuje wymiany lamp oświetlenia ulicznego na
energooszczędne oraz buduje nowe odcinki. 
W 2018  roku  przeprowadzono  inwestycję  we  wsiach  Dańków,  Wólka
Gołoska, Lipie Cesinów Las, Głudna, Golianki, Kacperówka, Trzylatków
Parcela,,  Jakubów,  Trzylatków  Mały  za  łączną  kwotę  101.300  zł.  Na
terenie gminy Błędów znajdują się linie elektroenergetyczne o mocy 15
KV  napowietrzne  o długości 125,8 mb  i kablowe  0,6 mb oraz  linie
elektroenergetyczne o mocy 0,4 KV  napowietrzne  o długości 218 mb  
i kablowe  6,2 mb .Brak jest danych dotyczących linii o  mocy 110 KV.
Ilość odbiorców 4110 Sprzedaż energii elektrycznej 33500 [MWh]

 Aktualnie na terenie Gminy nie funkcjonuje żadna elektrownia wiatrowa.
powodem  ograniczającym  budowę  elektrowni  wiatrowej  są  m.in.
uwarunkowania  prawne,  przyrodnicze,  krajobrazowe  i  sozologiczne.  
W chwili obecnej na terenie Gminy Błędów żadne budynki użyteczności
publicznej nie są wyposażone w instalacje solarne. Na terenie spotyka się
sporadycznie  rozwiązania  polegające  na  wyposażeniu  indywidualnych
posesji w kolektory słoneczne. Gmina nie posiada takiej inwentaryzacji
na  swoim  terenie.  Gmina  Błędów  posiada  sprzyjające  warunki  do
nasłonecznienia  a  zatem wykorzystania  energii  słonecznej  na  potrzeby
c.o.  i  c.w.u.  budynków  użyteczności  publicznej,  jaki  i  pozostałych
obiektów.
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 Na terenie Gminy Błędów obecnie nie są wykorzystywane pompy ciepła
ze względu na ich wysoki koszt i marginalną rolę w produkcji energii.  Na
terenie  gminy  Błędów  energia  geotermalna  jest  wykorzystywana  
w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa – służy do ogrzewania całego
budynku kościoła.

 Na terenie Gminy Błędów nie funkcjonują obecnie elektrownie wodne,
nie  wykorzystuje  się  również  biomasy  na  cele  energetyczne.
Indywidualnie  mieszkańcy z  corocznej  pielęgnacji  sadów wykorzystują
drewno do spalania w indywidualnych kotłowniach. Na terenie gminy nie
ma  biogazowni   oraz  wykorzystywania  odpadów  rolniczych   i
komunalnych na cele energetyczne

NISKA EMISJA

 Jednym  z  największych  źródeł  zanieczyszczenia  powietrza  na  terenie
Gminy  Błędów  jest  tzw.  „niska  emisja”,  czyli  emisja  pochodząca  ze
źródeł  o  wysokości  nieprzekraczającej  kilkunastu  metrów  wysokości
powstająca  wskutek  opalania  mieszkań  oraz  z  transportu  drogowego.
Pomiary stężenia zanieczyszczeń na obszarze Gminy Błędów prowadzone
są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

  Z   analizy  danych  wynika,  iż  poziomy  stężeń  pyłu  PM10  oraz
benzo(a)piranu  i  PM2,5  kształtowały  się  powyżej  poziomu
dopuszczalnego w okresie grzewczym. Całkowita emisja CO2 z pojazdów
na terenie gminy to 34,74 ton, z oświetlenia publicznego13,32 ton. Emisja
z budynków prywatnych z obszaru Gminy CO2 w (kg/rok) szacuje się na
39 717 440, CO-  4 732 440, Pył-  40 173   SO2 - 250 395, NO - 33 377

 Na terenie gminy znajduje się kilka budynków użyteczności  publicznej
które zostały poddane termomodernizacji : Ośrodek Zdrowia w Błędowie,
Szkoła  Gołosze,  Gimnazjum  w  Błędowie.  Mieszkańcy  we  własnym
zakresie w ramach programu Czyste Powietrze ocieplają własne budynki
mieszkalne ale proces ten jest jeszcze powolny.

 Ze strony zaopatrzenia Gminy Błędów w energię obecnie i w przyszłości
nie  ma zagrożenia  środowiska,  natomiast  przewiduje  się  że  stopniowo
będzie  następować  sukcesywna  poprawa  w  miarę  likwidacji  źródeł
węglowych.  Zapewnione  jest  również  bezpieczeństwo  energetyczne
Gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA

 W 2018  roku  opracowany został  oraz przyjęty uchwałą Radą Gminy
Błędów   Program  Ochrony  środowiska  dla  gminy  Błędów.  Koszt
opracowania  programu wyniósł  ok  11.070  zł.  Program ten  powstał  na
bazie  pięciu  spotkań  z  mieszkańcami  oraz  analizie  zidentyfikowanych
przez  wykonawcę  problemów.  Przeprowadzono  szkolenia  z  cyklu
podnoszenia wiedzy społecznej i lokalnej w zakresie ochrony środowiska,
zmian klimatycznych i innowacyjności  dla mieszkańców gminy Błędów.
Program zidentyfikował obszary problemowe z zakresu klimatu, jakości
powietrza,  zaopatrzenie  w  gaz,  niskiej  emisji.  Dokonano  analizy
możliwości  wykorzystania  lokalnych  i  odnawialnych  źródeł  energii.
Zawiera on wykaz zadań własnych - gminnych, czyli finansowanych w
większości  ze  środków  własnych  i  monitorowanych.  Zadania  te  będą
realizowane często bez zaangażowania środków finansowych gminy przez
jednostki  samorządowe,  przedsiębiorstwa działające na obszarze gminy
czy mieszkańców.

Zostały również przedstawione możliwe do pozyskania źródła pozyskania 
funduszy na realizację zadań. 
Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie Gminy Błędów są:
• niska emisja,
• niedostateczny stan dróg na terenie gminy,
• nieuporządkowana gospodarka wodnościekowa,
• nadmierny hałas wzdłuż drogi wojewódzkiej,
• niewystarczająca inwentaryzacja przyrodnicza gminy.
 W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego Gmina realizować będzie  na
bieżąco zadania polegające na termomodernizacji budynków będących w jego
zarządzie  oraz  w  budynkach  komunalnych,  polegające  na  zmniejszeniu
zapotrzebowania  na  energię  i  paliwa..  Gmina  także  w  miarę  możliwości
finansowych  starać  się  będzie   modernizować  budynki  komunalne  w  celu
ograniczenia  strat  ciepła  oraz  ograniczenie  ilości  spalanych  paliw.  W  celu
zmniejszenie  zanieczyszczeń  liniowych  planuje  się  kontynuacje  działań
związanych z modernizacją dróg publicznych.
W  celu  poprawy  jakości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  należy
prowadzić działania w kierunku: budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
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modernizacji istniejących i budowy nowych odcinków kanalizacji, modernizacji
istniejących  i  budowy  nowych  ujęć  i  stacji  uzdatniania  wody,  modernizacji
istniejących  i  budowy  nowych  odcinków  sieci  wodociągowej  (kolektorów
głównych i sieci rozdzielczych).
W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji
jest  racjonalne  gospodarowanie  zasobami  glebowymi  i  ich  ochrona  przed
degradacją.  Cel  ten  osiągnąć  można  przez  właściwą  gospodarkę  rolną
dostosowaną  do  panujących  warunków  glebowych  i  ukształtowania  terenu.
Zadaniem  przyczyniającym  się  do  ograniczenia  zanieczyszczenia  gleb
nawozami mineralnymi jest coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków
ochrony  roślin  dokonywana  przez  samych  rolników.  Badanie  poziomu pH i
zawartości metali ciężkich daje możliwość porównania wyników i określenia, w
jakim kierunku zmierza stan środowiska. 
Nieodzownym  elementem  jest  kształtowanie  świadomości  ekologicznej
społeczeństwa,  biorącego  aktywny  udział  w  procesie  dbania  o  środowisko.
Edukacja  ekologiczna  jest  procesem,  którego  głównym  celem  jest
ukształtowanie  aktywnej  i  odpowiedzialnej  postawy  mieszkańców  Gminy
Błędów w sferze konsumpcji,  a także ochrony powietrza, gospodarki wodnej
oraz  postępowania  
z odpadami. 
 
Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych .
Usuwanie azbestu w 2018 r. z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych
z terenu gminy Błędów odbywało się w ramach realizacji Programu usuwania
wyrobów  zawierających  azbest   –  kontynuacja.  Właściciele  nieruchomości
zgłaszają  do  Urzędu  Gminy  potrzebę  usunięcia  azbestu  z  nieruchomości
obejmującą  transport i unieszkodliwienie azbestu. W 2018 r. z terenu gminy
Błędów z 56 gospodarstw  odebrano i unieszkodliwiono 195 ton azbestu (płyt
azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie.  Całkowita  wartość
zadania  wyniosła  61 074  z  czego  środki  własne  wyniosły  12 214  ,  80  oraz
pozyskano dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ w wysokości 48 859, 20.

VI. Polityka społeczna.
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Zadania w zakresie polityki społecznej były realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Błędowie.

A.  W związku  z   obowiązkiem przedłożenia  posiadanych  zasobów  pomocy
społecznej wynikającym  z art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (  Dz.U. z 2018 r poz.1508 ze zm. ) ustawa o pomocy społecznej
nakłada  na  samorząd  Gminy  Błędów  obowiązek  corocznego  sporządzania
oceny  zasobów  pomocy  społecznej.  Ocena  ta  jest  tworzona  w  oparciu  o
szczegółową analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Opracowanie
zasobów obejmuje infrastrukturę,  kadrę  ,  organizacje  pozarządowe i  nakłady
finansowe  na  zadania  pomocy  społecznej  bez  względu  na  podmiot  je
finansujący. Ocena obejmuje również osoby i rodziny korzystające z pomocy
społecznej,  rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Po jej  przyjęciu i
uzyskaniu  rekomendacji  Rady  Gminy zostaje   przekazana  za  pośrednictwem
Statystycznej  Aplikacji  Centralnej  do  Mazowieckiego  Centrum  Polityki
Społecznej  w  Warszawie.  Ocena  wraz  z  rekomendacjami  jest  podstawą  do
planowania  budżetu na rok następny. Sporządzenie zgodnie  z art.16a oceny w
zakresie  pomocy  społecznej  należy  do  zadań  własnych  o  charakterze
obowiązkowym o czym mówi art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. 
Oceniając realizację w kontekście ostatnich ocen zasobów pomocy społecznej
Gminy  Błędów  w  latach:   2016  -  2018  zauważa  się,   że  w  związku  
z  wprowadzeniem  świadczenia  500+  liczba  osób  korzystających  z  pomocy
społecznej zmniejsza się.  Nadal jednak największa liczba świadczeń wypłacana
jest  z  powodu  ubóstwa  ,  bezrobocia  i  bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-
wychowawczych.  Problemem  jest  brak  mieszkań  socjalnych.  Kolejnym
problemem jest brak ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorych 
i  starszych.  W obliczu starzejącego się  społeczeństwa  i  wydłużenia  długości
życia, coraz więcej osób wymaga pomocy w formie umieszczenia w domach
pomocy społecznej.
 W  2018  roku  wydatkowano  kwotę  272 068  ,09    dla  11  mieszkańców
przebywających  w  Domach  Pomocy  Społecznej  w:  Nowym  Mieście,
Tomczycach, Lesznowoli i Górze Kalwarii.     
W roku   2018  ośrodek pomocy społecznej realizował zgodnie z art. 17 ustawy 
o  pomocy  społecznej   zadania  obowiązkowe  w  zakresie  przyznawania  
i wypłacania : 
-  zasiłków celowych i okresowych w kwocie: 37 037,80. 
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W gotówce wypłacono 21 043, 35 natomiast w formie rzeczowej 13 140 ,32.  
Z  tej  formy  zasiłków  skorzystało  48  rodzin  w  tym  dwie  rodziny  z  tytułu
zdarzenia losowego /pożar – 6 tys. złotych/ .
- zasiłki okresowe na kwotę 2854 ,13 dla 4 osób.
- świadczono prace socjalną dla 97 rodzin w formie poradnictwa.
-  W  ramach  programu”  Pomoc  w  zakresie  dożywiania  dzieci  w  szkołach  
i  przedszkolach”  wydatkowano   kwotę  16 620  z  tego  dotacja  Wojewody
Mazowieckiego stanowiła  9 972 / 60%/ i z budżetu gminy 6 648 /40%/.
Z dożywiana skorzystało 29 osób uzyskując ogółem 3 780 świadczeń.
- Sprawiono  jeden pogrzeb na który wydatkowano 2005 , 00.   
- Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej,  w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenie  pracowników.  GOPS  otrzymał  dotacje  z  budżetu  Wojewody
Mazowieckiego  w wysokości 62 026, 00 i środki z budżetu gminy 224 259, 00
co stanowi ogółem 286 285, 00 . Stan zatrudnienia wynosił 5 etatów.

