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WSTĘP 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta) 

obowiązek przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy.  

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.) Wójt Gminy, co roku do 31 maja przedstawia 

Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu 

wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, 

uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego. Niniejszy raport powstał w oparciu o informacje 

przygotowane przez pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 

Zakres informacji zawartych w niniejszym dokumencie posłuży przede wszystkim 

mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego. 

Raport o stanie gminy zawiera analizę następujących obszarów tematycznych: 

 ogólna charakterystyka gminy; 

 demografia i sprawy obywatelskie; 

 realizacja uchwał rady gminy, finanse gminy; 

 realizacja projektów ze środków unijnych; 

 ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 

 gospodarka mieszkaniowa i komunalna; 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 

 oświata i wychowanie; 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

 sport i rekreacja; 

 działalność gospodarcza; 

 ochrona przyrody i środowiska; 

 rolnictwo; 

 gazownictwo; 

 planowanie przestrzenne; 

 drogownictwo i komunikacja. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY SOBIENIE-JEZIORY 

Gmina Sobienie-Jeziory położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego 

i w południowo – zachodniej części powiatu otwockiego. Od stolicy oddalona jest o 45 km 

na południowy wschód, natomiast od miasta powiatowego Otwocka o 25 km. Gmina leży 

w Dolinie Środkowej Wisły. Od zachodu jej granicę stanowi rzeka Wisła, a za nią położone są 

gminy Góra Kalwaria i Warka, od północy graniczy z gminami Karczew i Celestynów, 

od północnego wschodu z gminami Osieck i Garwolin, natomiast od południa z gminą Wilga. 

Gmina Sobienie-Jeziory zajmuje obszar o powierzchni 97 km2. 

Gminę Sobienie-Jeziory tworzy 25 sołectw: Dziecinów (663 mieszkańców), Warszówka 

(313), Warszawice (373), Sobienie Biskupie (382), Sobienie Szlacheckie (324), Sobienie-

Jeziory (1360), Radwanków Królewski (49), Radwanków Szlachecki (211), Piwonin (144), 

Wysoczyn (473), Gusin (175), Szymanowice Duże (232), Szymanowice Małe (141),  

Siedzów (209), Śniadków Dolny (144), Śniadków Górny (46), Śniadków Górny A (206), Nowy 

Zambrzyków (77), Stary Zambrzyków (236), Karczunek (32), Sewerynów (22), Zuzanów (47), 

Przydawki (56), Sobienie Kiełczewskie Pierwsze (233), Sobienie Kiełczewskie Drugie (177). 

Największą jednostką osadniczą jest miejscowość gminna Sobienie-Jeziory, gdzie mieści się 

siedziba władz gminy oraz ważniejsze obiekty użyteczności publicznej. 

Gmina Sobienie-Jeziory liczy 6325 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.), co 

stanowi 0,12 % mieszkańców województwa mazowieckiego i 5,6% mieszkańców powiatu 

otwockiego. Gęstość zaludnienia wynosi 65 osób na 1 km² i jest jedną z najniższych  

w powiecie otwockim. Miejscowość Sobienie-Jeziory zamieszkuje (wg stanu na dzień 

31.12.2020r.) 1360 mieszkańców, co stanowi 21,62 % ogółu ludności gminy. W Sobieniach 

-Jeziorach występuje najwyższa gęstość zaludnienia na terenie Gminy. Na 1 km² przypada 765 

mieszkańców. Obszar wsi to w większości tereny zurbanizowane, uzbrojone w sieć 

energetyczną i wodociągową oraz częściowo w sieć kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. 

Na rozwój gospodarczy, przestrzenny i społeczny Sobień-Jezior korzystny wpływ ma położenie 

względem najbliższych miast: Otwocka, Garwolina, Góry Kalwarii i Piaseczna,  

a przede wszystkim Warszawy.  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_otwocki#/media/Plik:Otwock_County_administrative_map-PL.svg 

 

Użytki rolne na terenie gminy Sobienie-Jeziory zajmują 6798 ha, tj. 70,08 % jej powierzchni. 

Grunty orne stanowią 2725 ha użytków rolnych, sady 1698 ha, użytki zielone 1606 ha. Grunty 

o najwyższej jakości występują w południowo-zachodniej części gminy. To waśnie tam 

koncentrują się sady i pola z warzywami. Rolnictwo na terenie Gminy charakteryzuje się 

znacznym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 3,42 ha.                  

Atutem jest intensywna produkcja rolna, wyspecjalizowana w sadownictwie  

i warzywnictwie. Rozległe sady gminy Sobienie-Jeziory, razem z gminami Karczew i Grójec, 

tworzą największy sad jabłoniowy Europy. 

Gmina Sobienie-Jeziory aż w 99% znajduje się w granicach obszarów chronionych.  

W granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się 9287 ha jej 

powierzchni, w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 264 ha. Na terenie Gminy 



5 
 

znajduje się rezerwat przyrody „Wymięklizna” o powierzchni 62 ha oraz 12 pomników 

przyrody. Miejscowość Sobienie-Jeziory położona jest w odległości niespełna 2 km od rzeki 

Wisły, która wraz z międzywałem, wyspami i nadrzecznymi łęgami, odznacza się 

niepowtarzalnymi walorami przyrodniczymi i stanowi korytarz ekologiczny o randze 

międzynarodowej. W pobliżu Sobień-Jezior znajduje się także jezioro Piwonińskie 

odznaczające się wysokim poziomem różnorodności biologicznej. Zbiornik ten posiada rangę 

użytku ekologicznego. Jest wykorzystywany również przez wędkarzy. Od południowej strony 

Sobienie-Jeziory graniczą z kompleksem leśnym o powierzchni ponad 30 ha. 

Na terenie gminy Sobienie-Jeziory działają niżej wymienione instytucje publiczne 

zajmujące się obsługą ludności: 

1. Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16,; 

2. Urząd Stany Cywilnego Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 18; 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16A; 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach, ul. Duży Rynek 25; 

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach, ul. Tysiąclecia 

2; 

6. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach, 

ul. Garwolińska 14; 

7.  Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 14; 

8.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie, Siedzów 30 A; 

9.  Punkt Przedszkolny w Siedzowie, Siedzów 30A; 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach, Warszawice 13; 

11. Punkt Przedszkolny w Warszawicach, Warszawice 13. 

 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca roku 2020 liczba mieszkańców gminy Sobienie-Jeziory 

zmniejszyła się o 20 osób i według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6325 osób, 

w tym 3200 kobiet i 3125 mężczyzn.                                                                                            

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych, stan liczby ludności na dzień  

31 grudnia 2020 r. przestawia się następująco: 

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) – 1329 osób, w tym 664 

kobiet i 665 mężczyzn; 
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 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 19-60, 19-65) – 3767 osoby, w tym 1732 

kobiet i 2035 mężczyzn; 

 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (>60, >65) – 1230 osoby, w tym 803 

kobiety i 427 mężczyzn. 

 

Tabela 1. Ogólna liczba kobiet w gminie Sobienie-Jeziory 

 

 

Tabela 2. Ogólna liczba mężczyzn w gminie Sobienie-Jeziory 

 

W 2020 r. narodziło się w gminie Sobienie-Jeziory 80 dzieci, w tym 45 dziewczynek i 35 

chłopców, zmarło 91 osób, w tym 42 kobiety i 49 mężczyzn. Zgodnie z powyższymi danymi 

przyrost naturalny kształtował się na poziomie  -1,73 ‰. 
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Tabela 3 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Sobieniach-Jeziorach sporządził  w 2020 r. 39 aktów małżeństw, 

z czego 19 rejestrujących ślub cywilny, 19 rejestrujących małżeństwo wyznaniowe i jeden akt 

sporządzony w drodze transkrypcji. W 2020 roku zarejestrowano 61 aktów zgonu, co stanowi 

wzrost w porównaniu z rokiem 2019 (39) na poziomie 56%. Zmigrowano z księgi papierowej 

do systemu BUSC 408 aktów, w tym 229 aktów urodzeń, 139 aktów małżeństwa  

i 39 aktów zgonu. Statystyka zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa w 2020 roku wynosiła 47, z czego liczba zapewnień do ślubu cywilnego: 20,  

do ślubu konkordatowego: 27. 

Urząd Stanu Cywilnego w 2020 wydał 550 odpisów z aktów stanu cywilnego w tym: 

skróconych 524 szt., zupełnych 22 szt., wielojęzycznych 4 szt.  Z usługi automatycznego 

pobierania odpisu z BUSC skorzystały 3 osoby. 

Ilość zameldowań na pobyt stały w gminie Sobienie-Jeziory wyniosła 150, w tym 

cudzoziemców 1, w tym zameldowania spoza gminy 47. Ilość zameldowań na pobyt czasowy 

70, w tym cudzoziemców 55. Wydano 251 dowodów osobistych.  

 

PROGRAMY I STRATEGIE 

  Urząd Gminy realizuje zadania należące  do samorządu gminnego i działa w oparciu                  

o przyjęte dokumenty strategiczne. W 2020 r. Gminę Sobienie-Jeziory obowiązywały 

następujące plany,  programy i strategia: 

 Strategia rozwoju gminy Sobienie-Jeziory na lata 2015-2022, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren wsi Sobienie 

Biskupie, Sobienie Szlacheckie, Sobienie Kiełczewskie Drugie, 

 Plan odnowy miejscowości Sobienie-Jeziory,  

 Plan odnowy miejscowości Wysoczyn, 

 Plan odnowy miejscowości Stary Zambrzyków, 

 Plan odnowy miejscowości Siedzów, 

 Plan odnowy miejscowości Sobienie Biskupie,   

 Plan odnowy miejscowości Sobienie Szlacheckie, 

 Plan odnowy miejscowości Warszówka,   

 Plan odnowy miejscowości Szymanowice Małe, 

 Plan odnowy miejscowości Dziecinów, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Sobienie-Jeziory na lata 

2019-2032, 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobienie-Jeziory na lata 2015-2020, 

 Gminny program wspierania rodziny w gminie Sobienie-Jeziory na lata 2019-2021, 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie w gminie Sobienie-Jeziory na lata 2016-2020,  

 Program współpracy gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

 Gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na 2020 r., 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Sobienie-Jeziory w 2020 roku, 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sobienie-Jeziory  

na lata 2019-2024 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE GMINY Z INNYMI JEDNOSTKAMI 

ORGANIZACYJNYMI 

Od 2001 roku gmina Sobienie-Jeziory jest członkiem Związku Gmin Wiejskich. Składka 

członkowska w 2020 r. wyniosła 2 432,69 zł. Podstawowym celem Związku jest integracja 

samorządów wiejskich, współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy gminami, 

podejmowanie działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. 

Od 2004 roku gmina Sobienie-Jeziory podejmuje działania w ramach Programu LEADER 

jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura. W 2009 roku 

http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/09.04.2010plan%20odnowy_WYSOCZYN.pdf
http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/Plan%20odnowy_zambrzykow.pdf
http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/PLAN%20ODNOWY%20SIEDZOW.pdf
http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/28.03.2011plan%20odnowy%20sobienie%20szlacheckie.pdf
http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/POM_uzupelnienie.pdf
http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/Plan%20odnowy_szymanowice%20male.pdf
http://www.archiwum2015.sobieniejeziory.pl/upload/30.06.2011dziecinow.pdf
http://www.e-bip.pl/file.ashx?hash=000000010000002D00345B0C000000010050000020160314080208000000005D
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LGD Natura i Kultura otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 082 280,00 zł  na realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013. W okresie tym, we współpracy 

z LGD Natura i Kultura, Gmina Sobienie-Jeziory zrealizowała 17 projektów o łącznej wartości 

1 115 397,78 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 665 197,20 zł. 

W 2016 roku Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 10 668 500,00 zł na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Rolnictwa ponad 50% zostało przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców oraz 

mieszkańców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach budżetu LSR 

ogłoszono dwa nabory, w których gmina Sobienie-Jeziory mogła złożyć dwa wnioski o łącznej 

wartości wnioskowanego wsparcia określonej w LSR. W ramach otrzymanego dofinansowania 

wybudowano boisko wielofunkcyjne przy PSP w Siedzowie oraz bieżnię o nawierzchni 

poliuretanowej w Sobieniach-Jeziorach. 

W 2020 roku LGD Natura i Kultura ogłosiła 3 nabory wniosków o dofinansowanie o 

łącznej wartości 1 391 444,00 zł. W ramach przedmiotowych naborów mieszkańcy gminy 

Sobienie-Jeziory mogli ubiegać się o premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

wysokości 65 000,00 zł (100% dofinansowania) lub dofinansowanie rozwoju już 

prowadzonej już firmy w wysokości do 300 000,00 zł (max. 70% kosztów 

kwalifikowalnych). 

Współpraca z LGD Natura i Kultura, oprócz wnioskowania i realizacji projektów przy 

dofinansowaniu z UE, to również działalność kulturalno-edukacyjna oraz udział w inicjatywach 

zmierzających do pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD, tj. szkolenia, 

spotkania integracyjne, imprezy i wydarzenia kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne, a także 

działania podejmowane na rzecz promocji całego obszaru realizacji LSR. W 2020 roku 

mieszkańcy Gminy Sobienie-Jeziory uczestniczyli w bezpłatnych kursach i szkoleniach 

organizowanych przez LGD Natura i Kultura, tj. kurs grafiki komputerowej, kurs języka 

hiszpańskiego dla początkujących, warsztaty przedsiębiorczości i florystyczne dla 

seniorów, kurs artystycznego zdobienia tortów, kurs szycia na maszynie, kurs spawania 

oraz studia podyplomowe. Łączna wartość powyższej oferty szkoleniowo-edukacyjnej 

skierowanej przez LGD Natura i Kultura do mieszkańców Gminy Sobienie-Jeziory w 2020 

roku wyniosła 250 380,00 zł. 

Składka Gminy Sobienie-Jeziory jako członka Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura” 

za rok 2020 wyniosła 6 279,00 zł. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie „Programu 

współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 9 grudnia 2019 r. 

Do zadań priorytetowych  należały: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  

3) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Zgodnie z zadaniami priorytetowymi Programu, 5 lutego 2020 r. Wójt Gminy podpisał 

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na prowadzenie 

systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, promocji 

sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: 

1a) piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych 

o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie drużyny seniorów lub/i grup dziecięcych 

i młodzieżowych, szkolenie i podnoszenie umiejętności, skierowane do organizacji 

pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostek 

organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, 

mających siedzibę na terenie sołectwa: Dziecinów, Warszówka, Warszawice, Sobienie 

Biskupie, Sobienie Szlacheckie, Sewerynów, Zuzanów, Karczunek, Nowy Zambrzyków, Stary 

Zambrzyków, Przydawki, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze, Sobienie Kiełczewskie Drugie,  

lub 

1b) piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych 

o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie drużyny seniorów lub/i grup dziecięcych 

i młodzieżowych, szkolenie i podnoszenie umiejętności, skierowane do organizacji 

pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostek 

organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, 

mających siedzibę na terenie sołectw: Radwanków Szlachecki, Radwanków Królewski, 

Sobienie-Jeziory, Śniadków Górny, Śniadków Górny A, Śniadków Dolny, Piwonin, Siedzów, 

Wysoczyn, Gusin, Szymanowice Duże, Szymanowice Małe. 

Dnia 05.03.2020 r. zostały podpisane umowy:  
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- nr 1/III/2020.JK o wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem Sportowym Wisła 

Dziecinów - wysokość przyznanej dotacji: 100 000,00 zł; 

- nr 2/III/2020.JK o wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem Sportowym Sobienie 

Jeziory - wysokość przyznanej dotacji: 100 000,00 zł. 

Dnia 21.08.2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania 

publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020; tytuł zadania publicznego: V Konkurs Piosenki 

Patriotycznej i Żołnierskiej Dziecinów 2020; termin realizacji zadania: od 21.09.2020 r. 

do 14.12.2020 r.; wysokość wnioskowanej dotacji 5000,00 zł. Oferta została złożona przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Dziecinowie. Dnia 09.09.2020 r. została podpisana umowa 

4/IX/2020.JK na realizację powyższego zadania. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie 

zwróciła część niewykorzystanej dotacji. Zwrócona kwota dotacji wyniosła 2 200,00 zł. 

Wszystkie organizacje złożyły w wymaganym terminie sprawozdania końcowe z wykonania 

zadań publicznych za 2020 r.  Sprawozdania zostały rozliczone. Łączna kwota przyznanych 

dotacji stanowiła 0,74 % rocznego budżetu gminy Sobienie-Jeziory.  

Na terenie gminy nie funkcjonuje rada działalności pożytku publicznego.  

W 2020 roku Gmina wzięła udział w programie „Wspieraj lokalnie”, który umożliwił 

przekazania 1 % podatku PIT dla lokalnych organizacji za pomocą programu do rozliczania 

zamieszczonego na stronie internetowej gminy. 

1. Sobieńskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,  

2. Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa, 

3. Stowarzyszenie Wędkarskie „Czajka” Dziecinów, 

4. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysoczynie, 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Dziecinowie, 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Warszawicach, 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Sobieniach Biskupich,  

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Warszówce, 

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Zuzanowie, 

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Sobieniach Kiełczewskich Pierwszych, 

11. Klub Sportowy Sobienie Jeziory, 

12. Klub Sportowy Wisła Dziecinów, 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach-Jeziorach,  

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie, 
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15. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zambrzykowie,  

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysoczynie, 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadkowie Dolnym, 

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Piwoninie. 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I ADMINISTRACYJNE 

      Organami gminy są: 

1) rada gminy; 

2) wójt. 

        Organem uchwałodawczym jest rada gminy a wykonawczym wójt. Wójt wykonuje 

uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz; 

3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami; 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11) targowisk i hal targowych; 

12) zieleni gminnej i zadrzewień; 
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13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej; 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 284); 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów 

powszechnych oraz referendów. 

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie 

porozumienia z organami tej administracji. Wójt wykonuje zadania gminy  przy pomocy urzędu 

gminy. 

W 2020 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach wynosiło 19 osób 

i nie uległo zmianie w stosunku do lat poprzednich. 

Do Urzędu Gminy w 2020 r. wpłynęło 56 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 

w tym : 54 w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i 2  

wnioski o udostępnienie informacji o środowisku. 

Wnioski dotyczyły m.in.: 

- listy firm asenizacyjnych posiadających aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości 

płynnych, dofinansowań do instalacji fotowoltaicznej, sprawozdań M-06 i RRW-2, 

działających klubach sportowych i udzielonych im dotacjach oraz kosztach utrzymania  

obiektów sportowych;  

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16793509_art(8)_1?pit=2020-05-04
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- utworzenia nowych miejsc w przedszkolu,  systemu  i zarządzania bezpieczeństwem 

informacji, IOD,  udostępnienia Poczcie Polskiej spisu wyborców, analizy problemu 

śmiertelności , systemu EZD,  budżetu obywatelskiego, danych o wójtach, sekretarzach i 

przewodniczących rad za lata 1990-2002, audytu, kosztów funkcjonowania urzędu, cyfryzacji 

gminy, rejestru wyborców,  środków na zakup systemów informatycznych , wierzytelności  

gminy, systemu informacji prawnej,   oraz w formie ankiet dotyczących rozwoju technologii 

Internet Rzeczy,  sygnalistów i   podmiotów gospodarczych ; 

- objęcia działek  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego teren wsi Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie, Sobienie Kiełczewskie 

Drugie, który został zatwierdzony uchwałą nr XXVI/115/05 Rady Gminy w Sobieniach 

Jeziorach z dnia 12 grudnia 2005 r., ogłoszoną w Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. nr 287, 

poz. 10885, w którym zostały uwzględnione ograniczenia w użytkowaniu terenu w zakresie 

pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV (po 40 m od osi linii w obu kierunkach 

w rzucie poziomym),  ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy w przedziale czasowym 

od 01.01.2018 do 30.06.2020 r. dla farm fotowoltaicznych, liczby miejscowości na terenie 

Gminy Sobienie-Jeziory objętych jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz czy Gmina Sobienie-Jeziory dysponuje geoportalem prezentującym 

aktualny, miejscowy plan,  udostępnienia ofert, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym  

pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  Gminy Sobienie-

Jeziory” znak postępowania PI.271.3.2020,  aktualnie prowadzonych przez Gminę Sobienie-

Jeziory postępowaniach  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla farmy 

fotowoltaicznej i liczby  decyzji zostało wydanych w 2020 r.  oraz czy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań przewidziano możliwość 

budowy farm fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW, 

- zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi zasób komunalny Gminy 

Sobienie-Jeziory, funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) na terenie 

Gminy Sobienie-Jeziory, posiadanych działkach rolnych o powierzchni min. 1,2 ha przez 

Gminę Sobienie-Jeziory;  

- prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2019, sposobu i skutków  

wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” 

przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt; wysokości ceny, punktów poboru energii oraz 

wskazania do kiedy obowiązują umowy na zakup energii elektrycznej, które Gmina obecnie 

posiada;  
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- instrumentu wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii SARS-

COV-2; 

- adresu internetowego, pod którym udostępniany jest rejestr umów Urzędu, wykazu placówek 

oświatowych, które w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

rok 2020 mogą składać wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych 

szkołach podstawowych oraz których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane,  realizacji 

obowiązku zamieszczania na stronie internetowej filmów z napisami dla osób niesłyszących;  

- elektrowni fotowoltaicznych i lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych. 

Odpowiedzi na powyższe wnioski zostały udzielone w 100%, w sposób określony przez 

wnioskodawców.  

      Obecną VIII kadencję Rada Gminy Sobienie-Jeziory rozpoczęła na sesji w dniu 23 

listopada 2018 r.  Kadencja rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.  W skład rady wchodzi 15 

radnych. Zakres właściwości rady gminy określa art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

W Radzie Gminy funkcjonują następujące komisje: 

1) Komisja Rewizyjna, 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

3) Komisja Budżetu, Planowania i Finansów, 

4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 

5) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury. 

W roku 2020 Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 30 uchwał, w tym 5 uchwał 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej oraz 3 uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwały zostały przekazane 

do organów nadzoru, tj. Wojewody Mazowieckiego - w zakresie zgodności z prawem  i 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – w zakresie  spraw finansowych. Organy 

nadzoru nie stwierdziły nieważności uchwał. 6 uchwał podlegało publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Realizacja uchwał Rady Gminy Sobienie-Jeziory  za 2020 rok 

Lp. Nr uchwały Tytuł uchwały 
Sposób 

wykonania 

1 XI/82/2020 w sprawie  planu pracy Rady Gminy na rok 2020  zrealizowana 

2 XI/83/2020  w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na rok 2020 

zrealizowana 
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3 XI/84/2020   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Sobienie-Jeziory 

realizowana 

4 XI/85/2020   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Sobienie-Jeziory 

realizowana 

5 XI/86/2020   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych. 

realizowana 

6 XI/87/2020  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu 

Otwockiego 

zrealizowana 

7 XI/88/2020  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu  

Administracyjnego w Warszawie  skargi Prokuratora 

Rejonowego w Garwolinie 

zrealizowana 

8 XI/89/2020   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2020 roku 

zrealizowana 

 

9 XI/90/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

realizowana 

10 XI/91/2020 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia  

urzędowej nazwy miejscowości Potok (kolonia)  i 

Zuzanów (osada leśna) 

zrealizowana 

11 XI/92/2020 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. zealizowana 

12 XII/93/2020     w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. zrealizowana 

13 XII/94/2020  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2020-2023 

zrealizowana 

14 XIII/95/2020    w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania zrealizowana 

15 XIII/96/2020   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Sobienie Jeziory za 2019 rok 

zrealizowana 

16 XIII/97/2020  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory  

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

zrealizowana 

17 XIII/98/2020  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego   SPZOZ  Sobienie Jeziory za rok 2019 

zrealizowana 

18 XIII/99/2020  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia  

uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem 

zrealizowana 

19 XIII/100/2020  w sprawie rozpatrzenia petycji  w interesie publicznym  

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

zrealizowana 

20 XIII/101/2020  w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2020 zrealizowana 

21 XIV/102/2020    w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. zrealizowana 

22  

XIV/103/2020  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2020-2023 

zrealizowana 
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23 XV/104/2020  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r. zrealizowana 

24 XVI/105/2020   w sprawie ustalenia średniej  ceny jednostki paliwa w 

Gminie   Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2020/2021  

zrealizowana 

25 XVI/106/2020  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy 

Sobienie-Jeziory  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 

zrealizowana 

26 XVI/107/2020  w sprawie  wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych Gminy Sobienie-Jeziory  

zrealizowana 

27 XVI/108/2020  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Sobienie-Jeziory 

realizowana 

28 XVI/109/2020  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

realizowana 

29 XVI/110/2020   w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2020 zrealizowana 

30 XVI/111/2020   w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023 

zrealizowana 

 

Wójt Gminy wydał 57 zarządzeń, w tym 12 zarządzeń w sprawie zmiany w Uchwale 

Budżetowej na 2020 r., 14 zarządzeń w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Sobienie-Jeziory na 2020 r. i 1 zarządzenie w sprawie zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023. 

 

 

Kształcenie młodocianych 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Środki 

pochodzą z Funduszu Pracy, przekazywane są przez Wojewodę.  Na podstawie wniosku 

złożonego przez pracodawcę wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. W 2020 roku 

wójt nie przyznawał pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 
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FINANSE GMINY  

    Podstawą  gospodarki finansowej Gminy Sobienie-Jeziory jest podejmowana corocznie  

przez Radę Gminy Sobienie-Jeziory  Uchwała Budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
 

Budżet na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory 

Nr X/70/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w kwotach po stronie dochodów 26 910 000 zł 

i wydatków 32 080 000  zł.  

Przychody budżetu ustalono w kwocie 2 566 000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych.  

Ustalono, że deficyt budżetu w kwocie 2 566 000 zł sfinansowany  zostanie przychodami 

pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 6 uchwał zmieniających budżet. Wójt 

Gminy podpisał 11 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie. 

Plan dochodów został zwiększony o 4 532 000 zł. Zmiany były następujące: 

- subwencja oświatowa                                                                    578 111,00 

-  uzupełnienie subwencji ogólnej                                                    22 664, 00 

- dotacje celowa  na zadania zlecone                                            1 309 870,03 

- dotacje celowa  na zadania własne                                                426 945,32                

- dotacje miedzy jednostkami samorządu terytorialnego                 230 865,00 

- dochody na programy ze środków Unii Europejskiej                   204 109,00 

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                    -1 669,00 

- środki uzyskane z RFIL                                                                 500 000,00 

- środki uzyskane z Funduszu Pracy                                                       680,00 

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              62 942,00 

- zwiększenia przez Radę Gminy                                                   1 197 482,65  

Plan wydatków został zwiększony o 1 928 000 zł. 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 31 442 000 zł po stronie dochodów 

i kwotą 34 008 000 zł po stronie wydatków. 

Wykonanie po stronie dochodów budżetu wyniosło 31 190 837,76 zł, a po stronie wydatków 

27 574 854,94 zł. 

Wykonanie planu wydatków było na niskim poziomie, a przyczyną była panująca epidemia 

COVID-19. W szkołach zorganizowana została dla uczniów nauka zdalna. Nie zostały 

wykonane planowane zadania inwestycyjne. 
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Dochody Gminy Sobienie-Jeziory w latach 2018 – 2020 

 

 

 

Wydatki Gminy Sobienie-Jeziory w latach 2018 – 2020 
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Plan i wykonanie dochodów budżetowych roku 2020 
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Plan i wykonanie wydatków budżetowych roku 2020 

 

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 3 615 982,82 zł.  

0,00
250 000,00
500 000,00
750 000,00

1 000 000,00
1 250 000,00
1 500 000,00
1 750 000,00
2 000 000,00
2 250 000,00
2 500 000,00
2 750 000,00
3 000 000,00
3 250 000,00
3 500 000,00
3 750 000,00
4 000 000,00
4 250 000,00
4 500 000,00
4 750 000,00
5 000 000,00
5 250 000,00
5 500 000,00
5 750 000,00
6 000 000,00
6 250 000,00
6 500 000,00
6 750 000,00
7 000 000,00
7 250 000,00
7 500 000,00
7 750 000,00
8 000 000,00
8 250 000,00
8 500 000,00
8 750 000,00
9 000 000,00
9 250 000,00
9 500 000,00
9 750 000,00

10 000 000,00

D
zi

ał
 0

10
 R

o
ln

ic
tw

o
 i 

ło
w

ie
ct

w
o

D
zi

ał
 6

00
 T

ra
n

sp
o

rt
 i 

łą
cz

n
o

ść

D
zi

ał
 7

00
 G

o
sp

o
d

ar
ka

 m
ie

sz
ka

n
io

w
a

D
zi

ał
 7

10
 D

zi
ał

al
n

o
ść

 u
sł

u
go

w
a

D
zi

ał
 7

50
 A

d
m

in
is

tr
ac

ja
 p

u
b

lic
zn

a

D
zi

ał
 7

51
 U

rz
ę

d
y 

n
ac

ze
ln

yc
h

 o
rg

an
ó

w
 w

ła
d

zy
 p

ań
st

w
o

w
ej

, k
o

n
tr

o
li 

i o
ch

ro
n

y 
p

ra
w

a 
o

ra
z 

są
d

o
w

n
ic

tw
a

D
zi

ał
 7

52
 O

b
ro

n
a 

n
ar

o
d

o
w

a

D
zi

ał
 7

54
 B

ez
p

ie
cz

eń
st

w
o

 p
u

b
lic

zn
e 

i o
ch

ro
n

a 
p

rz
e

ci
w

p
o

ża
ro

w
a

D
zi

ał
 7

58
 R

ó
żn

e 
ro

zl
ic

ze
n

ia

D
zi

ał
 8

01
 O

św
ia

ta
 i 

w
yc

h
o

w
an

ie

D
zi

ał
 8

51
 O

ch
ro

n
a 

zd
ro

w
ia

D
zi

ał
 8

52
 P

o
m

o
c 

sp
o

łe
cz

n
a

D
zi

ał
 8

54
 E

d
u

ka
cy

jn
a 

o
p

ie
ka

 w
yc

h
o

w
aw

cz
a

D
zi

ał
 8

55
 R

o
d

zi
n

a

D
zi

ał
 9

0
0

 G
o

sp
o

d
ar

ka
 k

o
m

u
n

al
n

a 
i o

ch
ro

n
a 

śr
o

d
o

w
is

ka

D
zi

ał
 9

2
1

 K
u

lt
u

ra
 i 

o
ch

ro
n

a 
d

zi
ed

zi
ct

w
a 

n
ar

o
d

o
w

eg
o

D
zi

ał
 9

26
 K

u
lt

u
ra

 f
iz

yc
zn

a

Plan Wykonanie



22 
 

Dochody w przeliczeniu  na 1 mieszkańca wynosiły 4 931,36zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 359,66 zł. 