-  Opłacono  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określone  w  przepisach  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla
podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wydano decyzje dla 7 osób nigdzie
nie ubezpieczonych a przebywających w szpitalach.
 
Składa na ubezpieczenia zdrowotne dla 21 osób na kwotę 9 774 pobierających
zasiłki stałe / 1 osoba ubezpieczona w KRUS/.
Środki  na  zasiłki  stałe  w  całości  pochodziły  z  dotacji  Wojewody
Mazowieckiego.  Wypłacono także zasiłki stałe dla 22 osób w kwocie 111 962,
52   

B.  Realizowano Gminny program wspierania rodziny  i pieczy zastępczej na
lata 2017 – 2019 przyjętego Uchwałą Nr XXXI.145.2017  Rady Gminy Błędów,
którego  celem   jest  między  innymi  poprawa  jakości  życia  ,  wspieranie
rodziców  w  ich  funkcjach  opiekuńczo-wychowawczych  ,  wspieranie  rodzin
uwikłanych  
w przemoc, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, poprawa
jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem .   
W 2018 roku Gmina poniosła wydatki w wysokości 109.218,79zł., za pobyt 11
dzieci  w pieczy zastępczej.   Na  rok następny  2019 gmina planuje  wydatki  
w wysokości 132.365.00zł.
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 Gmina ze  względu na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed umieszczeniem  
w pieczy zastępczej po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 
10%  wydatków na opiekę i  wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej ,
30%  w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Dzieci przebywają : w rodzinnym domu dziecka 2 osoby
W wiosce dziecięcej SOS w Biłgoraju 4 dzieci
W  zawodowej  rodzinie  zastępczej  o  charakterze  pogotowia  rodzinnego  –  2
osoby
W rodzinie zastępczej – 1 dziecko 
W Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodziny w Siennie – 2
dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Są  to  wydatki  na  świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego,  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  z
ubezpieczenia  społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz
wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń. 
 Kwota  wydatkowana   na  te  zadania  wyniosła  2.271.371,90  zł.  Wszystkie
wydatki  sfinansowano  z  otrzymanej  dotacji.  Kwota  otrzymanej  dotacji  to
2.271.443  zł.  Niewykorzystaną  kwotę  dotacji  tj.71.10  zł  zwrócono  do
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na  wypłatę  świadczeń  rodzinnych  i  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego  przeznaczono  kwotę  2.126.859,88  zł,  ZUS  za  osoby
pobierające  świadczenia  kwotę  80.913,92  zł   natomiast  pozostałą  kwotę
63.598,10 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tych świadczeń. Do prowadzenia
świadczeń  rodzinnych  
i funduszu alimentacyjnego jest zatrudniona jedna osoba na pełny etat.
  Świadczenia  społeczne  w  2018  roku   zostały  wypłacone  następujące
świadczenia w ogólnej kwocie 2.126.859,88 zł: 
-  zasiłek  rodzinny  dla  434  rodzin   w  kwocie  1.255.889,02  zł  tj.  11.287
świadczenia
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin w kwocie 150.210,00 zł tj. 376 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny (153 zł do 31.10.2018r. i 184,42 zł od 01.11.2018r.) dla
89 rodzin w kwocie 160.416,46 zł tj.1015 świadczeń 
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- zasiłek dla opiekuna (520 zł) dla żadnej  rodziny nie wypłacono 
- świadczenie   pielęgnacyjne ( 1477 zł) dla 25 rodzin w kwocie 374.707,20 zł
tj.255  świadczeń
- świadczenie rodzicielskie (1000 zł) dla 13 rodzin w kwocie 94.857,20 zł tj.101
świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy ( 520 zł do 31.10.2018r. i 620 zł od 01.11.2018r.)
dla 7 rodzin w kwocie 37.800,00 zł tj.70   świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł) dla 49 rodzin  
w kwocie            
 49.000,00 zł  tj. 49 świadczeń.
- jednorazowe świadczenie ,,za życiem” (4.000 zł) dla 1 rodziny – 1 świadczenie
Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują :
-  składki  od  wypłaconych  świadczeń  pielęgnacyjnych  i  specjalnego  zasiłku
opiekuńczego  (234  świadczenia  -  23  rodziny)  w kwocie  79.827,92  zł   oraz
składki KRUS  od świadczenia pielęgnacyjnego kwota 1086 zł – 1 rodzina-12
świadczeń.
 
W 2018 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 21 rodzin (376
świadczeń)na łączną kwotę 150 210,00zł.
Wysłano 22 upomnienia dotyczące  funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę
147.895,20 zł. Z czego dłużnik: - nasza gmina 6 upomnień na kwotę 53.569,60
zł  - inna gmina 16 upomnień na kwotę 94.325,60 zł
Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159.776,02 zł.
W 2018 roku podjęto działania wobec 22 dłużników alimentacyjnych.
 
 Karta dużej rodziny 
Dotacja otrzymana 185 zł, kwota niewydatkowana 2,62 zł została zwrócona do
MUW.
Wydano 67 kart KDR ( 3 wnioski po 13,40 zł i 10 wniosków po 13,67 zł) na
kwotę 176,90 zł,  1 karta KDR dla osoby, która była już w jej posiadaniu (1
wniosek po 2,74 zł) na kwotę 2,74 zł i 2 karty duplikat KDR ( 2 wnioski po 1,37
zł)  na  kwotę  2,74 zł.  Przyznano 70 KDR w formie  tradycyjnej  i  6  KDR w
formie elektronicznej.
Otrzymane  z  tego  tytułu  środki   zostały  przeznaczone  na  zakup  materiałów
biurowych.
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 C.ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i  Polityki  Społecznej  z  dnia  27  lipca  2017r.  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 (Dz. U.  
z  2017r.  poz.1465)  w  Gminie  Błędów  na  świadczenia  wychowawcze  500+
dotychczas wydatkowano :

ROK 2016 

Poniesione wydatki ogółem: 4 538 660,35zł.
Poniesione wydatki na wypłatę świadczeń: 4 464 315,50zł.
Poniesione wydatki na obsługę: 74 344,85zł. (2% otrzymanej dotacji)
Liczba wypłaconych świadczeń: 8 955
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie: 677

ROK 2017

Poniesione wydatki ogółem: 6 027 527,94zł.
Poniesione wydatki na wypłatę świadczeń: 5 937 255,50zł.
Poniesione wydatki na obsługę: 90 272,44zł. (1,5% otrzymanej dotacji)
Liczba wypłaconych świadczeń: 11 910
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie: 717

ROK 2018

Poniesione wydatki ogółem:  5 526 776,98zł.
Poniesione wydatki na wypłatę świadczeń: 5 443 710,10zł.
Poniesione wydatki na obsługę: 83 066,88zł. (1,5% otrzymanej dotacji)
Liczba wypłaconych świadczeń: 10 923
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie: 686
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D.ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w prawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

ROK 2018
Poniesione wydatki ogółem:  278 070,00zł.
Poniesione wydatki na wypłatę świadczeń: 269 100,00zł.
Poniesione wydatki na obsługę: 8 970,00zł. (10,00zł. za 1 wniosek)
Liczba wypłaconych świadczeń: 897
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie: 605

E. Zdrowie.
Gmina  jest  organem  założycielskim  SP  ZOZ,  w  skład  którego  wchodzą  3
ośrodki zdrowia, w tym 2 filie: Wilków i Lipie. Zatrudnionych jest 4 lekarzy, 
4  pielęgniarki,  1  położna.  Liczba  zadeklarowanych  to  4700  osób.  W 2018r.
przeprowadzono  kompleksową  informatyzację  3  ośrodków  zdrowia.  Ośrodki
systematycznie są remontowane.
Liczba porad udzielona  w 2018r.: 
Błędów -10 874, 
Wilków 7685, 
Lipie - 3412

W dniu 24 kwietnia 2019r Rada Społeczna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania  z  realizacji  planu  finansowo-inwestycyjnego  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie za rok 2018.
Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za
2018 rok jest dodatni. 
 SP ZOZ  nie posiada zaciągniętych pożyczek ani kredytów.
 
 Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii jest  podstawowym  dokumentem
określającym zakres i formę realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi  i  narkomanii  na  terenie  Gminy Błędów.  Rada  Gminy dnia  6
czerwca 2018r.  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  podjęła  Uchwałę  NR
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XLII.203.2018  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
na terenie Gminy Błędów.
W  uchwale  tej   dokonano  rozbicia  na  poszczególne  rodzaje  napojów
alkoholowych.  W sumie maksymalną liczba zezwoleń  na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży określono
na 75 zezwoleń.
Maksymalną  liczba   zezwoleń  na  sprzedaż   napojów  alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży określono na 15 zezwoleń.
Realizatorem Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest GKPiRPA licząca 6 osób.
Na terenie gminy znajduje się 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do
spożycia  poza  miejscem  sprzedaży  (sklepy)  i  2  punkty  sprzedaży  napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2018 r wydano 15 zezwoleń
na sprzedaż alkoholu. GKPiRPA przeprowadziła 12 kontroli sklepów.
Komisja  przeprowadziła  12  rozmów  motywujących  do  zaprzestania  picia
alkoholu z osobami uzależnionymi. 
W Urzędzie  Gminy działa  punkt  psychologiczny czynny co  drugi  czwartek  
w  miesiącu  w  godz:  15.30-18.  W  2018r  udzielono  24  porady  i  konsultacje
psychologiczne  (7 – uzależnienie  od alkoholu,  8-problemy dotyczące  dzieci  
i młodzieży, 9 – inne problemy emocjonalno-osobowościowe.  
W 2018 roku zwraca uwagę większa liczba osób zgłaszających się w sprawach
szeroko pojętej przemocy domowej, a także trudności w relacjach małżeńskich.
W części spośród zgłaszanych problemów konieczna okazywała się długotrwała
praca psychoterapeutyczna, dlatego też kierowano osoby do specjalistycznych
placówek świadczących tego rodzaju pomoc.
Biorąc pod uwagę długotrwałość świadczonej pomocy psychologicznej (blisko
dziewięć  lat),  ta  –  wciąż  dla  wielu  osób  nowa forma wsparcia  -  skutecznie
wpisała się już w zakres możliwej do uzyskania – co równie ważne - bezpłatnej
pomocy.  Co ważne,  coraz  również  częściej  osoby zgłaszające  się  na  wizyty
posiadają  już ugruntowaną wiedzę o tym, że problemy psychiczne nierzadko
odbijają się także na zdrowiu fizycznym i jako takie wymagają leczenia.