30 grudnia 2019 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr X/71/2019 w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2020-2023.  

Gmina nie planowała  i nie zaciągała kredytów i pożyczek. 

     
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 

początku roku 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie                             

1 Dochody ogółem 26 910 000,00 31 442 000,00 31 190 837,46 

1.1 Dochody bieżące 26 860 000,00 30 691 340,07 30 490 177,53 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 50 000,00 750 659,93 700 659,93 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 50 000,00 50 000,00   

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   700 659,93 700 659,93 

2 Wydatki ogółem 32 080 000,00 34 008 000,00 27 574 854,94 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 30 385 692,00 32 952 972,00 27 083 353,43 

2.1.1 z tytułu gwarancji i poręczeń       

2.1.3 na obsługę długu, w tym:       

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy         

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 1 694 308,00 1 055 028,00 491 501,51 

2.2.1.1 o charakterze dotacyjnym  900 000,00 0,00 0,00 

3 Wynik budżetu (1-2) -5 170 000,00 -2 566 000,00 3 615 982,52 

4 Przychody budżetu 5 170 000,00 2 566 000,00 9 486 604,84 

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 5 170 000,00 2 566 000,00 9 486 604,84 

4.1.1    na pokrycie deficytu budżetu 5 170 000,00 2 566 000,00   

4.2 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 
w tym: 

      

4.2.1    na pokrycie deficytu budżetu       

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:       

4.3.1    na pokrycie deficytu budżetu       

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu       

5 Rozchody budżetu       

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 
papierów wartościowych 

      

6 Kwota długu       

  
Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 
mowa w art. 242 ustawy  

      

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -3 525 692,00 -2 261 631,93 3 406 824,10 

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi (powiększone o 
nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) a wydatkami bieżącymi 

1 644 308,00 304 368,07 12 893 428,94 

  Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x 

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 
stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony  w 
oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego  pierwszy rok 

10,88% 10,88%   
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prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z poprzednich lat)  

8.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w 
oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 
budżetowy 

TAK TAK TAK 

8.4.1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w 
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 

TAK TAK TAK 

  
Finansowanie programów, projektów lub zadań 
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

x x x 

9.1 
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

  115 000,00 115 000,00 

9.1.1 
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

  115 000,00 115 000,00 

9.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy    97 325,40 97 324,50 

9.2 
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

  89 109,00 89 109,00 

9.2.1 
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy 

  89 109,00 89 109,00 

9.2.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   89 109,00 89 109,00 

9.3. 
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

16 900,00 131 900,00 131 466,94 

9.3.1 
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy 

16 900,00 131 900,00 131 466,94 

9.3.1.1 
w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy 

14 445,00 111 769,50 111 403,47 

9.4. 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

      

9.4.1 
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy 

      

9.4.1.1 
finansowane środkami określonymi  w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

      

  
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 
finansowych  

x x x 

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 
ustawy 

2 351 900,00 2 601 900,00 2 010 063,94 

10.1.1    bieżące 2 151 900,00 2 401 900,00 2 010 063,94 

10.1.2    majątkowe 200 000,00 200 000,00   

10.2 
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

      

10.3 
Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z 
likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej 

      

10.4 
Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z 
likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej 
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10.5 

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym 
roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 
ustawy  

      

10.6 
Spłata, o której mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z 
tytułu zobowiązań już zaciągniętych        

10.7 Wydatki zmniejszające dług        

10.8 
Kwota wzrostu / spadku kwoty długu wynikająca z operacji 
niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)       

10.9 
Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty 
zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych        

 

INFORMACJA                        

O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY 

stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Wartość ewidencyjna mienia Gminy Sobienie-Jeziory wynosi ogółem 56.001.004,20 zł 

 

Na wartość tą składają się rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 55.726.659,44 zł i wartości 

niematerialne i prawne w kwocie 274.344,76 zł, w tym: 

 

1. Grunty o wartości 755.430,68 zł, w tym: 

- oddane w użytkowanie wieczyste (usługi) 0,05 ha 

- oddane w dzierżawę 1,42 ha 

- pozostałe (własne gminy) 32,1963 ha 

 

2. Budynki i lokale o wartości 11.386.993,05 zł, w tym: 

- oczyszczalnia ścieków 

- stacja uzdatniania wody 

- przystanki usytuowane na terenie całej gminy 

- budynki użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, 

- budynki oświaty 

- budynki mieszkalne 

- budynki niemieszkalne (gospodarcze, strażnice). 

 

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 40.603.440,85 zł, w tym: 

- sieć wodociągowa na terenie gminy (111,5 km) 

- sieć kanalizacyjna (14 km) 

- oczyszczalnie przydomowe (400 szt.) 

- drogi, chodniki  

- oświetlenie uliczne 

- boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne, trybuny, wiaty stadionowe 

- plac rekreacji w Siedzowie 

- plac rekreacji w Warszawicach 

- plac sportowo-rekreacyjny w Sobieniach-Jeziorach ul. Lipowa   

- pomnik pamięci narodowej 
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- ogrodzenia 

- targowisko. 

 

4. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 947.497,53 zł, w tym: 

- kotły c.o., podgrzewacze wody, agregat prądotwórczy 

- pompy głębinowe 

- piec olejowy w OSP Wysoczyn 

- piec olejowy w Dziecinowie 

- wyposażenie Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy) 

- wyposażenie szkół (zmywarki, sprzęt komputerowy) 

- systemy alarmowe, nagłaśniające 

- centrala telefoniczna 

- zestaw kontenerów na boisku gminnym 

- ogrzewanie gazowe: Urząd Gminy, Szkoła w Sobieniach-Jeziorach 

SPZOZ Sobienie-Jeziory, OSP Sobienie-Jeziory, GOPS Sobienie-Jeziory. 

 

5. Środki transportu o wartości 1.125.484,45 zł, w tym: 

- samochody pożarnicze w użytkowaniu przez jednostki OSP 

- samochód sanitarny w użytkowaniu przez SP ZOZ w Sobieniach-Jeziorach 

- ciągniki specjalne z osprzętem do prac porządkowych 

- kosiarka trawnikowa samojezdna w użytkowaniu sołectwa Wysoczyn. 

 

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 907.812,88 zł, w tym: 

- wyposażenie (EKG, detektor, mikroskop) w użytkowaniu SP ZOZ 

- alkomat w użytkowaniu Posterunku Policji w Sobieniach-Jeziorach 

- urządzenia biura Urzędu (xerokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne) 

- urządzenia kuchenne w szkołach 

- urządzenia zabawowe na placach szkolnych oraz urządzenia na placach zabaw 

w miejscowości Wysoczyn, Siedzów, Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie 

Piwonin, Szymanowice Małe, Sobienie-Jeziory 

- nożyce-rozpieracz ramieniowy, aparat oddechowy w użytkowaniu OSP  Sobienie-Jeziory 

- kurtyna sceniczna i projektor w świetlicy w Sobieniach-Jeziorach 

- siłownia plenerowa (8 urządzeń sportowych) na boisku sportowym w Sobieniach-Jeziorach 

- bieżnia rekreacyjna w Sobieniach-Jeziorach  

 

7. Wartości niematerialne i prawne o wartości 274.344,76 zł, w tym: 

- programy komputerowe użytkowane przez Urząd Gminy i szkoły podstawowe 263.225,20 

zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11.119,56 zł. 

 

Gmina Sobienie-Jeziory nie posiada udziałów w spółkach akcyjnych. 

Zmiany w stanie wartości mienia: 

 

1. Rozliczenie zadania inwestycyjnego o wartości 787.325,35 zł, w tym:    

grupa 0 
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1. grunty (w miejscowości Wysoczyn, Piwonin, Dziecinów, Stary Zambrzyków) otrzymane 

nieodpłatnie od Skarbu Państwa 432.000 zł 

grupa 1 

- termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym 78.720 zł 

 grupa 2 

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów 211.800,15 zł 

- budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie Drugie 

11.559,55 zł 

- doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie (montaż piłkochwytu) 13.999,15 

zł 

- doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie (wykonanie ogrodzenia) 

39.246,50 zł 

 

2. Zmiana między grupami środków trwałych, w tym: 

grupa 2 

- bieżnia do rekreacji w Sobieniach-Jeziorach 200.900,21 zł, przeniesienie do grupy 8              

grupa 8 

- bieżnia do rekreacji w Sobieniach-Jeziorach 200.900,21 zł, przeniesienie z grupy 2              

                                                                                                                                

3.  Wycofanie środków trwałych z eksploatacji o wartości 15.061 zł, w tym:    

grupa 1 

- likwidacja: rozebranie 3 budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 25/22, 29/40 i 33/26 

obręb Sobienie-Jeziory 15.061 zł 

 

4. Programy komputerowe o wartości 26.680,76 zł, w tym: 

- oprogramowanie komputerowe: 2 e-dzienniki 4.898 zł, plan lekcji 498 zł, e-świadectwa  

1.100 zł, MS Office 19.834,76 zł, e-biblio 350 zł 

 

 

Dochody z majątku Gminy Sobienie-Jeziory 

Dział Wyszczególnienie Kwota 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 

2. Dochody z dzierżawy nieruchomości wraz z siecią  

    wodociągową i kanalizacyjną    

 

2 329,20 

66 000,00 

 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

1. Wpływy za użytkowanie wieczyste 

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników     

    majątkowych 

 

455,40 

43 691,40 

RAZEM 112 476,00 
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Struktura majątku trwałego Gminy Sobienie-Jeziory                           

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa 

 

 

Grupa 

Wartość 

brutto         

wg stanu 

na dzień 

31.12.2019 r. 

 

Zmiany 

w 

2020 r. 

 

Wartość brutto 

wg stanu  

na dzień 

31.12.2020 r. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Grunty 0  323 430,68 432 000,00   755 430,68 

 

2. 

Budynki i lokale 1 11 323 334,05 63 659,00 11 386 993,05 

w tym budynki mieszkalne 1  350 786,00 -15 061,00   335 725,00 

3. 
Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 
2 40 527 735,71 75 705,14 40 603 440,85 

4. 

Maszyny i urządzenia 

techniczne 
3-6 915 212,95    915 212,95 

w  tym zespoły 

komputerowe 
4     174 820,80       174 820,80 

5. 
Maszyny i urządzenia 

techniczne (GOPS) 
3-6 32 284,58  32.284,58 

6. Środki transportu 7   1 125 484,45  1 125 484,45 

7. 
Narzędzia, przyrządy 

ruchomości i wyposażenie 
8 706 912,67 200 900,21 907 812,88 

8. 
Wartości niematerialne i 

prawne 
 236 544,44 26 680,76 263 225,20 

9. 
Wartości niematerialne i 

prawne (GOPS) 
 11 119,56  11.119,56 

 

Środki pozabudżetowe  

W 2020 r. realizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 

A. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym 

Koszt realizacji zadania: 90 300,93 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

1) termomodernizację ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o grubości 12 

cm wraz z wyprawą tynkarską - 352,96 m2, 

2) ocieplenie ościeży płytami styropianowymi o grubości 6 cm wraz z wyprawą 

tynkarską – 21,40 m2, 
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3) ocieplenie ościeży w części podokiennej pod parapetami zewnętrznymi 

płytami styropianowymi o grubości 6 cm wraz z wyprawą tynkarską – 7,88 m2, 

4) prace przygotowawcze i towarzyszące związane z dociepleniem ścian - 1 kpl, 

5) ocieplenie stropu wełną mineralną o grubości 10+15 cm 0,036 W/(mK) - 

187,04 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu 

Gminy Sobienie-Jeziory - całkowity koszt zadania 34 622.00 zł, w tym dotacja w 

wysokości 32 942, 00 zł. 
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B. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
 

1. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego – grant w wysokości 60 000,00 zł. 

W ramach projektu zakupiono i przekazano do 3 szkół podstawowych: 

 laptop HP - model HP 250 G7 EDU, PN 8MJ12ES o parametrach: UMA i3-8130U 

250 G7/15.6 HD AG SVA 220/8GB 1D DDR4 /256GB PCIe NVMe Value/ 

W10p64NationalAcademicStandard/DVD-Writer/Ash kbd TP Imagepad with 

numeric keypad/AC 2x2+BT 4.2/Asteroid Silver IMR with HD Webcam – 22 szt.; 

 oprogramowanie Microsoft Office 2019 Std. Open Edu (zainstalowano na 

laptopach) – 22 szt.; 

 tablet Lenovo Tab M10 10.1" HD IPS/2GB/32GB eMMC/karta WiFi a/b/g/n/ac 

/modem LTE na kartę SIM/kamera przód + tył/ zestaw słuchawki+mikrofon – 1 

szt. 

2. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – grant w wysokości 

55 000,00 zł 

W ramach projektu zakupiono i przekazano do 3 szkół podstawowych: 

 laptop HP o parametrach 15,6" /i3-130U/4GB/ SSD256GB/ Windows10/ 

wbudowana kamera, mikrofon i głośniki – 20 szt.; 

 Microsoft Office 2019 Std. Open Edu – 20 szt. 
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C. Budżet Województwa Mazowieckiego 
 

I. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020 

1) Remont świetlicy OSP w Piwoninie - koszt realizacji zadania 20 000,00 zł,         

w tym dofinansowanie 10 000,00 zł. 