Komisja  przeprowadziła  diagnozę  problemów  społecznych  dorosłych
mieszkańców oraz młodzieży szkolnej.
Badania  miały charakter  ankiety i  obejmowały mieszkańców gminy Błędów,
którzy ukończyli osiemnasty rok życia. 

43



W badaniu wzięło udział 98 osób.
Pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji alkoholowej. 63% osób swój
wiek  inicjacji  alkoholowej  wskazało  na  pełnoletność.  Kolejna  najwyższa
wartość odnosi się do wieku pomiędzy 16 a 18 r.ż. – 33%. Tylko 2 % badanych
wskazało, że nigdy nie spożywało alkoholu.
 Otrzymane  wyniki  można  podsumować  stwierdzeniem,  że  większość
mieszkańców pije alkohol okazjonalnie.
Podstawowym  celem  przeprowadzonych  badań  środowisku  szkolnym  była
analiza postaw i przekonań wobec substancji psychoaktywnych:

 alkoholu,

 narkotyków,

 dopalaczy.
Badaniem zostali objęci uczniowie klas VI, VII,VIII i III klasy gimnazjum.
Najczęściej  deklarowaną  okolicznością  inicjacji  alkoholowej  uczniów szkoły
podstawowej  jest  towarzystwo  znajomych  -  12%,  większość  badanych
wskazała, że to pytanie ich nie dotyczy - 62%.
Oprócz okoliczności  inicjacji  ważne było dla nas także to, jak często młodzi
ludzie sięgają po alkohol.  16 %  uczniów    miało  jednorazowy  kontakt  
z  alkoholem lub piło kilka razy w życiu (20%) a 6% deklaruje picie kilka razy 
w miesiącu.
Uczniów zapytano także  o rodzaj wypijanego alkoholu. Uczniowie generalnie
najczęściej  sięgają  po  piwo  –  16  %.  Uczniowie  również  chętnie  sięgają  po
wódkę i drinki po – 6 %. 

SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE: NARKOTYKI I DOPALACZE
Wyniki badań wskazują, że 92 % uczniów nie miało kontaktu z substancjami
psychoaktywnymi, tj. narkotykami i dopalaczami. 8% uczniów nie udzieliło na
to pytanie odpowiedzi.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Obowiązuje wieloletni program współpracy podjęty Uchwałą Nr XXII.97.2016
Rady  Gminy  w  Błędowie  z  dnia  25  Października  2016  roku   w  sprawie
uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  Błędów  z  organizacjami
pozarządowymi o  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2017-2019.
W 2018 roku ogłoszony był otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
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Realizowano zadania: 
Zadania 1   - piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów - realizowane przez GKS  
SADOWNIK w Błędowie. Na realizację powyższego zadania została udzielona
dotacja w wysokości 60 000 zł.
Zadania  2  -   piłka  nożna  na  terenie  Sołectwa  Lipie  –  realizowane  przez  
Uczniowski Klub Sportowy LIPIE przy w PSP Lipiu. Na realizację powyższego
zadania została udzielona dotacja w wysokości  20 000zł.

Zadanie 3   – piłka siatkowa na terenie Gminy Błędów –realizowane przez GKS  
SADOWNIK w Błędowie. Na realizację powyższego zadania została udzielona
dotacja w wysokości 10 000 zł

VII.    Oświata. Edukacja. Biblioteka Publiczna.

Finansowanie  prowadzonych  przez  gminę  szkół  i  placówek  oświatowych  to
jedno   z  najważniejszych  a  zarazem  największych  i  bardzo  trudnych  zadań
publicznych,  które  realizuje  błędowski  samorząd.  W Gminie  Błędów istnieje
sieć  placówek edukacyjnych,  począwszy od poziomu edukacji  przedszkolnej,
poprzez obowiązkowe szkoły podstawowe oraz oddziały klasy III gimnazjum,
natomiast brak jest szkolnictwa ponadpodstawowego.

Gmina  Błędów  podobnie  jak  inne  gminy  w  Polsce  ponosi  znaczny  wysiłek
finansowy w obszarze  edukacji,  bowiem ustawodawstwo precyzyjnie  określa
wymagania ilościowe, do których należą zapewnienie odpowiedniego poziomu
wynagrodzeń nauczycieli  w zależności  od  stopnia  awansu zawodowego oraz
zapewnienie  wydatków na  doskonalenie  i  dokształcanie  nauczycieli.  Ponadto
koszty  stałe  utrzymania   placówek  oświatowych  zajmują  również  znaczące
miejsce  w  gminnym  budżecie.  Z  założeń  rozporządzenia  MEN  wynika,  że
subwencja  oświatowa  dla  samorządów  powinna  zaspokajać  wydatki  na
realizację  gminnych  zadań  oświatowych,  w  szczególności  na  bieżącą
działalność  szkół  podstawowych,  nie  uwzględniając  oczywiście  przedszkoli,
dowozu  uczniów,  świetlic  i  stołówek.  Założenia  te  nie  mają  pokrycia  w
rzeczywistości.

System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoją rolę musi być dostosowany do
bieżących i przyszłych potrzeb danej społeczności. Dotyczy to zarówno procesu
kształcenia,  opieki  i  wychowania,  jak  i  warunków  w  jakich  ten  proces  się
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odbywa. Baza materialna placówek oświatowych musi, więc spełniać wszelkie
wymogi i tym samym być przyjazna uczniom, również tym niepełnosprawnym. 

W 2018 roku na  ternie  Gminy Błędów funkcjonowały  następujące  placówki
oświatowe:

1. Przedszkole Samorządowe w Błędowie

2. Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Błędowie  
z oddziałami gimnazjalnymi

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie

6. Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Mariana Panka w Wilkowie ,dla którego
organem  prowadzącym  jest  Stowarzyszenie  Obywatelskie  „Świadoma
Przyszłość” z siedzibą w Wilkowie Drugim.
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Uczniowie. 

Wydatki na poszczególne szkoły w 2018r.

       

Lp. Placówka

Wydatki na
zatrudnienie
pracowników

ogółem

Wydatki na
bieżące

funkcjonowan
ie szkoły

Wydatki na
zapewnienie

uczniom
prawa do

bezpłatnych
podręczników

Wydatki na
pozostałą

działalność

Dokształcan
ie

nauczycieli
Razem

 

1 PSP Błędów 3 867 636,27 zł 362 807,96 zł 30 847,80 zł 25 407,00 zł 3 427,90 zł 4 290 126,93 zł  

2 PSP Gołosze 870 202,77 zł 74 488,51 zł 6 913,77 zł 7 025,00 zł 4 577,80 zł 963 207,85 zł  

3 PSP Lipie 1 286 997,00 zł 121 734,85 zł 11 575,55 zł 56 502,47 zł 7 896,44 zł 1 484 706,31 zł  

4 PSP Wilków 1 828 843,99 zł 249 578,71 zł 16 396,59 zł 46 224,75 zł 4 468,72 zł 2 145 512,76 zł  

5 Przedszkole 1 186 699,13 zł 92 438,47 zł  1 131,00 zł 1 229,42 zł 1 281 498,02 zł  

 Razem 9 040 379,16 zł 901 048,50 zł 65 733,71 zł 136 290,22 zł 21 600,28 zł 10 165 051,87 zł  
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Wydatki na dowożenie 
uczniów
zatrudnienie pracowników 56 705,78 zł
wydatki bieżące 233 412,06 zł
razem 290 117,84 zł

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Błędów o charakterze materialnym:  27 182,97 zł

Wykaz nauczycieli, administracji i pracowników obsługi  w poszczególnych placówkach oświatowych

Lp. Szkoła Nauczyciele
pełnozatrudnien
i

Nauczyciele 
niepełnozatrudnien
i

Pracownicy
administracji

Pracownicy obsługi Razem

1. PSP Błędów 35 4 2+ 1 w 
stołówce=3

7+4 w stołówce  = 11 53

2. PSP Gołosze 6 12 0 1+ 1 
niepełnozatrudniona

20

3. PSP Lipie 14 6 1 5+ 1 
niepełnozatrudniona

27

4. PSP Wilków 16 9 1+1w 
stołówce=2

4+1  stołówka=5 32

5. Przedszkole 7 5 0 6 18
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Samorządowe
Ogółem: 78 36 6 30 150

Wykaz uczniów w poszczególnych szkołach – stan  na 28.05.2019 

Lp. szkoła Punkt 
przedszkoln
y + 
Przedszkole

Oddział
„O”

Kl.I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl.VI Kl.VII KL. 
VIII

Gimn Ogółem

1. Błędów 0 24 22 27 16 31 26 38 18 49 49 300

2. Gołosze 0 22 7 0 5 9 8 8 10 12 0 81

3. Lipie 14 13 7 6 7 12 20 14 10 17 0 120

4. Wilków 0 46 15 21 24 17 14 23 21 18 20 199+20 
NG

5. PS 
Błędów

95 95

ogółem 109 105 51 54 52 69 68 83 59 96 49
Niep. 
G 20

815
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Wydatki na poszczególne szkoły w 2018r.