Zakres zadania obejmował: 

 ułożenie paneli podłogowych z podkładem 51 m2, 

 montaż listew przypodłogowych 30 mb, 

 malowanie paneli ściennych 90 m2, 

 malowanie ścian 180 m2, 

 naprawa tynków i malowanie ścian w kuchni 30 m2, 

 wymiana pękniętej szyby 1 szt., 

 wymiana uszkodzonej terakoty, 

 wymiana kasetonów sufitowych 13 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszawicach - koszt 

realizacji zadania 19 975,90 zł, w tym dofinansowanie 9 987,95 zł. 

Zakres zadania obejmował zakup i montaż wyposażenia kuchni budynku pełniącego 

funkcję świetlicy w miejscowości Warszawice. 

 

3) Zagospodarowanie centrum wsi Wysoczyn - koszt realizacji zadania 19 853,04 zł, w 

tym dofinansowanie 9 926,52 zł 

W ramach zadania drewniane ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego zostało 

wymienione na nowe panelowe. Zagospodarowano również zieleń poprzez nasadzenia 

krzewów ozdobnych, zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe oraz utworzono  
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parking poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4) Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszówce - koszt realizacji 

zadania 19 785,50 zł, w tym dofinansowanie 9 892,75 zł 

W ramach przedmiotowego zadania zostało zakupione poniższe wyposażenie: 

 projektor 1 szt., 

 ekran projekcyjny 1 szt., 

 zestaw nagłośnieniowy 1 szt., 

 zestaw oświetlenia dyskotekowego 1 szt., 

 system kamer w świetlicy i na zewnątrz 1 szt., 

 system alarmowy 1 szt., 

 zmywarka 1 szt., 

 chłodziarka 1 szt. 

 

II. MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2020 – remont (wymiana dachu) strażnicy 

OSP w Sobieniach-Jeziorach (budynek magazynu) - koszt realizacji zadania 18 300,78 

zł, w tym dofinansowanie 18 300,00 zł. 

Zakres zadania obejmował: 

 zdjęcie pokrycia dachowego 147 m2, 

 wykonanie wydłużeń krokwi 24 szt., 

 membranę dachową 147 m2, 

 pokrycie dachu blachą trapezową T-18 kolor grafit 7016 wraz z obróbkami 

dachowymi 147m2, 
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 montaż rynien PCV 24 mb, 

 wykonanie podbitki dachowej 48 mb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie w wysokości 72 354,00 zł w 

ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-

2024 - "Aktywna tablica" – całkowita wartość projektu 37 057,44 zł, w tym 

dofinansowanie 28 000,00 zł – zakupiono 14 szt. laptopów, po 7 szt. dla PSP w  
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Warszawicach i PSP w Siedzowie. 

V. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” – w ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Sobieniach-Jeziorach została wyposażona w najwyższej jakości sprzęt elektroniczny. 

Szkoła otrzymała 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek 

laserowych, urządzenie wielofunkcyjne, mobilny router WiFi, kartę SIM wraz z 12 

miesięcznym abonamentem, projektor multimedialny, monitor interaktywny, pakiet 

oprogramowań wspierających naukę zdalną do nauczania biologii, chemii, fizyki 

i matematyki. Otrzymany sprzęt będzie użytkowany przez uczniów i nauczycieli w 

systemie kształcenia zdalnego oraz jako wyposażenie pracowni informatycznych i 

przedmiotowych po powrocie do zajęć stacjonarnych. W ramach projektu nauczyciele i 

uczniowie klas VI zostali objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie kompetencji 

cyfrowych.  
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VI. Konkurs „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

– Sukcesy widać po sąsiedzku” – do udziału w konkursie zgłoszono sołectwo 

Dziecinów – grant w wysokości 7 000,00 zł za zajęcie I miejsca przeznaczono na 

potrzeby mieszkańców Dziecinowa. 

 

 

 

VII.  Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 

Gmina Sobienie-Jeziory złożyła wniosek  o udzielenie pomocy finansowej ze   

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów 

kwalifikowalnych zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.   

Zadanie obejmowało przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie 

Gminy Sobienie-Jeziory wraz z przeprowadzeniem audytów energetycznych 4 

budynków użyteczności publicznej: 

1. Zespołu Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach-Jeziorach, 

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedzowie, 

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie, 

4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwoninie  
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            Koszt kwalifikowalny w kwocie 90565,00 zł w 100% został sfinansowany ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego.  

VIII. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

      Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów - całkowita wartość                              

     210 300,15 zł, w tym dofinansowanie 75 000,00 zł.  

D. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie w wysokości 500 000,00 zł               

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na współfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych w terminie do końca 2022r. 

 

Wykaz wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze źródeł zewnętrznych 

złożonych w 2020 roku 

L.p. Tytuł projektu Fundusz/Instytucja 
Data 

złożenia 

1 
Zakup nowego sprzętu specjalistycznego 

dla OSP Dziecinów 
OSP-2020/Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
2020-02-06 

2 
Zakup kompletów odzieży indywidualnej 

strażaka dla OSP Sobienie-Jeziory 
OSP-2020/Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
2020-02-06 

3 

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego 

i kompletów odzieży indywidualnej 

strażaka dla OSP Stary Zambrzyków 

OSP-2020/Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
2020-02-10 

4 
Zakup nowego sprzętu specjalistycznego 

dla OSP Śniadków Dolny 
OSP-2020/Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
2020-02-12 

5 

Zakup nowego sprzętu specjalistycznego 

i kompletów odzieży indywidualnej 

strażaka dla OSP Wysoczyn 

OSP-2020/Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
2020-02-12 

6 
Remont strażnicy OSP Sobienie-Jeziory 

 – wymiana dachu 

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 

-2020/Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
2020-02-12 

7 
Organizacja przedsięwzięcia społeczno-

kulturalnego OWOCOBRANIE 2020 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego 
2020-03-06 

8 
Modernizacja gminnego kompleksu 

sportowego w Sobieniach-Jeziorach 

Mazowiecki Instrument Wsparcia 

Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2020/ Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego 

2020-03-16 

9 

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020/Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa 
2020-04-02 

10 
Modernizacja pracowni informatycznej w 

PSP w Sobieniach-Jeziorach 

Mazowiecki Program 

Dofinansowania Szkolnych Pracowni 

Przedmiotowych/ Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego 

2020-04-14 

11 

Doposażenie i poprawa standardu 

stołówki szkolnej w PSP w Warszawicach 

oraz jadalni w PSP w Siedzowie 

Moduł 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole 

i w domu”/Kuratorium Oświaty 

w Warszawie 

2020-04-27 

12 

Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt 

azbestowo-cementowych z terenu Gminy 

Sobienie-Jeziory 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
2020-05-06 
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13 
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020/Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa 
2020-05-19 

14 

Zwiększenie części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 

z tytułu dofinansowania wyposażenia 

w pomoce dydaktycznej niezbędne 

do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych 

15w Publicznej Szkole Podstawowej 

16w Siedzowie 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 2020-05-22 

15 

„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy 

widać po sąsiedzku” EDYCJA 2020 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego 
2020-06-24 

16 
Termomodernizacja budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym 

Program 2020-OA-3 

„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

powietrza wspierające działalność 

ochotniczych straży 

pożarnych/Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

2020-07-07 

17 
Wniosek o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 

Prezes Rady Ministrów za 

pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego 
2020-07-29 

18 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dot. 

rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków 

Prezes Rady Ministrów za 

pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego 
2020-09-29 

19 

Wniosek o udzielenie wsparcia 

finansowego zakupu laptopów dla szkół 

podstawowych w ramach Rządowego 

programu „Aktywna tablica” 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 2020-10-28 

20 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dot. 

rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków 

Prezes Rady Ministrów za 

pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego 
2020-12-28 

21 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dot. 

rozbudowy gminnej sieci wodociągowej 

Prezes Rady Ministrów za 

pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego 
2020-12-28 

22 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dot. 

przebudowy i modernizacji gminnych 

placów zabaw 

Prezes Rady Ministrów za 

pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego 
2020-12-28 

23 

Modernizacja drogi gminnej nr 270709W 

w miejscowości Śniadków Dolny w km 

0+000÷1+336 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego 
2020-12-28 

 

Fundusz Sołecki 

Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, o których wyodrębnieniu decyduje rada 

gminy podejmując stosowną uchwałę. Podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego 

zawierają przepisy ustawy z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.   

W ramach funduszu sołeckiego na każde sołectwo przypada konkretna kwota. Jej wysokość 

zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów 



37 
 

W terminie do 31 lipca każdego roku Wójt przekazuje sołectwom informację o wysokości 

funduszu. 

                                                                                                                                                                                   
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWO                                              

W RAMACH  FUNDUSZU SOŁECKIEGO  NA 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców 

stałych na dzień                                      

30-06-2019r.                       

 Wysokość środków 

przypadających na dane 

sołectwo (F)  

1 Dziecinów 669 33 667,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 Gusin 175 14 528,40 

3 Karczunek 31 8 949,49 

4 Piwonin 140 13 172,42 

5 Przydawki 53 9 801,83 

6 Radwanków Królewski 52 9 763,08 

7 Radwanków Szlachecki 213 16 000,61 

8 Siedzów 214 16 039,35 

9 Śniadków Dolny 145 13 366,13 

10 Śniadków Górny 45 9 491,89 

11 Śniadków Górny A 206 15 729,41 

12 Sobienie Biskupie 380 22 470,59 

13 Sobienie Szlacheckie 311 19 797,37 

14 Sobienie Jeziory 1366 38 742,40 

15 Sobienie Kiełczewskie I 233 16 775,46 

16 Sobienie Kiełczewskie II 173 14 450,92 

17 Szymanowice Duże 242 17 124,14 

18 Szymanowice Małe 137 13 056,19 

19 Warszawice 356 21 540,77 

20 Warszówka 325 20 339,76 

21 Wysoczyn 478 26 267,35 

22 Nowy Zambrzyków 75 10 654,16 

23 Stary Zambrzyków 237 16 930,43 

24 Sewerynów 22 8 600,81 

25 Zuzanów 49 9 646,86 

 Razem 6327 416 906,97 

 

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu, należy złożyć do wójta prawidłowo sporządzony 

wniosek w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy 

wniosek. Wniosek ten jest uchwalany przez zebranie wiejskie. Inicjatywę w sprawie zgłaszania 

propozycji wniosków do uchwalania posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 

pełnoletnich mieszkańców. 

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które zgodnie z treścią w/w ustawy spełniają 

trzy warunki formalne: 

- służą poprawie warunków życia mieszkańców, 
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- są zadaniami własnymi gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym), 

- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego z budżetu gminy Sobienie-Jeziory, w 2020 roku 

zrealizowano wydatki na łączną kwotę 147 763,95 zł.  

Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 r.              

Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcie, zadanie Dział Rozdział §  Plan  
 Wykonanie 

ogółem  
w tym: %                

(8:7) 
bieżące majątkowe 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Dziecinów 

Zakup kostki i niezbędnych materiałów wraz z 
ułożeniem 

900 90095 4300 13 166,00 0,00       

Zakup elementów stalowych na wykonanie 
barierek ochronnych wraz z usługą 

900 90095 4300 9 000,00 8 500,00 8 500,00   94,44 

Zakup dodatkowego oświetlenia budynku na 
zewnątrz 

900 90095 4210 2 146,35 2 117,46 2 117,46   98,65 

Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową 
wraz z montażem i transportem 

900 90095 4210 7 354,80 7 354,80 7 354,80   100,00 

Organizacja pikniku sportowego 900 90095 4300 2 000,00 1 320,00 1 320,00   66,00 

razem: 33 667,15 19 292,26 19 292,26   57,30 

2 Gusin 

Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze, w tym: 

wymiana rynien na budynku wiejskim (zakup 
materiałów + usługa) 

900 90095 4270 5 500,00 5 500,00 5 500,00   100,00 

remont wejścia do budynku wiejskiego (zakup 
materiałów wraz z usługą) 

900 90095 4270 3 800,00         

zakup stołu pimpongowego wraz z transportem 900 90095 4210 1 000,00 974,00 974,00   97,40 

zakup ławek oraz kosza na śmieci na plac zabaw 900 90095 4210 2 000,00 1 734,30 1 734,30   86,72 

zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz wraz z 
montażem i transportem 

900 90095 4210 2 228,40 1 758,90 1 758,90   78,93 

razem: 14 528,40 9 967,20 9 967,20   68,60 

3 
Karczunek 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 8 949,49 8 922,35 8 922,35   99,70 

  razem: 8 949,49 8 922,35 8 922,35   99,70 

4 
Piwonin 

Zakup luster drogowych ze słupkiem (2 szt.) 600 60016 4210 800,00 639,60 639,60   79,95 

Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa, w tym: 

zakup kompletu noży z listą magnetyczną wraz z 
dostawą 

900 90095 4210 200,00 149,00 149,00   74,50 

zakup blatu roboczego ze stali nierdzewnej wraz z 
dostawą 

900 90095 4210 2 500,00 2 410,51 2 410,51   96,42 

zakup ociekaczy na naczynia wraz z dostawą 900 90095 4210 500,00 448,52 448,52   89,70 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 9 172,42 4 683,18 4 683,18   51,06 

 razem: 13 172,42 8 330,81 8 330,81   63,24 

5 
Przydawki 

Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem i 
transportem 

900 90095 4300 9 801,83         

  razem: 9 801,83         

6 
Radwanków 

Szlachecki 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem  600 60016 4300 16 000,61 6 490,07 6 490,07   40,56 

  razem: 16 000,61 6 490,07 6 490,07   40,56 

7 
Radwanków 

Królewski 

Naprawa poboczy dróg gminnych poprzez 
dostawę kruszywa wraz z rozdysponowaniem 

600 60016 4300 9 763,08 7 301,33 7 301,33   74,79 

  razem: 9 763,08 7 301,33 7 301,33   74,79 

8 Sobienie-Jeziory Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa, w tym: 
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zakup mebli piknikowych (stoły + ławki) wraz z 
transportem 

900 90095 4210 4 000,00         

zakup kuchni polowej wraz z transportem 900 90095 4210 4 500,00         

remont fontanny ( zakup materiałów + usługa) 900 90095 4270 6 500,00         

Poprawa estetyki placu zabaw, w tym: 

zakup urządzenia zabawowego wraz z montażem 
i transportem 

900 90095 4210 6 542,40         

zakup artykułów budowlanych ( obrzeża , 
krawędzie, tłuczeń , farby, cement itp.) do prac 
porządkowych 

900 90095 4210 16 000,00 12 797,56 12 797,56   79,98 

zakup kory 900 90095 4210 700,00 560,00 560,00   80,00 

Bieżące utrzymanie sprzętu - kosiarki tj. zakup 
paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp. 