       

Lp. Placówka

Wydatki na 
zatrudnienie 
pracowników 
ogółem

Wydatki na 
bieżące 
funkcjonowa
nie szkoły

Wydatki na 
zapewnienie 
uczniom 
prawa do 
bezpłatnych 
podręcznikó
w

Wydatki na 
pozostałą 
działalność

Dokształcani
e nauczycieli

Razem

 

1 PSP Błędów 3 867 636,27 zł 362 807,96 zł 30 847,80 zł 25 407,00 zł 3 427,90 zł 4 290 126,93 zł  

2 PSP Gołosze 870 202,77 zł 74 488,51 zł 6 913,77 zł 7 025,00 zł 4 577,80 zł 963 207,85 zł  

3 PSP Lipie 1 286 997,00 zł 121 734,85 zł 11 575,55 zł 56 502,47 zł 7 896,44 zł 1 484 706,31 zł  

4 PSP Wilków 1 828 843,99 zł 249 578,71 zł 16 396,59 zł 46 224,75 zł 4 468,72 zł 2 145 512,76 zł  

5 Przedszkole 1 186 699,13 zł 92 438,47 zł  1 131,00 zł 1 229,42 zł 1 281 498,02 zł  
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 Razem 9 040 379,16 zł 901 048,50 zł 65 733,71 zł 136 290,22 zł 21 600,28 zł 10 165 051,87 zł  
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Wydatki na dowożenie 
uczniów

zatrudnienie pracowników 56 705,78 zł

wydatki bieżące 233 412,06 zł

razem 290 117,84 zł

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Błędów o charakterze 
materialnym:  27 182,97 zł

 Procesy demograficzne  bezpośrednio  wpływają  na  kształt  sieci  szkolnej,  na
wykorzystanie  budynków,  pomieszczeń  i  wyposażenia,  a  także  na  koszty
prowadzenia  każdej  placówki.  To  przeciętna  liczba  uczniów  w  oddziale
klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych kosztów nauczania. Mała ilości
uczniów, co prawda przekłada się na korzystniejsze warunki pracy nauczycieli,
pozwala na bardziej  zindywidualizowane podejście  do uczniów, ale  znacznie
zwiększa  koszty  w  danej  szkole.  Średnia  wielkość  oddziału  klasowego  ma
bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia placówki szkolnej, jest więc bardzo
ważna  dla  organu  prowadzącego,  toteż  należy  monitorować  tworzenie  klas
pierwszych, aby przeciwdziałać nadmiernemu zmniejszaniu się liczby uczniów
w oddziale.

Przedszkole Samorządowe w Błędowie liczy 4 oddziały. Uczęszczało do niego
w roku szkolnym 2017/2018 98 dzieci natomiast w roku szkolnym 2018/2019 –
95 dzieci  według danych przekazanych  w SIO na  dzień  30 września  2018r.
Zatrudnionych było 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 niepełnozatrudnionych
1 nauczyciel przebywa na urlopie wychowawczym oraz 6 osób obsługi.

Cyklicznie  odbywają  się  uroczystości  –  Święto  Jabłuszka,  Spotkanie  
z  Mikołajem,  Wigilia,  Dzień  Babci  i  Dziadka,  Bal  Karnawałowy,  Piknik
Rodzinny,  Rajd  Rodzinny.  W  miesiącu  lipcu  organizowany  jest  dyżur
wakacyjny.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie.
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W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczyła 1 oddział przedszkolny do którego
uczęszczało 17 dzieci,  12 oddziałów szkoły podstawowej ( klasy I-VII)- 210
uczniów  i  6  oddziałów  gimnazjalnych  (kl.  II-III)-  110  uczniów.  w  roku
szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza według danych wykazanych w SIO na
dzień  30.09.2018r-  300  uczniów  z  tego  –  24  uczniów  do  oddziału
przedszkolnego, 227 uczniów do 13 oddziałów szkoły podstawowej tj. klasy I-
VIII oraz 49 uczniów do oddziałów gimnazjalnych (3 klasy III). Zatrudnionych
było 35 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1
nauczyciel  przebywa na  urlopie  wychowawczym,  1  nauczyciel  przebywa  na
urlopie dla poratowania zdrowia oraz 2 osoby administracji, 7 osób obsługi w
szkole oraz 1 osoba administracji i 4 osoby obsługi w stołówce szkolnej, która
obsługuje  szkołę  podstawową  w  której  stołuje  się  84  uczniów  szkoły
podstawowej i 24 uczniów oddziału przedszkolnego oraz przedszkole w którym
stołuje się 96 dzieci.

 Realizowano programy edukacyjne: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
(IX edycja), „czytające szkoły” w ramach kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom”,  „Książki  moich  marzeń”,  „Czyste  powietrze  wokół  nas”,
„Chroń  się  przed  kleszczami  wszystkimi  sposobami”,  „Żyj  smacznie  
i zdrowo” VIII edycja.

 Uczniowie  włączyli  się  w  ogólnopolską  akcję  Śniadanie  daje  moc”,
uczestniczyli  w  warsztatach  odkrywamy  dziedzictwo  kulturowe
Radomszczyzny”  oraz  kampanii  edukacyjnej:  „Jesteś  widoczny,  jesteś
bezpieczny!”

 W  ramach  projektu  Bakcyl  Fundacji  Warszawskiego  Instytutu
Bankowości  uczniowie  klas  VII  i  oddziałów gimnazjalnych  poznawali
zasady bezpiecznego pożyczania, oszczędzania i inwestowania.

 Co  tydzień  w  piątek  na  przerwie  obiadowej  odwiedziliśmy  pobliskie
przedszkole  (uczniowie klas  gimnazjalnych) w ramach akcji  „Czytamy
przedszkolakom”.

 Szkoła  w  gronie  zwycięzców  w konkursie  „Stołówkowo –  smacznie  
i zdrowo” – nagroda – zestaw sprzętu gastronomicznego do wyposażenia
szkolnej kuchni o łącznej wartości 500 zł netto.
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018r.w Publicznej Szkole Podstawowej w Błędowie.

Średnie wyniki szkoły z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2018roku przedstawiają się następująco:

1. Arkusz standardowy

Część egzaminu Kl. 
IIIa
Wyn
ik

Kl. 
IIIb
Wyn
ik

Kl. IIIc
Wynik

Wynik 
dla 
szkoły

Średnia dla 
gminy

Średnia 
dla 
powiatu

Średnia dla 
województwa

Język angielski- 
podstawowy

57 71 57 62 62 67 72

Język angielski- 
rozszerzony

39 60 39 46 47 50 57

Język niemiecki- 
podstawowy

- 93 78 86 86 45 52

Język rosyjski- 
podstawowy

62 72 60 64 64 65 60

Część językowa 53 74 59 65
Historia i wiedza o 
społeczeństwie

64 66 62 63 62 59 61

Język polski 69 75 69 70 70 68 70

55



Część 
humanistyczna

67 71 66 67

Przedmioty 
przyrodnicze

54 62 54 56 57 55 59

Matematyka 46 58 53 52 52 52 55
Część 
matematyczno-
przyrodnicza

50 60 54 54

Średnia 57 68 60 62,00%

56



2. Arkusz auty styka z zespołem Aspergera

Język angielski- 
podstawowy

70

Historia i wiedza o 
społeczeństwie

75

Język polski 22
Przedmioty przyrodnicze 46
Matematyka 34
Średnia 49,00%

3. Arkusz dla słabowidzącego (16)

Język angielski- 
podstawowy

38

Język angielski- 
rozszerzony

13

Historia i wiedza o 
społeczeństwie

50

Język polski 66
Przedmioty przyrodnicze 57
Matematyka 41
Średnia 44,00%

4. Arkusz dla słabowidzącego (24)

Język angielski- 
podstawowy

25

Język angielski- 
rozszerzony

15

Historia i wiedza o 
społeczeństwie

41

Język polski 19
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Przedmioty przyrodnicze 36
Matematyka 21
Średnia 26,00%

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczyła 1 oddział przedszkolny do którego
uczęszczało  20  dzieci,  6  oddziałów szkoły  podstawowej  (  klasy  I-VII)  -  50
uczniów.  W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza  według danych
wykazanych w SIO na dzień 30.09.2018r- 80 uczniów z tego – 22 uczniów do
oddziału przedszkolnego, 58 uczniów do 7 oddziałów szkoły podstawowej tj.
klasy  I-VIII  oraz  1  uczeń  realizuje  obowiązek  szkolny  poprzez  zajęcia
rewalidacyjne.  Zatrudnionych  było  6  nauczycieli  pełnozatrudnionych,  12
nauczycieli  niepełnozatrudnionych,  1  nauczyciel  przebywa  na  urlopie
macierzyńskim oraz 1 osoba obsługi pełnozatrudniona i 2 niepełnozatrudnione
oraz  w  sezonie  grzewczym  osoba  pełniąca  dozór  pieca  coc  w  niepełnym
wymiarze czasu pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa im.11 Listopada 1918r. w Gołoszach działała o
plan pracy zatwierdzony przez radę Pedagogiczną

Największe uroczystości z udziałem władz gminnych i środowiska lokalnego to:

 Dzień Patrona ( 11 listopada);

 Kolędowanie połączone z Wigilią;

 Dzień Babci i Dziadka;

 Dzień Flagi;

 Święto Rodziny.

Najwyższe osiągnięcia:

Uczeń klasy VII zajął  I miejsce w gminnym konkursie Polska -Moja Ojczyzna.

Etap powiatowy i wojewódzki:

 I  miejsce  w  Powiatowych  Biegach  Przełajowych  szkół
podstawowych rocznik 2005 w Nowym Mieście  zajęła uczennica
nasze szkoły,
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 Uczennica naszej szkoły została Laureatką XXXV Konkursu 
Recytatorskiego w Radomiu,

 Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny” dla ucznia naszej szkoły,

 II  miejsce  w  powiatowym  Konkursie  Recytatorskim”100-
lecieOdzyskania Niepodległości” dla uczennicy dla naszej szkoły,

 III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym  „Nie pal przy
mnie”,

  II  miejsce  w  VIII  Ogólnopolskim  Konkursie
Plastycznym  ,,Bezpiecznie  na  wsi  mamy  –  upadkom
zapobiegamy” pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela na etapie powiatowym.

W szkole realizowano 5 projektów:

 Nasze bezpieczeństwo;

 Moja Ojczyzna;

 Warzywa i owoce w szkole;

 Mleko w szkole;

 Czytająca szkoła. 

Uczniowie korzystali nieodpłatnie z warzyw i owoców oraz mleka w ramach 
programu „Program dla szkół”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu.

W  roku    szkolnym  2017/2018  szkoła  liczyła  1  oddział  w  Punkcie
Przedszkolnym, do którego uczęszczało 19 uczniów, 1 oddział przedszkolny do
którego uczęszczało 7 dzieci, 7 oddziałów szkoły podstawowej ( klasy I-VII)-
90 uczniów.  W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza według danych
wykazanych  
w  SIO  na  dzień  30.09.2018r-  120  uczniów  z  tego  –  13  dzieci  do  Punktu
Przedszkolnego,  13  uczniów  do  oddziału  przedszkolnego,  94  uczniów  do  8
oddziałów  szkoły  podstawowej  tj.  klasy  I-VIII.  Zatrudnionych  było  14
nauczycieli  pełnozatrudnionych,  6  nauczycieli  niepełnozatrudnionych,  1
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nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim ora 1 osoba administracji  i  5
pracowników obsługi pełnozatrudnionych oraz 1 osoba niepełnozatrudniona.

Rok szkolny 2017/2018 w nowej rzeczywistości z siódmą klasą przebiegał bez
zakłóceń.  Nauczyciele,  uczniowie i rodzice zaakceptowali  zmiany i  nie było  
z tego powodu żadnych problemów. 

W  szkole  realizowane  są  treści  z  podstawy  programowej,  a  dla  pełnej  jej
realizacji  podejmowane  są  różne  działania  aby  edukacja  przebiegała  w
interesujący  
i efektywny sposób.

W 2017/18 w szkole został realizowany kolejny projekt.  Jest  to projekt SRS
VIII  edycja  we  współpracy  Polską  Fundacją  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej
Centrum  Mazowsze.   Celem  projektu  jest  zwiększenie  szans  edukacyjnych
poprzez  rozwój  kompetencji  kluczowych,  właściwych  postaw i  umiejętności
niezbędnych na rynku pracy. Cele te są realizowane poprzez zajęcia rozwijające
z  matematyki,  języka  angielskiego  oraz  z  programowania.  Uczniowie  mają
także możliwość uczestniczenia w zajęciach przyrodniczych, wyrównawczych i
specjalistycznych.  W  ramach  projektu  zostały  zakupione  dwie  tablice
interaktywne, 2 laptopy oraz 8 tabletów oraz wiele innych ciekawych pomocy
dydaktycznych.

W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do muzeum,
do teatru i krajoznawczych.  Łącznie odbyło się 16 wycieczek.  Organizowane
były również rajdy rowerowe oraz wyjazdy komunikacją publiczną. 

Dla  zwiększenia  atrakcyjności  i  motywacji  nauki  języków obcych  w  szkole
został  zorganizowany  Dzień  Języków  Obcych  i  Festiwal  Piosenki
Obcojęzycznej.  Ciekawą  formą  nauki  języka  angielskiego  było  nawiązanie
współpracy  z  AIESEC  organizacją  młodzieżową  przy  Szkole  Głównej
Handlowej. W ramach tej współpracy przez trzy tygodnie obecne były w szkole
wolontariuszki: z Indonezji i z Włoch, które prowadziły zajęcia z uczniami w
języku angielskim. Następnie uczniowie wyjechali na 5 dniowy obóz językowy
w ramach zielonej szkoły.

W szkole  podejmowane  były  działania  związane  z  100  rocznicą  odzyskania
niepodległości przez Polskę. Uczniowie wspólnie z nauczycielami zrealizowali
projekt pod hasłem: „100 wydarzeń na 100 lat”.
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W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym zostały zorganizowane różne
działania m.in.:

Trzy wyjazdy do teatru dla dorosłych,

Koncert  piosenek  pod  hasłem:  „Falujące  Rytmy”  –  piosenki  z  lat  60  i  70
minionego  wieku  w  którym  udział  wzięli  absolwenci,  rodzice  i  inne
zaprzyjaźnione ze szkołą osoby.

Z  okazji  rocznicy  odzyskania  niepodległości  społeczność  lokalna  miała
możliwość obejrzenia spektaklu pod tytułem: „Pisk orła białego” w wykonaniu
uczniów. 

Społeczność  szkolna:  uczniowie,  rodzice,  nauczyciele  i  zaproszeni  goście
uczestniczyli we wspólnej wigilii. Obecni na uroczystości obejrzeli wspaniały
spektakl pod tytułem: „Dziewczynka z zapałkami”.

Tradycyjnie 6 stycznia odbyło się wspólne kolędowanie w którym udział wzięli
mieszkańcy  okolicznych  miejscowości.  Z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia
chętni uczniowie ze swoimi rodzicami wzięli udział  w II konkursie pod hasłem:
„Rodzinna szopka bożonarodzeniowa”

Dla  Babć  i  Dziadków  oraz  dla  rodziców  organizowane  były  uroczystości
okazjonalne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

Formą wspomagającą proces dydaktyczny są organizowane od dwóch lat zajęcia
późnym popołudniem lub wieczorem, np. noc z matematyką, noc z językiem
angielskim w których uczestniczą bardzo licznie chętni uczniowie. 

Szkoła  współpracuje  z  prof.  Andrzejem  Wysmołkiem  z   Uniwersytetu
Warszawskiego,  który  podczas  spotkań  w  szkole  prowadzi  zajęcia  
z  wykorzystaniem  przenośnego  laboratorium.  Zajęcia  cieszą  się  dużym
zainteresowaniem wśród uczniów.

Szkoła jest też organizatorem konkursów o zasięgu gminnym. Są to:

Gminny  Konkurs  Przyrodniczy  dla  przedszkolaków  pod  hasłem:  „Strażnicy
przyrody  to  my…..”,  we  współpracy  z  Urzędem  Gminy,  Nadleśnictwem  w
Grójcu oraz Kołem Myśliwskim JENOT.

Gminny Konkurs Ortograficzny „As ortografii”.
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W minionym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w akcjach charytatywnych
m.in.: „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, Pomoc dla dzieci z Syrii”.

Zorganizowane były również zbiórki surowców wtórnych: puszek, makulatury 
i elektrośmieci.

Projekty 

 Projekt  Szkoła  Równych  Szans  VIII  edycja.  Zajęcia  pozalekcyjne  
i  wyrównawcze  dla  uczniów  od  klasy  I-VIII.  Zajęcia  prowadzą
nauczyciele  szkoły  w wymiarze  dwóch  godzin  tygodniowo  dla  grupy.
Zajęcia  te  to:  pozalekcyjne  z  informatyki,  języka  angielskiego,
matematyki, przyrody, wyrównawcze: z matematyki i języka angielskiego
kolejny rok szkolny kontynuacji.

 Szachy  w  mazowieckiej  szkole  –  zajęcia  w  ramach  podstawy
programowej dla uczniów klas I-II. Udział 2 nauczycieli w kursie.

Akcje. 

 „Szlachetna paczka” – zbiórka żywności i środków finansowych na zakup
sprzętu z listy potrzeb dla wybranej rodziny. Udział wszystkich uczniów
i rodziców. Koordynatorzy – Koło Wolontariatu.

 „Góra  grosza”  –  zbiórka  pieniędzy  na  domy  dziecka.  Organizator-
Samorząd Uczniowski. 

 Akcja ,,Elektrośmieci zbieramy” – Organizator Koło Wolontariatu.

Osiągnięcia uczniów w okresie wrzesień –grudzień 2018 r.

‘I  i  III  miejsce  dla  uczennic  naszej  szkoły  w  Biegach  Przełajowych  im.
Tadeusza Małeckiego w Jeziorze.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła liczyła 2 oddziały przedszkolne do których
uczęszczało  44  dzieci  i  8  oddziałów  szkoły  podstawowej  (  klasy  I-VII)  do
których  uczęszczało  138  uczniów.  W  roku  szkolnym  2018/2019  do  szkoły
uczęszcza  według  danych  wykazanych  w  SIO  na  dzień  30.09.2018r-  199
uczniów z tego – 46 dzieci do 2  oddziałów przedszkolnych, 153 uczniów do 9
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oddziałów  szkoły  podstawowej  tj.  klasy  I-VIII).  Zatrudnionych  było  16
nauczycieli  pełnozatrudnionych,  9nauczycieli  niepełnozatrudnionych,  1
nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 osoba administracji
i  4  osoby  obsługi  w szkole  oraz  1  osoba  administracji  i   osoby  obsługi  w
stołówce szkolnej, w której stołuje się 108 osób, oraz 1 osoba przebywała na
zwolnieniu lekarskim w okresie ciąży.

Plan  pracy  szkoły  przebiegał  zgodnie  z  harmonogramem  i  we  współpracy
z Niepublicznym Gimnazjum im. ks. Mariana Panka. Współpraca z NG układała
się bez zastrzeżeń. 

Działania  dydaktyczne,  wychowawcze  i  opiekuńcze  oraz  inna  działalność
statutowa placówki  były realizowane zgodnie z  przepisami  prawa.  Zwracano
uwagę na:

 realizację podstawy programowej ze zwróceniem uwagi na klasy: I, IV i VII,

 organizację  kształcenia  uczniów  wymagających  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej,

 zgodność oceniania z wewnątrzszkolnym prawem,

 bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole,

 zgodność organizacji świetlicy szkolnej z przepisami prawa.

Większych problemów wychowawczych nie odnotowano, brak nieporozumień
wynikających  z wspólnego  przebywania  uczniów  szkoły  podstawowej  z
uczniami gimnazjum.

Udało się pogodzić zmiany wynikające z reformy oświaty. Uczniowie klasy VII
dobrze się czuli w roli najstarszych uczniów szkoły podstawowej – drugi rok.

W  bieżącym  roku  szkolnym  był  realizowany  projekt  SRS  VIII  edycja.  W
ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów:

 zajęcia  rozwijające  zainteresowania  (j.  angielski,  matematyka,  przyroda,
zajęcia komputerowe),

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze (j. angielski, matematyka),

 zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, terapia pedagogiczna).

63



Uczniowie  brali  udział  w  różnych  konkursach  i  zawodach.  Osiągnięcia  co
najmniej na szczeblu powiatowym to:

 I miejsce na XLI OTBwRD – szczebel powiatowy,

 V miejsce na XLI OTBwRD – szczebel rejonowy,

 wyróżnienie w międzynarodowym  konkursie matematycznym KANGUR.

Współpraca z rodzicami układała się dobrze, rodzice uczestniczyli w działaniach
szkoły, przy ich współpracy udało się zorganizować wiele przedsięwzięć np.: 

 uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w powiązaniu ze
400-leciem budowy kościoła parafialnego w Wilkowie:

- 27 kwietnia 2018 r. – uroczystość szkolna,

- 3 maja 2018 r. – uroczystość kościelna,

 VI Piknik Rodzinny.

Dzięki  realizacji  projektu SRS VIII  i  funduszom  z rady rodziców udało się
zakupić pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Dumni jesteśmy z wystawienia przed budynkiem szkoły Masztu Flagowego.

sprawozdanie  z  planu  pracy  publicznej szkoły podstawowej  im.  ks.  Mariana
Panka w okresie IX – XII 2018r.

Kontynuowano  realizację  projektu  Szkoła  Równych  Szans  VIII  edycja.  W
ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów:

 zajęcia  rozwijające  zainteresowania  (j.  angielski,  matematyka,  przyroda,
zajęcia komputerowe),

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze (j. angielski, matematyka)’

 zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, terapia pedagogiczna).

We  współpracy  z  rodzicami  zorganizowano  Gminną  Inaugurację  Roku
Szkolnego 2018/2019. 

W sali do ćwiczeń gimnastycznych zakończono remont posadzki i pomalowano
ściany.
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Zorganizowane następujące akcje:

  „Szlachetna  paczka”  –  zbiórka  żywności  i  niezbędnych  środków
chemicznych;

 Udział w WOŚP;

 Zbiórka darów na Dom Dziecka w Siennie;

  „Góra grosza” – zbiórka pieniędzy na domy dziecka;

 Zbiórka dla Marcela, chłopca chorego na białaczkę;

 Zbiórka karmy dla schroniska zwierząt;

 Zbiórka kapsli imakulatury.

W październiku 2018 roku odbył się XVIII Dzień Jabłkowy, zajęcia tradycyjnie
były realizowane metodą projektu.

Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Mariana Panka w Wilkowie

W roku szkolnym 2017/2018 do 2 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało  38
dzieci ( klasa II-III), natomiast od września 2018r do 1 oddziału gimnazjalnego
uczęszcza  20  uczniów.  Organem  prowadzącym  szkołę  jest  Stowarzyszenie
obywatelskie „Świadoma Przyszłość” z siedzibą w Wilkowie Drugim. Gmina
Błędów przekazuje środki przeznaczone w subwencji oświatowej dla uczniów
uczęszczających  do  szkoły  zgodnie  z  danymi  wykazanymi  w  metryczce
subwencji oświatowej

Zrealizowane zadania za okres styczeń- czerwiec 2018:

 Akademia szkolna z  okazji  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja  i  400-lecia
kościoła  w  Wilkowie  (w  ramach  obchodów  100-lecia  Odzyskania
Niepodległości Polski)

 Egzamin gimnazjalny 2017/2018.