900 90095 4210 500,00 23,33 23,33   4,67 

razem: 38 742,40 13 380,89 13 380,89   34,54 

9 Śniadków Dolny 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 9 600,00 1 622,52 1 622,52   16,90 

Zakup artykułów malarskich niezbędnych do 
naprawy ogrodzenia 

900 90005 4210 3 766,13 750,10 750,10   19,92 

razem: 13 366,13 2 372,62 2 372,62   17,75 

10 Sobienie Biskupie 

Stworzenie miejsca organizacji imprez plenerowych, w tym:  

zakup kosy spalinowej do kszenia trawy 900 90095 4210 2 500,00 2 399,01 2 399,01   95,96 

bieżące utrzymanie sprzętu - kosy spalinowej tj. 
zakup paliwa, oleju, żyłki, części 
eksploatacyjnych  

900 90095 4210 1 000,00 181,00 181,00   18,10 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem 600 60016 4300 5 000,00 958,76 958,76   19,18 

Zakup siatek do bramek 900 90095 4210 1 000,00         

Zakup ławek na organizację spotkań 
integracyjnych mieszkańców w sołectwie (10 
szt.) 

900 90095 4210 12 970,59         

razem: 22 470,59 3 538,77 3 538,77   15,75 

11 Sobienie 
Kiełczewskie 

Pierwsze 

Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej 900 90015 4300 16 775,46         

  razem: 16 775,46         

12 Sobienie 
Kiełczewskie 

Drugie 

Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej 

900 90015 6050 13 308,00 11 559,55   11 559,55 86,86 

  razem: 13 308,00 11 559,55   11 559,55 86,86 

13 
Sobienie 

Szlacheckie 

Stworzenie miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa, w tym: 

rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania 900 90095 4270 6 000,00         

doposażenie kuchni w budynku wiejskim (zakup 
artykułów gospodarstwa domowego) 

900 90095 4210 6 000,00 5 880,00 5 880,00   98,00 

zakup stołu do altany zewnętrznej 900 90095 4210 4 000,00 4 000,00 4 000,00   100,00 

bieżące utrzymanie sprzętu - kosy spalinowej i 
kosiarki, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części 
eksploatacyjnych itp. 

900 90095 4210 300,00 267,03 267,03   89,01 

Naprawa dróg gminnych 600 60016 4300 3 497,37         

razem: 19 797,37 10 147,03 10 147,03   51,25 

14 Warszówka 

Poprawa estetyki wokół budynku wiejskiego, w tym: 

remont ogrodzenia wokół budynku wraz z 
zakupem niezbędnych materiałów 

900 90095 4270 5 000,00         

rekultywacja terenu i ułożenie kostki brukowej 
(zakup materiałów + usługa) 

900 90095 4270 6 100,00 6 100,00 6 100,00   100,00 

Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem 
i transportem 

900 90095 4210 6 100,00 4 674,00 4 674,00   76,62 

Organizacja imprezy integracyjnej  " Piknik 
rodzinny" dla mieszkańców sołectwa - wynajęcie 
dmuchanych urządzeń rekreacyjnych 

900 90095 4300 3 139,76         

razem: 20 339,76 10 774,00 10 774,00   52,97 

15 Warszawice 
Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 21 540,77         
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razem: 21 540,77         

16 
Szymanowice 

Duże 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 17 124,14         

razem: 17 124,14         

17 Szymanowice Małe 

Zakup nowego elementu do naprawy huśtawki 900 90095 4210 350,00 350,00 350,00   100,00 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 12 706,19 12 650,50 12 650,50   99,56 

razem: 13 056,19 13 000,50 13 000,50   99,57 

  

Stary Zambrzyków 

Stworzenie miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa, w tym: 

18 

zakup artykułów gospodarstwa domowego 
(obrusy, czajniki, odkurzacz, zastawa stołowa, 
firanki z usługą) 

900 90095 4210 1 950,00 1 050,00 1 050,00   53,85 

zakup kuchni gazowej z transportem 900 90095 4210 2 500,00 2 500,00 2 500,00   100,00 

zakup lodówki z transportem 900 90095 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00   100,00 

zakup sprzętu grającego z kolumnami 900 90095 4210 2 500,00 2 500,00 2 500,00   100,00 

zakup grilla 900 90095 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00   100,00 

zakup urządzenia zabawowego  900 90095 4210 5 985,20         

usługa montażu i transportu urządzenia 
zabawowego 

900 90095 4300 995,23         

razem: 16 930,43 9 050,00 9 050,00   53,45 

19 Siedzów 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 16 039,35 7 301,32 7 301,32   45,52 

razem: 16 039,35 7 301,32 7 301,32   45,52 

20 Zuzanów 

Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w 
celu utwardzenia drogi 

600 60016 4300 9 646,86 6 325,25 6 325,25   65,57 

razem: 9 646,86 6 325,25 6 325,25   65,57 

 Wydatki razem: 345 020,43 147 753,95 136 194,40 11 559,55 42,82 

 
     w tym:     

 
 Treść Dział Rozdział § Plan 

 Wykonanie 
ogółem  

  w tym:  
%              

 
 

bieżące majątkowe 

 
 

Transport i łączność 600     139 840,28 56 894,88 56 894,88   40,69 

 
 

Drogi publiczne gminne   60016   139 840,28 56 894,88 56 894,88   40,69 

 
 

Zakup materiałów i wyposażenia     4210 800,00 639,60 639,60   79,95 

 
 

Zakup usług pozostałych     4300 139 040,28 56 255,28 56 255,28   40,46 

 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900     205 180,15 90 859,07 79 299,52 11 559,55 44,28 

 
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg   90015   30 083,46 11 559,55   11 559,55 38,42 

 
 

Zakup usług pozostałych     4300 16 775,46         

 
 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     6050 13 308,00 11 559,55   11 559,55 86,86 

 
 

Pozostała działalność   90095   175 096,69 79 299,52 79 299,52   45,29 

 
 

Zakup materiałów i wyposażenia     4210 104 093,87 57 879,52 57 879,52   55,60 

 
 

Zakup usług remontowych     4270 32 900,00 11 600,00 11 600,00   35,26 

 
 

Zakup usług pozostałych     4300 38 102,82 9 820,00 9 820,00   25,77 

 

 
 Wydatki razem: 345 020,43 147 753,95 136 194,40 11 559,55 42,82 

                      

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE 

     Gmina Sobienie-Jeziory w 2020 roku nie realizowała przedsięwzięć w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego.  
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PROMOCJA GMINY 

W 2020 roku  na promocją Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 96 806,00 zł, a 

zrealizowano w wysokości 3.993,23 zł. W ramach promocji potencjału kulturowego 

i turystycznego Gminy  środki finansowe wydatkowano na:  

 turniej tenisa stołowego: zakupiono puchary i dyplomy – 1 136,77 zł; 

 na organizację Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w 

Dziecinowie  - zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze– 602,94 zł; 

 organizację Narodowego Czytania - zakupiono artykuły przemysłowe o – 280,72 zł; 

 zakup materiałów promocyjnych  (pinsy) z herbem Gminy – 658,05 zł; 

 życzenia świąteczne w prasie lokalnej – 1314,75 zł;  

 bieżące utrzymanie, aktualizacja i obsługa strony internetowej gminy; 

Na organizację festynu plenerowego Owocobranie  zostały zawarte umowy z zespołami 

muzycznymi na wykonanie koncertu w kwocie 52.928, 70. W związku z COVID-19 

organizacja imprezy została przesunięta na rok 2021, a z wykonawcami podpisano aneksy do 

umów dotyczące zmiany terminu koncertu. 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Sobieniach-Jeziorach. SP ZOZ rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1999 r. SPZOZ 

Sobienie-Jeziory  jest samodzielną jednostka organizacyjną, posiada osobowość prawną. 

Prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

gospodarując samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i 

majątkiem od Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory oraz gospodarując mieniem własnym.  

Zasadniczą formą finansowania działalności SPZOZ są środki uzyskiwane z odpłatnej 

działalności leczniczej.  

Źródłami pochodzenia pozyskiwanych środków finansowych są: 

 odpłatne świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ na podstawie zawartych 

kontraktów; 

 udzielanie świadczeń zdrowotnych innym płatnikom; 

 przychody z wynajmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (garaże, lokal pod aptekę 

i gabinety lekarskie). 
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Przychody ogółem wyniosły w 2018 roku 1 914 257,32 zł, w 2019 roku 2 032 756,56 zł,                

a w  2020 roku 2 306 206,93 zł;  koszty odpowiednio 1 906 265,85 zł,  1 964 335,87 zł,   

2 105 666,11 zł . Zysk wyniósł odpowiednio  7 991,47 zł,  68 420, 69 zł,  200 540,82 zł. 

 

 Tabela: Zestawienie przychodów, kosztów oraz wynik finansowy za lata 2018-2020 

 

Liczba pacjentów objętych świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ na koniec 

2018 roku wynosiła 5 604,  na koniec 2019 roku – 5 615 , a na koniec 2020 roku 5614.  

Porady udzielone w SP ZOZ 

Lp. Nazwa Liczba udzielonych porad w latach 

2018 2019 2020 

Lecznictwo podstawowe  

1. Lekarze POZ 33 213 36 366 28 948 

Lekarz pediatra – higiena szkolna  

1. Szczepienia wg kalendarza 

szczepień 

100 % 100% 100 % 

2. Bilanse 275 315 298 

Gabinet zabiegowy  

1. Iniekcje, opatrunki 3 345 3 420 3120 

2. EKG 632 645 535 

3. Badanie cukru na glukometrze 195 230 181 

4. Badania analityczne – liczba osób 6 420 6 580 6492 

Badania profilaktyczne  

1. Badania profilaktyczne w ramach 

grup dyspanseryjnych i przed 

szczepieniami 

2 420 2 580 2340 

 

SPZOZ na początku roku zatrudniał na umowę o pracę 12 osób na 10,15 etatu. Zatrudnienie 

na koniec roku wynosiło 11 osób na 10,15 etatu, w tym: 2 lekarzy ogólnych na 1,4 etatu, 1 

lekarz pediatra, 5 pielęgniarek na 4,25 etatu,  2 rejestratorki medyczne -  w tym jedna na urlopie 
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wychowawczym, sprzątaczka i główna księgowa na 0,5 etatu. Na podstawie umów innych niż 

umowa o pracę na dzień 31 grudnia 2020 roku było zatrudnionych 13 osób, w tym 3 lekarzy 

rodzinnych, 1 lekarz rodzinny - pediatra, 3 pielęgniarki, 2 rejestratorki medyczne, pracownik 

finansowo księgowy, kierowca karetki, palacz-konserwator, informatyk. 

W roku 2020  wykonano  zabudowę rejestracji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w 

związku z pandemią, przeprowadzono  remont instalacji elektrycznej z przyłączeniem zasilania 

awaryjnego ze stacjonarnego agregatu, dokonano  napraw i przeglądu instalacji odgromowej 

oraz rozdzielni elektrycznej przy garażach,   szczelności instalacji gazowej oraz  naprawy 

karetki  i  sprzętu medycznego. Łączna kwota modernizacji i remontów w 2020 roku wyniosła 

29 647,55 zł. SP ZOZ otrzymał dotację z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w wysokości 

14 944,50 zł.  

Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory funkcjonuje również Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Medicus", który jest prywatną przychodnią działającą od 2002 roku. Oferuje 

pacjentom opiekę stomatologiczną oraz opiekę lekarzy specjalistów. Posiada zaplecze 

diagnostyczne w postaci aparatów RTG/RVG w każdym gabinecie stomatologicznym. 

W Sobieniach-Jeziorach funkcjonują dwie prywatne apteki -  jedna mieści się w budynku          

SP ZOZ, druga przy ul. Wiślanej. 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin. Realizacja zadań, o których mowa wyżej, jest prowadzona w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie 

przez radę gminy. Wójt powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, 

w szczególności inicjującą w/w działania oraz podejmującą czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.   

30 grudnia 2019r. Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach uchwaliła Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020r. Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 r. 18 podmiotów posiadało zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację Programu wraz z działaniami w zakresie  

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przeznaczono kwotę 150 000,00 zł, w tym                 

130 000,00 zł na działania związane z Profilaktyką Alkoholową, a 20 000,00 zł na  
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Przeciwdziałanie Narkomanii. 

W 2020r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 2 

posiedzenia. GKRPA wydaje postanowienia dotyczące sprzedaży alkoholu zgodne z uchwałą 

rady gminy. Przeprowadzane są rozmowy, podczas których osoby współuzależnione uzyskują 

informacje, wsparcie oraz wskazania form i możliwości pomocy osobie z problemem. 

Rozmowy są przeprowadzane na bieżąco. Zainteresowani są informowani co mogą zrobić, aby 

uruchomić procedurę lub z jakiej skorzystać pomocy. W 2020 roku przeprowadzono 5 rozmów 

z osobami współuzależnionymi. Na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia wezwano 1 

osobę szkodliwie spożywającą  alkohol. Rozmowa została przeprowadzona.  Gminna Komisja 

w 2020r. skierowała 1 wniosek do Sądu Rodzinnego w Garwolinie o wydanie postanowienia 

w sprawie odpowiedniego leczenia oraz przebadanie tej osoby przez biegłych w zakresie 

uzależnienia. Koszty badania biegłych w 2020 roku wyniosły 512,00 zł a koszty sądowe 100 

zł. Diety i ryczałt dla członków Komisji to koszt 8 400,00 zł. Komisja współpracowała z 

osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.  

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnią:  

 psycholog kliniczny - w każdy czwartek w godz. 16.00-17.30 - koszt 8 400,00 zł; 

 terapeuta uzależnień -  w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 16.00-18.00 - koszt                 

7 200,00 zł; 

 logopeda – 2 godziny w miesiącu - koszt 900 zł. Pracowała do marca 2020r. 

Punkt działa w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pomieszczeniu tym  

mieści się także Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W 2020r. na działalność Punktu 

Konsultacyjnego zostało wydatkowane 16 500,00 zł. 

W ramach profilaktyki w szkołach odbywały się warsztaty, zajęcia, spektakle 

profilaktyczne. Ze środków budżetu Gminy sfinansowano również transport osób na konkurs  

teatralny „Wręczyca 2020”. Koszt realizacji powyższych działań wyniósł 3 603,74 zł. 

Zorganizowano imprezy trzeźwościowe i integracyjne dla mieszkańców gminy, tj.: Dzień 

Kobiet, spotkania wigilijne w sołectwach – łączny koszt realizacji 2 305,76 zł. Funkcjonowanie 

świetlic wiejskich w czasie wakacji to koszt 3 966,50 zł. Ogółem w 2020r. na powyższą 

działalność wydatkowano 36 388,00 zł. 

Na przeciwdziałanie narkomanii nie  wydatkowano żadnych środków. 

Powodem tego była pandemia coronawirusa. 
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POMOC SPOŁECZNA 

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach jest  

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości, zasobów 

i uprawnień. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, według stanu na dzień 31.12.2020 r.,  

zatrudnionych było 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę, 

1 osoba na ½ etatu oraz asystent rodziny na umowę zlecenie w 4,98 % finansowany ze środków 

pozyskanych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na rok 2020. 

W 2020 roku pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 

263 osób w 132 rodzinach. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej pomocy społecznej, 

m.in. z wypłacanych świadczeń, z pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, załatwiania spraw 

w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalenia uprawnień do rent, 

emerytur. Ponadto pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady alimentacyjne dla innych 

ośrodków, wydawali opinie i informacje (po przeprowadzeniu wywiadu) dla PCPR, Policji, 

sądów i innych uprawnionych instytucji. 

Liczbę korzystających z Pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w latach 2018-

2020 przedstawia poniższy wykres. 
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W roku 2020 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 323 914,00 zł. Wykorzystano również 

środki własne w wysokości 665 159,36 zł. 

Realizacja świadczeń pomocy społecznej w 2020 roku: 

 zasiłki stałe - 30 osób – 176 969,55 zł (31 osób w rodzinie); 

 zasiłki okresowe - 5 osób – 6952,82 zł (8 osób w rodzinie); 

 inne zasiłki celowe i w naturze - 88 świadczeń na łączną kwotę 57 880,00 zł, (204 liczba 

osób w rodzinach) w tym 34 osobom wypłacono zasiłek celowy specjalny na łączną kwotę 

32 090,00 zł;( 69 liczba osób w rodzinach) 

 program pomocy państwa w zakresie dożywiania: zasiłki celowe udzielono 44 rodzinom na 

kwotę 21 300 zł; wsparcie w postaci posiłków udzielono 63 osobom na kwotę 13 007,00 zł; 

 sprawienie pogrzebu - 1 świadczenie na kwotę 2 400,00 zł; 

 odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób na kwotę 101 411,19 zł; 

 opłacanie składki zdrowotnej dla klientów pobierających świadczenia z pomocy społecznej 

- 29 osób na kwotę 15 130,64 zł. (292 składki) 

 

Najczęstszą przyczyną trudnej sytuacji rodziny oraz powodem przyznania pomocy była 

długotrwała choroba - ponad 26,51 % przypadków. Problemy rodzin wynikały także 

z niepełnosprawności, która była powodem wsparcia 27,27% rodzin, ubóstwo 21,96% oraz 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

13,63%. Na terenie Gminy nie odnotowano trudnych przypadków spowodowanych 

bezdomnością.  
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Gmina Sobienie-Jeziory realizuje zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 

(posiadających przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodów), tzw. Kartę Dużej 

Rodziny. Program ten oferuje system zniżek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu 

członkowi rodziny - dla rodziców dożywotnio, a dla dzieci do 18 roku życia lub do czasu 

ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 lat. W  2020 roku wydano 108 Kart Dużej Rodziny. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Sobieniach-Jeziorach realizuje zadanie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy za pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Jednostka ta stanowi ciało kolegialne, zrzeszające specjalistów 

z różnych dziedzin (GOPS, policja, oświata, kuratela, profilaktyka alkoholowa, szkoła). Zespół 

spotykał się w 2020 roku 4 razy. Do każdej sprawy powoływana była grupa robocza, w roku 

2020 było ich 7.  

Zadania realizowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej 

w ramach procedury „Niebieskiej Karty" obejmują: 

 udzielenie pomocy osobie doznającej przemocy, 

 podjęcie działań wobec osoby stosującej przemoc (informowanie o konsekwencjach 

czynów, motywowanie do podjęcia terapii), 

 opracowanie indywidualnego planu pomocy (który może ulegać zmianom wraz 

z rozwojem sytuacji), 

 rozstrzyganie o braku zasadności podejmowania działań. 

W celu ochrony rodziny i przeciwdziałania przemocy prowadzona jest procedura 

„Niebieskiej Karty”. Na terenie Gminy w 2020 roku prowadzonych było 10 procedur, w tym 4 

procedury kontynuowane z poprzednich lat. Nie przekazano żadnych spraw do organów 

ścigania, zakończono 4 karty z powodu uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 
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stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 6 

karty z braku zasadności podejmowanych działań. 

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 

musi partycypować w kosztach utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w interwencyjnym 

ośrodku preadapcyjnym. W 2020 roku 4 dzieci z terenu Gminy Sobienie-Jeziory było 

umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych i jedno dziecko w domu dziecka. 

W związku z realizacją powyższych zadań poniesiono koszty w wysokości 53 526,86 zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach zatrudniał w 2020 roku asystenta 

rodziny na umowę zlecenie (koszt wynagrodzenia to 13 640,00 zł, w tym środki własne Gminy 

to 12 960 zł i dotacja 680,00 zł). Asystent współpracował z 9 rodzinami. 

GOPS przyjmuje również wnioski na stypendia i zasiłki szkolne oraz przygotowuje decyzje. 

Wypłata stypendiów następuje w kasie Urzędzie Gminy lub jest przekazywana na konto 

wnioskodawcy. W 2020 r. wpłynęło 15  wniosków o przyznanie stypendiów oraz 2 wnioski na 

zasiłki szkolne, przyznano 15 stypendiów oraz 2 zasiłki szkolne na łączna kwotę 6 952,00 zł.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest Organizacją Partnerską Lokalną przy dystrybucji 

pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2019 we współpracy z Bankiem Żywności. Ośrodek przekazuje żywność 

bezpośrednio do osób potrzebujących, jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek 

żywnościowych. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ 

nieodpłatnie. Ośrodek Pomocy wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania 

pomocy żywnościowej.  

Bank Żywności we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizował na 

rzecz podopiecznych poniższe działania: 

 warsztaty kulinarne;  

 warsztaty edukacji ekonomicznej; 

 warsztaty dietetyczne; 

 warsztaty niemarnowania żywności. 

Z powyższej pomocy w 2020 roku skorzystały 201 osoby. 
 

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 427 decyzje, z czego: 

 286 decyzje w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, 

 33 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, 
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 45 decyzji w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych, 

 1 decyzje w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

 51 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

 9  decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego, 

 2 decyzje w sprawie jednorazowej zapomogi „Za życiem”. 

Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

Organami właściwymi do załatwiania spraw indywidualnych i wypłaty świadczeń rodzinnych 

są gminy.   

System świadczeń rodzinnych to pozaubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych 

wspierających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci 

uczęszczające do szkoły, w tym dzieci niepełnosprawne. Ta pomoc finansowa świadczona jest 

zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz.111 ze zm.). Warto przy tym dodać, iż świadczenia rodzinne stanowią odrębny od 

świadczeń z pomocy społecznej system, na który składają się: 

 zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenie się dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie. 

W roku 2020 z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 270 rodzin, którym przyznano 8498 

świadczenia na kwotę 1 681 160,20 zł. 

Kwotę wypłaconych świadczeń rodzinnych  w latach 2018-2020 przedstawia poniższy wykres 
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Liczba świadczeń oraz kwoty wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela. 

Świadczenia rodzinne przyznane przez GOPS Sobienie-Jeziory w 2020 r. 

Rodzaj świadczenia Kwota świadczenia Liczba świadczeń 

Zasiłki rodzinne z dodatkami1 786967,20 zł 6998 

Zasiłek pielęgnacyjny 227063,00 zł 1052 

Świadczenie pielęgnacyjne 496678,00 zł 272 

Specjalny zasiłek opiekuńczy    7440,00 zł 12 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

 52000,00 zł 52 

Świadczenie rodzicielskie 103012,00 zł 110 

Świadczenie „Za życiem”   8 000,00 zł 2 

 

 

Realizacja zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Kolejną formą wsparcia realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sobieniach-Jeziorach są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ta pomoc finansowa 

świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz.670 ze zm.). Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma 

prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której 

w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych 

i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł. 

                                                           
1Od 1 stycznia 2016 r. w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego  uprawniającego do pobierania 

zasiłku rodzinnego i dodatków  do zasiłku rodzinnego, świadczenia przyznawane są w niepełnej wysokości 

według zasady „złotówka za złotówkę” 
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W roku 2020 ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 15 rodzin, którym 

przyznano 280 świadczenia na kwotę 113 800,00 zł. Wydano 21 decyzji w sprawie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego. 

 

Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada obowiązki na organy 

gminne w zakresie ścisłej współpracy z komornikami w celu skuteczniejszej egzekucji 

należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także rozeznanie 

sytuacji dłużników pod kątem możliwości spłaty zobowiązań. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sobieniach-Jeziorach zobowiązany jest do podejmowania działań wobec 

dłużników alimentacyjnych (m. in. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Prokuraturą 

Rejonową  i Starostwem Powiatowym). 

W 2020 roku podjęto działania wobec 3 dłużników alimentacyjnych. GOPS otrzymał 18 

zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

do komorników zostało wysłanych 3 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych (m. in pochodzących z przeprowadzonego wywiadu 

alimentacyjnego). Na wywiad alimentacyjny zostało wezwanych 2 dłużników 

alimentacyjnych, z dwoma dłużnikami przeprowadzono wywiad. Wobec 1 dłużnika 

wystąpiono do Urzędu Pracy z wnioskiem o aktywizację zawodową. 

W roku 2020 tut. Organ skierował 1 wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za 

przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego oraz 1 wniosek do Starosty o zatrzymanie 

prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.  

 Ponadto Organ wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie z 14 zawiadomieniami 

o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (na podstawie art. 209 § 3 Kodek Karny i art.304 

§ 2 ustawy Kodeks postępowania karnego). 

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, tut. Organ współpracuje z Biurami Informacji 

Gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor, ERIF, Krajowe Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A., Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A. Dłużnicy są wpisywani do ww. biur w przypadku powstania zaległości za 

okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

W wyniku prowadzonego postępowania w 2020 r. od dłużników alimentacyjnych 

wyegzekwowano kwotę 43 523,95 zł, z czego na dochody gminy przekazano 10 008,50 zł 

(40%), na dochody budżetu państwa 33 515,45 zł (60%) i odsetki ustawowe w wysokości  

18 502,70 zł. 
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Realizacja zadań z zakresu ustawy „Za Życiem” 

Od 1 stycznia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach 

wypłaca jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie 

przysługuje w wysokości 4 000,00 zł jednorazowo. Tut. Organ w 2020 roku wypłacił 

2 świadczenia na kwotę 8 000,00 zł. 

Realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

W związku z Ustawą z dnia 11 listopada 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) od 1 kwietnia 2016 r. GOPS realizuje zadanie świadczenia 

wychowawcze 500 plus. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, do dnia 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie. 

Za 2020 r. świadczenia zostały wypłacone w kwocie 7 470 263,90 zł. Wpłynęło 100 wniosków, 

wydano 98 informacji. Świadczenia zostały wypłacone dla 1 255 dzieci. Łączna  liczba 

wypłaconych świadczeń wyniosła 15 007 świadczeń. 

Kwotę wypłaconych świadczeń wychowawczych”500+” w latach 2018-2020 przedstawia 

poniższy wykres. 
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Realizacja zadań z zakresu  świadczenia „Dobry Start” 

Świadczenie „Dobry Start” zostało wprowadzone uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 ze zm.). 

Celem świadczenia jest wsparciem rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych 

z rozpoczęciem roku szkolnego. Przysługuje na wszystkie dzieci uczące się od I klasy szkoły 

podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, bez względu na 

dochód rodziny i wynosi 300,00 zł. Jest przyznawane jeden raz w roku. Łączna kwota 

wypłaconych świadczeń w 2020 roku wyniosła 243 300,00 zł. Wpłynęło 561 wniosków, 

wydano 558 decyzji. Świadczenie zostało wypłacone dla 811 dzieci, w 2020 r. świadczenie 

„Dobry start” otrzymało 553 rodzin. 

Kwotę wypłaconych świadczeń „Dobry Start” w latach 2018-2020 przedstawia poniższy 

wykres. 

 

 
 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 przy ul. Cmentarnej 3A w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajdują się         

2 mieszkania  o powierzchni 12,50 m2 i  34,2 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 46,70 m2), 

228 900 238 800 243 300

2018 2019 2020

Kwota świadczeń ,,Dobry Start" w latach 2018-2020

Kwota świadczeń



54 
 

 przy ul. Duży Rynek 26 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się       

1 mieszkanie  o powierzchni 50,50 m2, 

 przy ul. Piaskowej  1 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się               

1 mieszkanie o powierzchni 56,10 m2, 

 przy ul. Piaskowej  1A w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się           

1 mieszkanie o powierzchni 80m2, 

 przy ul. Piaskowej 1B w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się            

1 mieszkanie  o powierzchni 80m2, 

 przy ul. Piwonińskiej 1 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się           

1 mieszkanie o powierzchni 28 m2, 

 przy ul. Piwonińskiej  11 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się    

1 mieszkanie o powierzchni 41,50 m2, 

 przy ul. Piwonińskiej  22 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się     

1 mieszkanie o powierzchni 46,5 m2, 

 przy ul. Piwonińskiej 24 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajdują się      

2 mieszkania, o powierzchni 50,50 m2 i  24 m2  (łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 74,5 m2), 

 przy ul. Piwonińska 26 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się          

1 mieszkanie o powierzchni 46 m2,   

 przy ul. Piwonińska 31 w miejscowości Sobienie-Jeziory – w budynku znajduje się         

5 mieszkań, o powierzchni 41,20 m2, 29,20 m2, 16,60 m2, 48,80 m2 i  19,20 m2  (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 155 m2), 

 w miejscowości Sobienie Szlacheckie 62 – w budynku znajdują się 2 mieszkania                

o powierzchni 40,50 m2 i  62,50 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 

103 m2), 

 w miejscowości Sobienie Szlacheckie 69A – w budynku znajdują się 4 mieszkania           

o powierzchni 72,08 m2, 66,56 m2, 66,56 m2 i 66,56 m2 (łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku to 271,76 m2), 

 w miejscowości Sobienie Szlacheckie 69B – w budynku znajdują się 4 mieszkania            

o powierzchni 50,24 m2, 50,24 m2, 50,24 m2 i  66,56 m2 (łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku to 217,28 m2), 

 w miejscowości Warszawice 13A – dwa budynki mieszkalne (domki nauczycielskie)     

o powierzchni 58,05 m2 i 58,05 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w budynkach to  
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 116,10 m2),                                                                                                                    

 w miejscowości Warszawice 85 – w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchni  

36,40 m2 i  58,50 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 94,90 m2) 

 w miejscowości Siedzów 30A – w budynku znajdują się 2 mieszkania o powierzchni 

70 m2 i  70 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 140 m2) 

 w miejscowości Zuzanów 11 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 

62,50 m2. 

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. w zasobie gminy znajdowały się 34 mieszkania. Stan ten 

nie zmienił się w ciągu roku.  Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną 

niewykorzystania tego mieszkania był zły stan techniczny. Mieszkanie  nie kwalifikuje się do 

remontu. 