Zrealizowane zadania za okres wrzesień-grudzień 2018:

 Akademia szkolna z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Osiągnięcia uczniów za okres styczeń- grudzień 2018:
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 I  miejsce  w  turnieju  piłkarskim  o  Puchar  Dyrektora  PSP  w
Błędowie.

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2017/2018: 

 język polski- 67%, 

 historia i wiedza o społeczeństwie- 56%, 

 matematyka- 51%, 

 przedmioty przyrodnicze- 56%,

 język angielski (poziom podstawowy)- 61%,

 język angielski (poziom rozszerzony).

 Gminna Biblioteka Publiczna.

XIII.   Gminna Biblioteka  Publiczna  w Błędowie  z  siedzibą  w Błędowie  ul.
Nowy Rynek 13 jest samorządową instytucją kultury  działającą na podstawie
Uchwały  Rady  Gminy  Nr  XXXIII/191/06  z  dnia  15  lutego  2006r.  Gminna
Biblioteka Publiczna w Błędowie jest instytucją użyteczności publicznej, której
celem jest wykonywanie zadań statutowych. 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa
oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 

Kierunki  rozwoju  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Błędowie  wyznaczają
następujące cele  strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.

a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.

2. Poprawa jakości  zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności  
i aktualności.

a) dostosowanie  struktury  zakupów  zbiorów  do  oczekiwań
użytkowników,

b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych.
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3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.

a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MATEUSZ

b) stworzenie  katalogu  komputerowego  dla  posiadanych  zbiorów
bibliotecznych

4. Działalność informacyjno – edukacyjna.

a) zaspakajanie  potrzeb  informacyjnych  i  edukacyjnych  społeczności
lokalnej,

b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci  internetowej,

c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych 
i innych

5. Działalność kulturalna.

a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja spotkań autorskich,
lekcji  bibliotecznych, akcji czytelniczych.

6. Promocja biblioteki i czytelnictwa.

W 2018r. przybyło do biblioteki 500  woluminów o wartości 12.367,23 zł,
z tego  ze środków  otrzymanych z  Urzędu Gminy w Błędowie  zakupiono  291
książek   o  wartości  6.367,23  zł.,  ze  środków  otrzymanych  z  Biblioteki
Narodowej zakupiono 209 książek o wartości 6.000 zł.  W 2018 roku  biblioteka
otrzymała nieodpłatnie 88 książek o wartości 688,25 zł. 

Na  dzień  31.12.2018r.  stan  księgozbioru  bibliotek  wynosił  ogółem   34.665
książek.                        

Zakup  nowości  wydawniczych  w  2018r.  w   poszczególnych  placówkach
przedstawiał się następująco:

1.  Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie -  161  książek o wartości
4.717,92 zł. 

2. Gminna Biblioteka  Publiczna  w Błędowie  filia  Lipie  –  155   książek  
o wartości 3.554,87 zł.
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3. Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Błędowie  filia  Wilków  Drugi  –  184
książek o wartości  4.094,44 zł. 

W 2018 roku zarejestrowano ogółem  768 czytelników;

 w tym:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie -  312  czytelników

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie filia Lipie –  184 czytelników 

3. Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Błędowie  filia  Wilków  Drugi  –  272
czytelników

Struktura  czytelników wg wieku w bibliotece w 2018 roku

Według
wieku

Do
lat 5

6-12
lat

Do
lat
15

16-19
lat

20-24
lat

25-44
lat

45-
60
lat

Powyże
j 60 lat

Ogółem     -
768

5 165 88 79 63 187 118 63

Struktura czytelników wg zajęcia w bibliotece w 2018 roku

Według zajęcia Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali

 Ogółem - 768 398 291 79

Ze  zbiorów  biblioteki  korzystało  w  2018r.  -  768  czytelników,  którzy
odwiedzili bibliotekę 10.243  razy. Najczęściej bibliotekę odwiedzali uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum.

Wypożyczenia książek w poszczególnych placówkach w 2018r. przedstawiało
się następująco:

Siedziba biblioteki Czytelnicy Wypożyczenia Wypożyczenia
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zarejestrowani książek czasopism

Błędów 312 8778 630

Wilków Drugi 272 3976 519

Lipie 184 4493 430

Ogółem 768 17247 1579

Czytelnicy najchętniej wypożyczali:

1.literaturę piękną dla dzieci ( 6.754 książek tj. 39,16 % ogółu wypożyczeń)

2.literaturę piękną dla dorosłych ( 6.805 książek tj. 39,45 %  ogółu wypożyczeń)

Oprócz książek biblioteki wypożyczały  także znajdujące się w tych placówkach
czasopisma.

Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie w 2018 roku   prenumerowała  12
czasopism,  między innymi:

     Victor  –  Gimnazjalista,  Victor  –  Junior,  Sad,   Poradnik Domowy,
Przyjaciółka

W  Bibliotece  Publicznej  w  Błędowie  działa  ogólnodostępna  i  bezpłatna
czytelnia Internetowa „IKONKA”.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie wchodzą filie biblioteczne:

 Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Lipiu,

 Gminna Biblioteka Publiczna  - Filia w Wilkowie Drugim.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. , wynosił 6 osób  z tego:

 2 osoby zatrudnione na cały etat,

 2 osoby zatrudnione  na ½ etatu
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 1 osoba zatrudniona na 1 / 8  etatu ,

 1 osoba  zatrudniona na postawie umowy zlecenie.

Przychody  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Błędowie   w 2018r.   wyniosły
221.801,09  zł.,  co  stanowi  99,99  % planu   przychodów.  Koszty  związane  
z realizacją zadań statutowych  biblioteki wyniosły 221.801,09 zł.   co stanowi
99,99  % planu  kosztów.

 

Zestawienie  wykonania  planu  finansowego  przychodów  za   2018  rok
przedstawia tabela Nr 1,  zestawienie wykonania planu finansowego kosztów
przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1  PRZYCHODY

Nazwa Plan Wykonanie %

Dotacja Urząd Gminy Błędów
215.115,00 215.112,84 100,00

Dotacja Biblioteka Narodowa 6000,00 6000,00 100,00

Pozostałe przychody operacyjne 688,25 688,25 100,00

Ogółem przychody 221.803,25 221.801,09 100,00

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie
w  2018  roku  była  dotacja  z  Urzędu  Gminy  w  Błędowie,  która  wyniosła
215.112,84   zł.  W  związku  z  niewykorzystaniem  dotacji  w  całości  w  dniu
31.12.2018r.  biblioteka  zwróciła  na  konto  Urzędu  Gminy  kwotę  2,16   zł.
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Ponadto  biblioteka  otrzymała  dotację  z  Biblioteki  Narodowej  w  ramach
programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w ramach programu –
Priorytet  1  ”  
w  kwocie  6.000,00  zł.   Celem  programu  jest  wzbogacenie  i  odnowienie
księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci 
i młodzieży.

Tabela Nr 2 KOSZTY

L.p. Nazwa PLAN Wykonanie %

I.
Zużycie materiałów i 
energii

21 808,77 21 806,61 99,99

1.
Zakup materiałów i 
wyposażenia

1 425,33 1 423,17 99,85

2.
Zakup zbiorów 
bibliotecznych

13 055,48 13 055,48 100,00

3. Zakup energii 7 327,96 7 327,96 100,00

II Usługi obce 5 487,77 5 487,77 100,00

1.
Zakup usług 
telekomunikacyjnych

2 667,64 2 667,64 100,00

2.
Zakup usług 
pozostałych

2 770,13 2 770,13 100,00

3.
Zakup usług  
zdrowotnych

50,00 50,00 100,00

III. Wynagrodzenia 160 302,12 160 302,12 100,00

1.
Wynagrodzenie 
osobowe

156 038,12 156 038,12 100,00

2.
Wynagrodzenie 
bezosobowe

4 264,00 4 264,00 100,00

IV Ubezpieczenie 33 625,59 33 625,59 100,00
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społeczne i inne 
świadczenia na rzecz 
pracowników

1.
Wydatki rzeczowe  nie
zaliczone do 
wynagrodzeń

756,47 756,47 100,00

2.
Składki na 
ubezpieczenie 
społeczne

27 451,45 27 451,45 100,00

3.
Składki na fundusz 
pracy

1 213,48 1 213,48 100,00

4.
Zakup usług 
szkoleniowych

499,00 499,00 100,00

5. Odpis na ZFŚS 3 705,19 3 705,19 100,00

  

579,00 579,00 100,00
V

Pozostałe koszty 
rodzajowe

  
579,00 579,00 100,00

1. Delegacje służbowe

 

 
221 803,25 221 801,09 100,00

Ogółem

Koszty  związane  z  realizacją  zadań  biblioteki   w   2018  roku  wynosiły
221.801,09 zł.  Największą pozycję kosztów stanowią:

 wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  (  w  tym:  wynagrodzenie
osobowe  wraz  z  pochodnymi  ,  nagrody  roczne  wraz  z  pochodnymi,
wynagrodzenie bezosobowe) , 

 zakup energii 
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  zakup pomocy dydaktycznych.

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Błędowie  poniosła  również  inne  koszty
związane z bieżącą działalnością biblioteki tj. między innymi:

 zakup usług telekomunikacyjnych

 zakup usług pozostałych (  w tym: opłata bankowa, abonament radiowy,
opłata  pocztowa,  koszty  dostawy,  spotkanie  autorskie,  opłata  za
utrzymanie  katalogu strony www, antywirus).

VIII . Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie kryzysowe 

Wójt  Gminy  koordynuje  funkcjonowanie  krajowego  systemu  ratowniczo-
gaśniczego  na  obszarze  gminy  w  zakresie  ustalonym  przez  wojewodę
mazowieckiego.  Zadanie  to  jest  wykonywane   przy  pomocy  komendanta
gminnego związku ochotniczych straży pożarnych. Ochrona przeciwpożarowa
jest  zadaniem  własnym  gminy  i  z  tego  tytułu  ponosi  koszty  utrzymania,
wyszkolenia,  wyposażenia  i  zapewnienia  gotowości  bojowej  jednostek
ochotniczych  straży  pożarnych,  a  także  obowiązana  jest  do  zapewnienia
umundurowania  bojowego  i  ubezpieczenia  członków  ochotniczych  straży
pożarnych.  Ochotnicze  straże  pożarne  są  natomiast  jednostkami  ochrony
przeciwpożarowej  i  funkcjonują  na  podstawie  przepisów  ustawy Prawo  
o stowarzyszeniach.

Do ważnych zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanych
w 2018 roku należało m.in.:

 realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,

 współpraca z  komendantem powiatowym Państwowej  Straży Pożarnej  
w zakresie realizacji zadań krajowego systemu ratownictwa gaśniczego,

 zaopatrzenie obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych,

 realizacja  zadań  w  zakresie  zapewnienia  ochrony  przeciwpożarowej  
i  innych miejscowych zagrożeń terenu,  gminnych obiektów i  urządzeń
użyteczności publicznej,

 zapewnienie  odpowiednich  środków  w  budżecie  gminy,  w  części
dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
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 współpraca  ze  starostwem  oraz  komendantem  powiatowym  PSP  
w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zapobiegania  innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia  i  zdrowia  ludzi  lub  środowiska  na
obszarze gminy,

 udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy.
 