W 2020 r. nie dokonano sprzedaży  mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy. 

Nie wszczynano postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy.  

Wg stanu na  31 grudnia 2020 r.: 

 w 17 mieszkaniach, będących w zasobie gminy, brak instalacji wod.-kan.,  

 7 mieszkań posiada  instalację wod.-kan.,  

 10 mieszkań posiada  instalację wod.-kan. i CO. 

W 2020 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych. Powodem było brak  złożonych 

wniosków o dodatki. 

W zasobie gminy nie ma budynków niemieszkalnych . 

W 2020 r. nie było  osób oczekujące na mieszkanie z zasobu gminy.  

W 2020 r. nadano 32 numery porządkowe nieruchomości na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. 

W dziale tym dokonano przypisu dla 32 osób na ogólną kwotę  42 174,00 zł, w tym dla ;  

 25 osób zamieszkałych w lokalach gminnych  

   6 osób zamieszkałych w  mieszkaniach nauczycielskich 

  1 osoby -  czynsz dzierżawny 

   Liczba 

najemców 

Przypis Odpis Wpłata  

bieżąca 

Spłata 

 zaległości 

Zwroty Nadpłaty 

31 42 493,20 352,80 38 308,40 5 424,40 75,00 425,20 

1      33,60        33,60 -   

Razem: 42 526,80 352,80 38 342,00 5 424,40 75,00 425,20 

OGÓŁEM: 42 174,00 43 691,40  425,20 
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  Koszty upomnień to kwota 78,40 zł. Wystawiono 11 upomnień na kwotę 51 110,40 zł. W 

ciągu roku wystawiono 3 przypomnienia w sprawie zaległości na koncie wymiarowym, 1 pismo 

w sprawie nadpłaty oraz 1 pismo informujące o brak zaległości na koncie wymiarowym. 

Wpłynęła kwota 634,00 zł tytułem odsetek naliczonych od powstałych zaległości. Zaległości 

wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 46 475,10 zł.   

      Dokonano odpisu w  wysokości 352,80 zł. Jest to zaległość z tytułu umowy podpisanej w 

latach 90-tych. Rozwiązanie umowy nastąpiło w 2011r. Lokator wyprowadził się. Z uwagi na 

upływ terminu przedawnienia nie można już było żądać niezapłaconej należności. 

Gospodarka odpadami 

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym  

z jego głównych celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, 

czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów. Gmina Sobienie-Jeziory 

osiągnęła poziomy określone przepisami prawa.  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku w % 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny 

poziom 
75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Osiągnięty 

poziom 
        4,68 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w % 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny 

poziom 
10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Osiągnięty 

poziom 
        51,60 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w % 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopuszczalny 

poziom 
30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Osiągnięty 

poziom 
        100 
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28 czerwca 2019 r. Gmina zawarła umowę na okres 1,5 roku dotyczącą świadczenia usług 

w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część roku 

oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Umowa została zawarta z firmą REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. Johna 

Lennona 4, 05-400 Otwock, wyłonioną w postępowaniu przetargowym.  

Rada Gminy Sobienie-Jeziory przyjęła, że najbardziej optymalną opłatą za gospodarowanie 

odpadami komunalnym dla nieruchomości zamieszkałych będzie opłata naliczana od liczby 

osób zamieszkałych. Miesięczna opłata wynosiła 16,00 zł/osobę przy zbieraniu odpadów  

w sposób selektywny, natomiast 32,00 zł/osobę w przypadku zbierania odpadów w sposób 

nieselektywny. Od lutego 2020 r. miesięczna opłata wynosiła 25,00 zł/osobę przy zbieraniu 

odpadów w sposób selektywny, natomiast 50,00 zł/osobę w przypadku gdy właściciel nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zwalniano w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość.  

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami za rok stanowiła iloczyn 

średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Sobienie 

-Jeziory wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik. Ryczałtowa stawka 

opłaty przy zbieraniu i odbieraniu w sposób selektywny wynosiła 150,00 zł za rok, w przypadku 

zbierania i odbierania w sposób nieselektywny 300,00 zł za rok. 

Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych selektywnie stanowiło podstawowy system 

gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka była prowadzona w systemie workowym 

(z podziałem na frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe i metal, odpady ulegające biodegradacji) oraz  pojemnikowym – odpady 

zmieszane.  

W 2020 r. Gmina zapewniła mieszkańcom: 

 pojemniki na odpady zmieszane, 

 worki na odpady segregowane, 
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 kontener na odpady remontowo-budowlane na zgłoszenie telefoniczne, 

 dwa razy do roku od posesji odbiór wielkogabarytów i opon, 

 GPSZOK na ul. Mały Rynek - raz w miesiącu możliwość dostarczenia mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii 

i akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów 

remontowo-budowlanych. 

Powyższe działania były wliczone w opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi, którą 

mieszkańcy uiszczali kwartalnie do budżetu gminy. 

W 2020 r. ilość złożonych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych wyniosła 1983, zaś 

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 182. Ilość osób zamieszkałych na 

stałe zawartych w deklaracjach wynosiła 5711.  

Ilości odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory w 2020 roku: 

 zmieszanych – 851,1010 Mg, 

 segregowanych – 776,7530 Mg, w tym ulegających biodegradacji – 275,8100 Mg. 

W 2020 roku została również podpisana umowa na wywóz nieczystości stałych z 9 jednostek 

administrowanych przez Gminę Sobienie-Jeziory na okres od 2 stycznia 2020 r.  

do 31 grudnia 2020 r. 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy 

     Utrzymanie dróg, ulic i placów w okresie letnim 2020 roku polegało na: 

 koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach, 

 zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych, 

 malowaniu i naprawie ławek ustawionych na chodnikach i przy przystankach, 

 odświeżaniu oznakowania poziomego. 

Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym: 

 odśnieżanie ulic oraz chodników i placów, 

 zwalczanie gołoledzi, śliskości pośniegowej, 

 opróżnianie koszy ulicznych, 

 posypywanie piaskiem dróg, ulic i placów. 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej Gmina Sobienie-Jeziory zrzeszona jest 

w Grupie Zakupowej. Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu 

i przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na zakup energii. Wybór wykonawcy dokonany został 
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w grudniu 2019 r. w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w imieniu gmin i miast 

zrzeszonych w Grupie Zakupowej przez Urząd Miasta i Gminy Pilawa. Z Wykonawcą 

wybranym w przetargu Gmina zawarła umowę sprzedaży energii elektrycznej. Umowa została 

zawarta na 2 lata od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. W wyniku przeprowadzonych 

działań oraz dzięki bardzo dużemu zapotrzebowaniu instytucji zrzeszonych w grupie 

zakupowej stawka 1 kWh jest niższa niż ta,  którą można było uzyskać podczas indywidualnych 

negocjacji gminy i podległych jej jednostek.  

Usługę konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującą zapewnienie pełnej sprawności 

technicznej opraw ulicznych w ilości 867 szt. w 2020 r. świadczyła firma Instalatorstwo 

Elektryczne Marian Chodkiewicz ul. Wspólna 9, 08-440 Pilawa. 

    Dnia  17.08.202r. z firmą  „ Zakład Usługowo-Handlowy ELMER Stefan Kurach”   została 

podpisana umowa na remont sieci napowietrznej z oświetleniem ulicznym i przyłączami w 

związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobieniach-Jeziorach, ul. Piwonińska. 

Koszt zadania 78 720,00 zł.  

Wykonano także remont oświetlenia ulicznego w Warszawicach. Koszt zadania 13 152,92 zł. 

Opieka nad zwierzętami 

Dnia 25 maja 2020 r. Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła Uchwałę Nr XI/89/2020 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Na jego realizację zabezpieczono 

w budżecie kwotę 60 000,00 zł oraz podpisano następujące umowy: 

a) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Spółka z o.o. Florianów 24, 

99-311 Bedlno – odbiór padłych zwierząt, 

b) EKO-TRANSPORT ul. Smoleńska 70/43, 03-528 Warszawa - odbiór padłych zwierząt, 

c) Zbiornica Padliny Skórzec ul. Świętojańska 5, 08-110 Siedlce - odbiór padłych zwierząt, 

d) Gospodarstwo rolne Piwonin, 08-443 Sobienie-Jeziory – zapewnienie miejsca i opieki 

zwierzętom gospodarskim, 

e) Gabinet Weterynaryjny ul. Stefana Okrzei 132, 05-400 Otwock – świadczenie usług 

z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi 

z terenu Gminy Sobienie-Jeziory, 

f) Gabinet Lekarsko-Weterynaryjny z/s Sobienie-Jeziory ul. Warszawska 15,  

08-443 Sobienie-Jeziory – świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie 

całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
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g) Fundacja Animal Rescue Poland ul. Jana III Sobieskiego 72 lok. B,  

00-349 Warszawa – odławianie i transport, 

h) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Schroniskiem dla Bezdomnych  

Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów – schronisko, 

i) Gabinet Lekarsko-Weterynaryjny z/s Sobienie-Jeziory ul. Warszawska 15,  

08-443 Sobienie-Jeziory - sterylizacja/kastracja psów/kotów i elektroniczne 

znakowanie zwierząt domowych (psów), 

W 2020 r. z budżetu Gminy poniesiono koszty zapewnienia opieki 16 psom i 15 kotom.  

Gmina przeprowadziła również akcję sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, 

dofinansowując 50% kosztów zabiegu oraz akcję czipowania, pokrywając 100% kosztów. 

Sterylizacji/kastracji poddano 5 psów oraz 21 kotów. Zaczipowano 9 psów.  

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny  

 Posterunek Policji w Sobieniach-Jeziorach funkcjonuje w strukturze Komisariatu Policji 

w Karczewie. Ma swoją siedzibę w budynku Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sobieniach 

-Jeziorach. Swoim zasięgiem obejmuje Gminę Sobienie-Jeziory i Gminę Osieck. Stan etatowy 

posterunku to 6 policjantów, jednak faktyczna obsada posterunku to 4 policjantów. Dwóch 

funkcjonariuszy Zespołu ds. Prewencji zostało przeniesionych do dalszego pełnienia służby 

w Komisariacie  Policji w Karczewie.  

W roku 2020 Posterunek Policji w Sobieniach-Jeziorach wszczął ogółem 118 postępowań 

przygotowawczych, z czego: 

 w 54 przypadkach akta skierowano do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie z wnioskiem 

o zatwierdzenie aktu oskarżenia, 

 w 24 przypadkach zakończono postepowania wydaniem postanowienia o umorzeniu 

wobec braku znamion czynu zabronionego, 

 25 postępowań umorzono wobec niewykrycia sprawcy.  

Ponadto przeprowadzono 39 postępowania sprawdzających.  

Podstawowymi zagrożeniami występującymi w 2020 roku były: kradzież mienia 

12 przestępstw (w roku 2019 – 7 przestępstw), kradzież z włamaniem – 9 przestępstw (w roku 

2019 – 11 przestępstw), uszkodzenie mienia – 5 przestępstw (w roku 2018 – 3 przestępstwa), 

nietrzeźwi kierujący - 26 przestępstw (w roku 2019 – 11 przestępstw).                                                

  W związku z panującą pandemią COVID-19, w roku 2020 nie przeprowadzono żadnych 
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spotkań z gronem pedagogicznym oraz uczniami szkół oraz nie przeprowadzono spotkań z 

sołtysami oraz mieszkańcami.   

Zarządzanie kryzysowe 

       Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzadzaniu kryzysowym   

(t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.), organem właściwym w sprawach zarzadzania 

kryzysowego na terenie gminy jest Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, którego zadania zostały 

określone we wspomnianej ustawie. Natomiast organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu 

wykonywania zadań  zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, 

powołany Zarządzeniem Wójta Nr 14/11 z dnia 29 marca 2011 roku. Wójt Gminy określił jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu 

zostały określone w Regulaminie Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wójt 

Gminy zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań : 

- całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarzadzania kryzysowego, a w 

sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności, 

- współdziałanie z centrami zarzadzania kryzysowego organów administracji publicznej, 

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności, 

- współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, 

- realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Podstawą reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych są opracowane następujące 

plany: 

 Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, 

 Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Gminy Sobienie-Jeziory, 

 Plan Obrony Cywilnej Gminy, 

 Plan Ochrony Zabytków, 

 Plan dystrybucji preparatów jodowych w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 

System ostrzegania i alarmowania 

       Na terenie gminy usytuowanych jest 5 syren alarmowych wraz z urządzeniami sterującymi, 

które stanowią element systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami 

katastrofalnymi i zagrożeniami dla powiatu otwockiego. 

Decyzje administracyjne w zakresie spraw obronnych. 
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      W 2020 roku Wójt Gminy Sobienie-Jeziory wydał 6 decyzji administracyjnych w sprawie 

świadczeń na rzecz obrony RP. 

Ochotnicze straże pożarne  

     Na terenie gminy Sobienie-Jeziory funkcjonuje 6 jednostek OSP zarejestrowanych 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. OSP Sobienie-Jeziory jest włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Łączna ilość członków OSP wg stanu na dzień 31.12.2020 

roku wyniosła 148, w tym uprawnionych do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo 

-gaśniczych 65 osób. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. strażacy OSP z terenu 

gminy Sobienie-Jeziory uczestniczyli w gaszeniu 202 pożarów oraz 113 razy byli 

dysponowani do  likwidacji miejscowych zagrożeń. Jednocześnie jednostki z terenu Gminy 

odnotowały łącznie 11 alarmów fałszywych. Do dyspozycji OSP na terenie gminy Sobienie-

Jeziory są 4 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 2 samochody ratowniczo-gaśnicze 

lekkie. Oraz jeden samochód operacyjny typu bus, OSP Sobienie-Jeziory posiada na 

wyposażeniu łódź na przyczepie wraz z silnikiem służącą do celów ratownictwa na wodach. 

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zatrudniamy kierownika garaży OSP na pełen etat i 4 

konserwatorów na 0,8 etatu. Za uczestnictwo w 319  działaniach ratowniczych wypłacano 

ekwiwalent dla członków OSP w łącznej wysokości 39.990  zł. 

Statystyka wyjazdów OSP z terenu gminy Sobienie-Jeziory za rok 2020 

Lp. Jednostka OSP Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

1 Sobienie-Jeziory 71 71 0 142 

2 Dziecinów 79 34 7 120 

3 Stary Zambrzyków 24 13 1 38 

4 Śniadków Dolny 14 10 0 24 

5 Wysoczyn 14 5 2 21 

6 Piwonin 0 0 0 0 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Na terenie Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe, przedszkole i 2 punkty przedszkolne.  