Duża  część  środków  budżetowych  przeznaczana  była  w  2018  roku  na
doposażeni jednostek w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, co pozwala utrzymać
je w ciągłej gotowości bojowej.

 Na  terenie  gminy funkcjonuje  6  jednostek  ochotniczych straży pożarnych  :
Annopol, Błędów, Gołosze, Lipie ,Wilków, Zalesie.
 W ramach działań Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego funkcjonują
jednostki w Błędowie i Lipiu.
Jednostki OSP z Gminy Błędów 2018r. brały udział ogółem w 125 zdarzeniach
z  czego:  w  pożarach-64  razy  -miejscowych  zagrożeniach-50  razy  -alarmach
fałszywych- 3 razy -wyjazdach gospodarczych-8razy.

W rozbiciu na poszczególne jednostki OSP liczba wyjazdów do zdarzeń
następująco:
OSP Annopol-2 Pożary w których uczestniczyło -10 ratowników,
OSP Błędów-32 Pożary  ,   22  miejscowe  zagrożenia,   2  fałszywe  alarmy,   
4  wyjazdy gospodarcze,  razem 60, w których uczestniczyło 370 ratowników,
OSP  Gołosze-10  Pożarów,  -1  gospodarczy,  razem 11,-54  ratowników  OSP
Lipie-18  Pożarów,  21  miejscowe  zagrożenia,  1  fałszywy  alarm,  razem 40
zdarzeń  
w których uczestniczyło 227 ratowników
OSP Wilków- 3 Pożary,-6 MZ,-1 gospodarczy, razem 10,- 44 ratowników OSP
Zalesie-1 Pożar,-1 MZ,-2 gospodarcze, razem 4,- 16 ratowników. 

 We  wszystkich  OSP  z  Gminy  Błędów  w  2018  roku  ,była
przeprowadzona  kontrola  gotowości  bojowej  wspólnie  z  PSP  w  Grójcu,
wszystkie jednostki otrzymały pozytywną ocenę.

Na terenie Gminy Błędów działają również dwie strażackie orkiestry dęte,
przy  OSP Lipie  i  OSP Błędów w sumie  ok.  50  muzyków. W trakcie  nauki
przygotowującej jest ok.20 osób, uczonych przez 3 instruktorów. Instruktorzy  
i prowadzący orkiestry otrzymują wynagrodzenie z Urzędu Gminy w Błędowie.
Grający spotykają  się  dwa razy w tygodniu.  Orkiestry swoją grą  uświetniają
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wszelkie uroczystości państwowe i kościelne na terenie całej gminy jak również
poza nią.
W 2018 roku w OSP Lipie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Grójcu  
i  Urzędu  Gminy  w  Błędowie  było  organizatorem  corocznego  Powiatowego
Przeglądu  Orkiestr  Dętych.  Orkiestra  OSP  Błędów  uczestniczyła  w  świecie
państwowym  Republiki  Węgierskiej  jak  również  koncertowała  w  trakcie
Festynu w Gavavancsello.

W 2018 roku Wójt  realizował  zadania  z Zarządzania  kryzysowego będącego
działalnością  organów  administracji  publicznej  stanowiących  element
kierowania  bezpieczeństwem  narodowym,  która  polega  na  zapobieganiu
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w
drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych  oraz  na  odtwarzaniu  infrastruktury  lub  przywróceniu  jej
pierwotnego charakteru.
Wójt  jako  organ  właściwy  w sprawach  zarządzania  kryzysowego  na  terenie
gminy w 2018 roku prowadził następujące  działania :

1. stałe  monitorowanie,  planowanie,  reagowanie  i  usuwanie  skutków
zagrożeń na terenie gminy.

2. realizował  zadania z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja
zaleceń  do  gminnego  planu  reagowania  kryzysowego,  opracowywał  
i  przedłożył   Staroście  Grójeckiemu  do  zatwierdzenia  gminny  plan
reagowania kryzysowego.

3. zarządził, zorganizował i  przeprowadził szkolenia, ćwiczenia  z zakresu 
reagowania na potencjalne zagrożenia a szczególnie przeciwdziałanie 
skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

Zadania powyższe Wójt wykonywał przy pomocy pracownika urzędu gminy 
właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego. 
Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 
kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez
Wójta.
W związku z tym, że Gmina Błędów  brała udział w Projekcie pn.  Budowa
systemu  ostrzegania  ludności  w  Powiecie  Grójeckim  współfinansowanego  
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Osi  Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie
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5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, w 2018 roku na budynku Urzędu Gminy
zainstalowano  syrenę  alarmową  zapewniającą  przekazywanie  sygnałów
dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia
zagrożeń  
na obszarze gminy.
W dniu  10  maja  2018  roku  w Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Błędowie
odbyło  się  spotkanie  informacyjno-edukacyjne  w  zakresie  wiedzy  o
zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych w ramach
tego projektu.
Na podstawie zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca
2018  roku  w  sprawie  przeprowadzenia  treningu  systemu  wykrywania  i
alarmowania na terenie województwa mazowieckiego w dniu 1 sierpnia 2018
roku o godz. 17-tej uruchomione zostały wszystkie syreny alarmowe na terenie
gminy  na  okres  
1 minuty.
W  dniu  24  września  2018  roku  odbyło  się  szkolenie  obronne  aparatu
wykonawczego:  Kadry  kierowniczej  Gminy,  Stałego  Dyżuru,  Stanowiska
Kierowania, obsady etatowej Akcji Kurierskiej.  Przeszkolona została również
Drużyna Wykrywania i Alarmowania.
W dniach 4 i 5 października 2018 roku odbyły się ćwiczenia powiatowo-gminne
pod  kryptonimem  „Grójec  2018”,  którego  celem  było  osiąganie  wyższych
stanów  gotowości  obronnej  oraz  realizacja  przedsięwzięć  wynikających  z
planów operacyjnych powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie gminy Błędów.
W dniu 14 listopada 2018 roku odbyły się ćwiczenia „RENEGADE SAREX-18/
II”  w  ramach  których  przeprowadzony  został  trening  systemu  wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach z powietrza z głośnym uruchomieniem syren.

 IX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.
 
Współpraca  organów  samorządowych  gminy  Błędów  w  2018  roku  z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi  miała charakter
finansowy / opisane w ramach zadań zleconych / jak i niefinansowy wsparcia
organizacyjnego, promocji i podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz
rozwoju gminy i społeczeństwa.
 W myśl tej zasady, dążono do zaistnienia efektu synergii, zgodnie z którym
połączone działania są gwarancją osiągnięcia najlepszego rezultatu.
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Współpraca  z Klastrem Polska Natura.
Odbyte  spotkania  przedstawicieli  Klastra  „Polska  Natura”  z  udziałem władz
samorządowych w 2018 roku

Lp
.

Odbyte spotkania Temat spotkania

1/

2/

3/

Konferencja Sejmowa nt. 
„Związki gospodarcze o 
strukturze sieciowej i integracji 
produktowej działające na bazie 
wielostronnych umów wspólnie 
kontrolowanych - klastry”

60. Jubileuszowa Ogólnopolska 
Konferencja Ochrony Roślin 
Sadowniczych 

Konferencja Sejmowa nt. 
„Powszechny Samorząd 
Gospodarczy”

Istota funkcjonowania sieciowych 
struktur gospodarczych – czyli 
klastrów. 

Konferencja zorganizowana przez 
Instytut Ogrodnictwa w 
Skierniewicach pod hasłem 
„Racjonalna ochrona – minimum 
pozostałości pestycydów”. Jednym 
z punktów spotkania był panel 
dyskusyjny nt. „Czy można 
wyprodukować owoce wysokiej 
jakości bez pozostałości środków 
ochrony roślin? ” w dyskusji brał 
udział Sławomir Rzeźnicki 

Konferencję współorganizowała 
Ogólnopolska Federacja 
Przedsiębiorców i Pracodawców 
przedsiębiorcy.pl – partner klastra. 
W spotkaniu uczestniczył Wójt 
Gminy Marek Mikołajewski oraz 
przedstawiciele klastra. 
Wynikiem konferencji był apel do 
posłów obecnej kadencji o 
wniesienie propozycji ustawy o 
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4/

5/ 

6/

7/

Spotkanie z Zarządem 
Mazowieckiej Izby Rolniczej 

Międzynarodowa konferencja 
Cluster Garden 

Spotkanie z Prezesem Zarządu 
Lokalnej Grupy Działania 
„Wszyscy Razem”

Spotkanie w Mazowieckim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

Izbach Przemysłowo – Handlowych
pod obrady Sejmu jako inicjatywę 
poselską.

Przedstawiciele Mazowieckiej Izby 
Rolniczej po prezentacji inicjatywy 
klastrowej oraz projektu produkcji 
jabłek bez pozostałości śor 
zadeklarowani pomoc 
wypromowania inicjatywy 
klastrowej. 

Poruszane tematy obejmowały m.in.
moduły: „Od networkingu do 
klasteringu w Polsce i w Europie”, 
„Czwarta rewolucja przemysłowa – 
wpływ na transformację biznesu i 
zmianę sposobu funkcjonowania 
klastrów”, „Praktyczne przykłady 
rozwoju klastrów w Europie – 
szanse, ryzyka, sukcesy i porażki - 
pływ polityk europejskich na 
rozwój klastrów”.

Prezes Zarządu LGD „Wszyscy 
Razem” Marian Kmieciak był 
zainteresowany działalnością 
klastra, a w szczególności realizacją
projektu zero pozostałości, 
stwierdzając że projekt idealnie 
pasuje dla plantatorów papryki. 
Prezes wyraził również chęć 
współpracy z Klastrem. 

Ze strony MODR w spotkaniu brał 
udział Dyrektor Sławomir 
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8/

9/

10/

Spotkanie w Mazowieckim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w
Warszawie 

Spotkanie z Radosławem 
Rybickim Dyrektorem 
Departamentu Rolnictwa i 
Obszarów Wiejskich w Urzędzie 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego 

Spotkanie z Marszałkiem Senatu 
RP Stanisławem Karczewskim 

Piotrowski.
Ustalono, że MODR i klaster 
podejmują działania w kierunku 
przygotowania się do długoletniej 
realizacji programu SIR (sieć na 
rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich w 
województwie mazowieckim)

Tematem spotkania było ustalenie 
zasad wspólnego działania w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w zakresie 
funkcjonowania grup operacyjnych 
w sieci na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa.

W czasie spotkania Dyrektor 
wyraził nadzieję na dalszą 
współpracę przede wszystkim w 
zakresie promowania inicjatywy 
produkcji jabłek wg. technologii 
zero pozostałości śor. W czasie 
spotkania ustalono również, że 
Klaster zorganizuje spotkania dla 
sadowników z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego 
Adamem Struzikiem 

Prezentacja Klastra. Marszałek 
odniósł się z aprobatą do 
przedstawionej inicjatywy, 
podkreślając, że Klaster doskonale 
wpisuje się w działania zgodne z 
założeniami rozwoju lokalnego, 
zapewniając o swym wsparciu w 
możliwie dostępnych formach.
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11/

12/

13/

14/

15/

Spotkanie na Białorusi

Wizyta w Departamencie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Ministerstwa Rolnictwa

Spotkanie z Ireneuszem 
Drozdowskim

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Janem 
Krzysztofem Ardanowskim

Spotkanie z prof. Małgorzatą 
Korbin 

Rozmowy partnerskie na Białorusi 
w mieście Valozhyn

Przedstawiciele Klastra przedstawili
cele i dotychczasowy dorobek 
klastra, a przedstawiciele 
Ministerstwa przedstawiali 
oczekiwania resortu związane z 
uczestniczeniem jednostek 
innowacyjnych jakim jest Klaster.

Spotkanie z Ireneuszem 
Drozdowskim brokerem 
innowacyjności działającym w 
ramach sieci na rzecz innowacji w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Ireneusz Drozdowskim na 
spotkaniu uznał, że program zero 
pozostałości jest niewątpliwie 
innowacyjny.  

W spotkaniu uczestniczyły 
najważniejsze organizacje rolników 
w kraju. Spotkanie miało na celu 
zbliżenie stanowisk protestujących 
rolników z planami resortu.

W czasie spotkania zaplanowano i 
uzgodniono szereg działań 
umożliwiających rozpoczęcie prac 
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16/

17/

1/

2/  

Spotkanie z Wiceministrem 
Rafałem Romanowskim

Narodowa Wystawa Rolnicza

Spotkania zorganizowane przez 
Klaster

Organizacja spotkania dla 
sadowników w dn. 19 marca 2018
r. 

Spotkanie organizowane przez 
Klaster oraz firmę NaturalCrop 

Organizacja spotkania w dn. 29 
maja 2018 r. z przedstawicielami 
instytucji związanymi z 
sadownictwem i ogrodnictwem 

nad tematami, które będą 
elementami programu zero 
pozostałości. 

Klastra „Polska Natura” przekazał 
informację o metodzie zwiększenia 
konkurencyjności polskiego 
rolnictwa na rynkach zagranicznych
przez zdecydowaną poprawę 
jakości owoców.

Wśród licznie zebranych 
wystawców na Narodowej 
Wystawie Rolniczej w Poznaniu 
swoje stoisko miał Instytut 
Ogrodnictwa. W ramach 
współpracy z Instytutem na stosiku 
znalazły się jabłka marki „amela”

Spotkanie informacyjne dla 
sadowników zainteresowanych 
produkcją owoców bez pozostałości
środków ochrony roślin. 

Spotkanie stanowiło platformę 
przekazania informacji o produkcji 
owoców bez pozostałości środków 
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3/

oraz firm obsługujących sektor 
sadownictwa. W spotkaniu 
uczestniczyli również naukowcy z
Rady Programowej Klastra. 

Pielgrzymka sadowników do 
Matki Boskiej Błędowskiej 

ochrony roślin, którą realizuje 
Klaster wprowadzając innowacyjną 
technologię prowadzenia sadów. 
Istotnym elementem spotkania były 
deklaracje współpracy obecnych 
instytucji i firm z Klastrem. 
Deklaracja Instytutu Ogrodnictwa w
Skierniewicach, Krajowej Izby 
Rolniczej oraz firmy Arysta 
LifeScience Polska, którzy obiecali 
pomóc w realizacji programu „zero 
pozostałości” na szczeblu lokalnym 
i rządowym.

W kościele parafialnym w Błędowie
odprawiła się uroczysta Masz 
Święta, której przewodniczył ks. 
Kazimierz Kurek – partner Klastra.
Msza jako dziękczynienie była 
także upraszaniem 
błogosławieństwa dla pracy 
sadowników Ziemi Błędowskiej.
W uroczystości uczestniczyło liczne
grona profesorów,  pracowników 
naukowych i administracyjnych 
Instytutu Ogrodnictwa w 
Skierniewicach. 

Grupa RETRO  wzięła w 2018 roku udział w imprezach :

 XIV Gminne spotkanie świąteczne „Hej kolędo leć ponad światem” - 
Jasieniec, dnia 08.01.2018r.

 RETRO u seniorów – Tomczyce, dnia 23.01.2018r.

 „Tłusty czwartek” – Belsk Duży w klubie „Relax”, dnia 08.02.2018r.

 Karnawałowo w Grupie RETRO – Gminne Centrum Lokalne w 
Błędowie, dnia 12.02.2018r.
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 Spotkanie autorskie z Andrzejem Zygmuntem Rolą–Stężyckim- Grójecki 
Ośrodek Kultury, dnia 06.03.2018r.

 Dzień Kobiet – Biblioteka w Michrowie, dnia 10.03.2018r.

 „Kobiety -  Kobietom”- Miechowice, dnia 11.03.2018r.

  Benefis Izabeli Marii Frasz „Uśmiechnij się życie proszę” – Błędowskie 
Rosy, dnia 14.04.2018r.

 VIII Koncert Pieśni Sakralnej w hołdzie Janowi Pawłowi II – 
Jasieniec,dnia 15.04.2018r.

 Związek Literatów na   Mazowszu, Mazowsze Północne i Mazowsze 
Południowe – Grójec, dnia 08.06.2018r.

 Piknik Rodzinny – Wilków PSP, dnia 10.06.2018r.

 Spotkanie z pszczelarzami z okręgu grójeckiego – Dwór u Pana Tadeusza 
w Błędowie, dnia17.06.2018r.

 XVII Piknik w Błędowskich Sadach, dnia 01.07.2018r.

 Wernisaż fotografii „Dwory i pałace Grójecczyzny w obiektywie 
Andrzeja Zygmunta Roli- Stężyckiego”- Grójec, dnia 18.07.2018r.

 Gminny Turniej Piłki Plażowej z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości- Błędów, dnia 15.08.2018r.

 Piknik Rodzinny- Grzymkowice gmina Biała Rawska, dnia 26.08.2018r.

 Piknik Mazowsze Seniorom w Kozienicach. W zdrowym ciele, zdrowy 
duch. Niezależnie od wieku. - Kozienice, dnia 22.10.2018r.

 Wieczornica  100.Rocznica Odzyskania Niepodległości- Gołosze PSP, 
dnia 27.10.2018r.

 Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej „Chynów 2018”- Chynów, dnia 
28.10.218r.

 Błędów dla Niepodległęj – Błędów,dnia 11.11.2018r.

 Andrzejki w Starej Wsi. Andrzejkowe spotkanie sołtysów – Stara Wieś, 
dnia 03.12.2018r.

 Gminne Spotkanie Wigilijne – Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie, 
dnia 20.12.2018r.

Gmina  Błędów  należy  do  następujących  stowarzyszeń  i  związków
międzygminnych :

Lokalna Grupa Działania” Wszyscy Razem”
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Gmina Błędów w 2016 roku w wyniku zaprzestania działalności  LGD Kraina
Kwitnących  Sadów  z  siedzibą  w  Grójcu  przystąpiła  do   Lokalnej  Grupy
Działania „Wszyscy Razem” z siedzibą w Klwowie. Grupa ta zrzesza w sobie
łącznie  10 gmin w tym pięć gmin powiatu grójeckiego (Belsk Duży, Pniewy,
Mogielnica)  
i  5  gmin  powiatu  przysuskiego  (Odrzywół,  Potworów,  Klwów,  Gielniów,
Rusinów) w tym gminę Błędów. W ramach Strategii  LGD pozyskuje środki
finansowe  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  
w ogłaszanych naborach. 
W 2018 roku na teren Gminy Błędów pozyskano łącznie ponad 600 tys. w tym
dla samorządu - /1 wniosek / , stowarzyszeń / 4 – OSP Błędów -1 – Lipie -1 
i Wilków – 2 / oraz  podmiotów gospodarczych /5 na założenie nowej i 1 na
poszerzenie już prowadzonej działalnośći / 

Związek Międzygminny Natura. 

Od 2013 roku Gmina Błędów jest  członkiem Związku Międzygminnego pod
nazwą  Natura  z  siedzibą  w  Grójcu  wykonującego  zadania  własne  gmin  w
zakresie odbioru odpadów komunalnych / opisanej w części ochrona środowiska

i  gospodarka  odpadami  nn.  Raportu  /   z  terenu  siedmiu  gmin  powiatu
grójeckiego i jednej z powiatu białobrzeskiego.
Uczestnikami Związku są:1)  Gmina Belsk Duży;2) Gmina Błędów;3) Gmina
Chynów;4) Gmina Goszczyn;5) Gmina i Miasto Grójec;6) Gmina Jasieniec;7)
Gmina Promna;8) Gmina Warka.
Z  tytułu  przynależności  do  związku  z  budżetu  Gminy  w  2018  roku
wyasygnowano kwotę  142 884 ,16 złotych z czego 35 307 stanowiła składka
członkowska / 5 złotych od  mieszkańca / pozostał kwota to dopłata do składki.
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  wykazała, że istnieje
potrzeba stworzenia nowego systemu z zachowaniem specyfiki gminy wiejskiej
jaką jest Gmina Błędów.

Na  podstawie  porozumień  Gmina  Błędów  wspólpracuje  z  gminami
Gávavencsellő  Republika  Węgierska  i  gminą  Nalepkovo  Republika
Słowacji, której celem jest budowanie partnerstw w zakresie:
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1. Demokracji  Lokalnej  –  wymiany  doświadczeń  dotyczących
funkcjonowania  społeczności  lokalnej,  samorządu  terytorialnego  i  dialogu
pomiędzy ludźmi,
2. Edukacji  młodzieży –  wymiany  dzieci  i  młodzieży,  mającej  na  celu
pogłębienie  znajomości  języka,  historii  i  kultury  obu  krajów,  doświadczeń  
w  zakresie  spędzania  wolnego  czasu  i  organizacji  imprez  sportowych  
i kulturalnych,
3. Kultury,  sportu  i  turystyki   –  wymiany  dorosłych  pozwalającej  na
poznanie  codziennego  życia,  dorobku  kulturalnego  i  artystycznego,
uczestnictwa  w  lokalnych  uroczystościach,  rozwijania  wzajemnej  promocji
gmin,
W  2018  roku  w  czasie  Pikniku  odbył  się  pokaz  tańców  węgierskich  
w wykonaniu zespołu młodzieżowego oraz występ Zespołu Śpiewaczego  
z  Gavaancsello.  Odbyło  się  także  spotkanie  integracyjne  młodzieży  obu
partnerskich gmin w Gimnazjum w Błędowie. Goście z Węgier zapoznali się
także  z  placówkami  oświatowymi  ,  specyfiką  oświaty  polskiej  
i uwarunkowaniami lokalnymi. Omówiono także zasady pracy socjalnej.
W dniach od 17 – 20 sierpnia Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Błędowa
uczestniczyła  w  święcie  gminy  i  uroczystości  święta  państwowego  w
Gavavancsello.
W latach  wcześniejszych  zorganizowano  ferie  zimowe  w Nalepkovie  dla
uczniów szkól gminy oraz obóz treningowy GKS Sadownik.

Załączniki:
(a)Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy.
(b)Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
(c) Raport szczegółowy w zakresie oświaty i edukacji
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