W 2 szkołach prowadzone są stołówki szkolne. W 2020 r. z obiadów korzystało 277 

uczniów, w tym w szkole w Sobieniach-Jeziorach 187 uczniów ze średnią stawką żywieniową 
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2,23 zł, w szkole w Warszawicach 90  uczniów ze stawką żywieniową 2,24 zł. W  punkcie 

przedszkolnym  26 dzieci korzystało z obiadu  i 19 dzieci  korzystało z podwieczorku. Stawka 

żywieniowa za obiad wyniosła 2,24 zł, a za obiad i podwieczorek 4, 03 zł.  W szkole w 

Siedzowie  dożywianie prowadzone jest w formie cateringu.  

Wyżywienie w placówkach oświatowych jest pokrywane w 100% przez rodziców.  

Uczniowie Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Warszawicach byli dowożeni do placówek przez przewoźnika prywatnego. 

Koszt dowożenia w 2020 roku wyniósł 158 977 zł. Ponadto Gmina zwracała rodzicom koszty 

za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych (9 566 zł) oraz dowoziła dzieci 

niepełnosprawne do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Otwocku 

samochodem specjalistycznym. Koszt dowozu wraz z opieką wyniósł 43 183,14 zł , w tym 

uregulowano zobowiązania z roku ubiegłego w kwocie 5 233,80 zł.  

We wszystkich szkołach  na terenie Gminy Sobienie-Jeziory funkcjonują świetlice szkolne. 

Wydatki budżetu Gminy na oświatę w 2020 roku wyniosły 9 487 976,72 zł, z czego              

5 209 104,00 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa. 

Wydatki z budżetu Gminy na poszczególne szkoły w 2020r. 

Lp. Nazwa szkoły 
Wydatki 

Plan Wykonanie 

1. Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach 7 010 181,08 4 850 977,94 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach 3 237 150,80 2 294 096,39 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie 3 097 542,31  2 342 902,39 

 

Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach 

        W skład Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach i Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach. W 

strukturze organizacyjnej szkoły funkcjonują oddziały przedszkolne. Dzieci z oddziałów 

przedszkolnych uczą się w budynku szkolnym w Starym Zambrzykowie. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

 Publiczna Szkoła Podstawowa ma patrona – Jana Pawła II, którego imię przyjęła w 2006 

roku. Podczas uroczystości nadania imienia placówka otrzymała sztandar ufundowany przez 

społeczność lokalną. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który jest pielęgnowany 

i udoskonalany. Sztandar wraz z pocztem sztandarowym uczestniczy w uroczystościach 
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wewnątrzszkolnych i reprezentuje szkołę na zewnątrz. Sztandar towarzyszy uczniom 

w ważnych uroczystościach szkolnych, państwowych i kościelnych. Jest wizytówką naszej 

szkoły. 
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 Dzieci 

 

Egzamin ósmoklasisty 2020 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 24 uczniów, którzy uzyskali następujące wyniki: 

- język polski – 63%, poziom wyżej średni 6/9, 

- matematyka - 52%, poziom wysoki 7/9, 

- język angielski 51%, poziom średni 5/9, 

- język rosyjski 97%, poziom najwyższy 9/9. 

6 uczniów uzyskało wyniki w przedziale 90-100%. 

Programy, projekty, akcje                                                                                                                                                                                                                                                          

         Praca wychowawcza opiera się na ,,Programie Wychowawczo-Profilaktycznym” 

opracowanym przez nauczycieli szkoły, zaakceptowanym  przez Radę Pedagogiczną                        

i zaopiniowanym przez Radę Rodziców. Program ten jest zgodny z kierunkami polityki 

oświatowej państwa.                                                                

 W roku 2020 program eksponuje:      

- profilaktykę uzależnień w szkole; 

- wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych; 

- kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych; 

- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

- rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;                                                                    - 

rozwijanie samodzielności, innowacyjności, kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 
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cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

- bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość; 

- setną rocznicę odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów; 

- zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowanych ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych; 

- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów; 

-  rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne    

   korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;        

- opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa;      

- opracowanie procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

COVID-19;                                                                                                                                                                                  

- Działania ,,Dla Niepodległej”;     

- Działania „Dar na 1000”;  

- rozwój doradztwa zawodowego.      

                                                                                                                                                                                                                   

Szkoła realizuje projekty i programy:                                               

- Program  SKS Mazowsze – program sportowy nadzorowany przez Ministerstwo Sportu                 

   i Turystyki. Odbiorcami programu są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej;                                                                                                                                                                                                                                       

- ,,Estetyka ruchu i piękno”-innowacyjny program autorski z gimnastyki artystyczno- 

  akrobatycznej;               

- „Od begonii do baobabu” – projekt edukacji przyrodniczo-charytatywnej „Projektanci 

edukacji” przy współpracy z wydawnictwem Nowa Era;    

- Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skierowany do uczniów klas I;                                                                                                                                                                                                            

- Program ,,Owoce i warzywa w szkole”, ,,Mleko w szkole” – programy pilotowane przez  

  Agencję Rynku Rolnego, odbiorcami są uczniowie klas I-V;                                                                                            

- ,,Między nami kobietkami”- przy współpracy z firmą Procter & Gamble;   

- „BądźSuperbohaterem” – akcja edukacyjna zorganizowana przez Komendę Stołeczną Policji 

w związku bezpiecznymi zachowaniami; 

- „Loguj się z głową” - program profilaktyki uniwersalnej z inspiracji i współpracy MEN i MZ; 
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- program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania  

na odległość” – program dla nauczycieli; 

- Program ,,Cyfrowo bezpieczni” pod patronatem Fundacji Miasta w Internecie;    

- Projekt „Przystań w sieci” rekomendowany przez MEiN pod patronatem Prezesa RM;                                                                                                                                           

- Program prozdrowotny  „Bieg po zdrowie”, dedykowany uczniom klas IV;        

- Program Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030  - dystrybucja gier 

planszowych „Piramida Zdrowia”;       

- Projekt ,,Razem możemy lepiej” organizowany przez Fundację Innowacji i Społeczeństwa  

   Obywatelskiego;         

- Projekt ,,Przemocy stop”- jestem  wartościowym człowiekiem przy współpracy z Fundacją 

Innowacji i Społeczeństwa Obywatelskiego;                                                                                                                                                                          

- Program „Szkolne koło wolontariatu”;                          

- Projekt „Dar na stulecie” – projekt na 100. urodziny Jana Pawła II, patrona szkoły przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacją Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, 

Stowarzyszeniem „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Instytutem Tertio 

Millennio; 

- Projekt społeczny „My i eco-nomia”, przy współpracy z Liceum Ogólnokształcącym 

im. Juliusza Słowackiego w Warszawie;                                                         

- Projekt ,,Bezpieczna droga do szkoły” realizowany w ramach Kampanii Bezpieczna Droga 

i „Dobrze Cię Widzieć” finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości;     

- Program SKO przy współpracy z bankiem PKO SA;                                                                                                                                                    

- Projekt „Dzień matematyki” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Doskonalenia i Rozwoju; 

- „X Światowy Dzień Tabliczki mnożenia” - akcja  edukacyjna;     

- Projekt czytelniczy „Bajeczna Księga” dla nauczycieli, dzieci i rodziców z oddziałów 

przedszkolnych – wydawnictwo „Bliżej Przedszkola” 

- „Czytam z Klasą. Lekturki spod Chmurki” – międzynarodowy projekt edukacyjny 

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III; 

- Program „Zdalna Szkoła”; 

- Program „Zdalna Szkoła +”, 

- „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”; 

- „Ekologia. Jak chronić środowisko?”- Uniwersytet dla Dzieci, projekt skierowany do klas 

III ; 
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- „Szkolne przygody Gangu Fajniaków” – program edukacyjny poświęcony technologii 

ekologicznej – klasy II; 

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacyjny poświęcony tematyce 

ekologicznej – oddziały przedszkolne; 

- Akcja „Międzynarodowy Dzień Krajobrazu” przy współpracy Radą Europy i Generalną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska;                                                                                                                                                                                                     

- Projekt ,,Wielka mapa Polski” - wymiana pocztówkowa, we współpracy z WSiP;                                                                                                                                                     

- ,,Szkoła z pasją, ludzie z pasją” - autorski program nauczycieli promujący bezpośrednie 

spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, malarzami, dziennikarzami, muzykami, artystami, 

marynarzem, misjonarzami i wieloma innymi);    

- ,,Ratujemy i uczymy ratować” - program we współpracy WOŚP;    

- ,,Program doradztwa zawodowego do klas VII i VIII……” - wpisany do szkolnego zestawu      

   programów;     

- Projekt „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” przy współpracy z Orange Polska;  

- Akcja ,,Zbieramy nakrętki” na rzecz hospicjum Małego Księcia  w Lublinie;                                                                                                                                                                                                                                     

- Akcja pomocowa dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie;  

- Kampania edukacyjna „Giganci Nauki PL”, zorganizowana przez IPN; 

- Akcja „Narodowe czytanie” zorganizowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę; 

- Akcja „Wirtualne pamiętniki – Dzieci Wojny” rekomendowana przez MEN; 

- Akcja „BohaterOn – włącz historię” organizowana przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria;    

- Akcję „Pamiętniki pokoleń” przy współpracy z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie 

Edukacji Narodowej; 

- Akcja MEN „Szkoła do hymnu” przy współpracy z MEN i Radą Dzieci i Młodzieży; 

- Akcja „Międzynarodowy dzień pustej klasy” z inicjatywy angielskich pedagogów; 

 - Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” organizowany przez Wydział 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; 

- Europejski Tydzień Kodowania „Code Week”; 

- Program „Adopcja na Odległość” – pomoc dla dzieci z Afryki Zachodniej i Środkowej 

przy współpracy z UNICEF Polska; 

- Rządowy program „Wyprawka szkolna” - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie 

rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych; 

- Program Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej „Stypendium szkolne” – świadczenie dla 

uczniów; 
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- Program stypendialny przy współpracy z Sobienie Królewskie Golf & Country Club. 

Stypendia naukowe, sportowe i na rozwój osobisty uczniów; 

- Program „Roboty publiczne - 2020” finansowany ze środków Funduszu Pracy realizowany 

przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku. 

 

  
       X Światowy Dzień                                       Coode Week 2020 

    Tabliczki   Mnożenia 

 

 

 

 

      Szkolne Przygody Gangu Fajniaków 
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Zbieramy Nakrętki 

 

  

                             Akcja BohaterOn                                          Adopcja na Odległość 
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Oferta edukacyjna                                                                                                                                                                                                                                          

         Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania 

na poszczególne etapy edukacyjne. Ponadto uczniowie posiadający opinie PPPP mogą 

korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, z zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, zajęć terapeutycznych, zajęć logopedycznych. Uczniom z orzeczeniami 

szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciela wspomagającego proces 

kształcenia, a jeśli zachodzi potrzeba to zajęcia indywidualnego nauczania. Szkoła realizuje 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MEN. W ofercie 

szkolnej są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: koło plastyczne, koło muzyczne (chór),  koło 

muzyczne (gitara), koło taneczne, koło przyrodnicze, koło geograficzne, koło teatralne, koło 

chemiczne, koło techniczno-fizyczne, koło matematyczne, koło matematyczno-

programistyczne, koło języka angielskiego, koło języka rosyjskiego, koło czytelnicze, SKS,  

zajęcia sportowe (gimnastyka akrobatyczna), zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców. 

          W szkole funkcjonuje świetlica, z której korzysta 200 uczniów, czynna od godziny 7 

do 16. 

Szkoła posiada bibliotekę i  Centrum Informacji Multimedialnej.     

Oferta podnosząca jakość funkcjonowania dziecka w szkole 

          W szkole jest nowocześnie wyposażona kuchnia (3 taborety gazowe, patelnia gazowa, 

profesjonalna kuchnia gazowa pięciopalnikowa, miksery planetarne, naświetlacz do jajek, 

elektroniczna wentylacja grawitacyjna, zmywarka przemysłowa, zamrażarki, lodówka) 

z zapleczem gospodarczym i jadalnią. Uczniowie korzystają z obiadów i podwieczorków. 

Zapewniamy ciepłe posiłki – zupy i drugie dania z sokiem. Szkoła wydaje dziennie 230 

obiadów. Udział w programach Agencji Rynku Rolnego zapewnia uczniom możliwość picia 

mleka, zdrowe przekąski owocowo-warzywne, soki.   

Ponad 200 uczniów korzysta ze zorganizowanego przez gminę dowożenia. Kursy autobusu 

szkolnego obejmują następujące miejscowości: Zuzanów, Przydawki, Sobienie Kiełczewskie, 

Zambrzyków Stary, Zambrzyków Nowy, Karczunek, Kąty, Sobienie Szlacheckie, Piwonin, 

Śniadków.  

Uczeń przez cały czas pobytu w szkole pozostaje pod opieką nauczyciela. W szkole funkcjonują 

wzmocnione procedury bezpieczeństwa, w ramach których nauczyciel odbiera i odprowadza 

ucznia do autobusu; zorganizowana jest opieka międzylekcyjna w budynku szkolnym i przy 

wszystkich trzech wejściach na teren szkolny, który jest ogrodzony; przedlekcyjna i polekcyjna 

opieka świetlicowa; stały rejestr osób wchodzących i wychodzących ze szkoły prowadzony jest 

przez dyżurujących pracowników obsługi przy wejściu; rejestr wyjść uczniów w ramach lekcji 
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poza teren szkoły. W związku z pandemią koronawirusa szkoła opracowała i wdrożyła 

procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19. 

Nauka w okresie pandemii 

Od dnia 12 marca 2020 r. zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym zostały zawieszone. 

Opracowano i wdrożono zasady nauczania zdalnego: 

- lekcje on-line, 

- lekcje offline, 

- zajęcia według planu zajęć stacjonarnych, 

- zdalne dni otwarte i wywiadówki, 

- uroczystości on-line, 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna – stały dyżur pedagoga, 

- realizacja wszystkich zajęć dodatkowych tj. kół zainteresowań, zajęć terapeutycznych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i wyrównawczych, 

- organizacja konkursów, olimpiad, akcji. 

Szkoła niezwłocznie dostosowała się do wytycznych MEN, GIS i MZ: 

- opracowano i wdrożono „Procedury bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania 

i zapobiegania COVID-19” , 

- wyżej wymienione procedury szczegółowo regulują pracę w przedszkolu, oddziałach 

przedszkolnych i w szkole, 

- regulują zasady spożywania posiłków, przyprowadzania i odbierania dzieci, 

- wytyczono strefy dla rodziców, 

- wprowadzono procedurę zasad korzystania z biblioteki szkolnej, 

- zastosowano bezwzględny zakaz wejścia do szkoły, przedszkola osób z zewnątrz, 

- opracowano zasady organizacji zajęć, 

- opracowano procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19, 

- wyznaczono tzw. izolatki we wszystkich trzech budynkach, 

- zaopatrzono szkołę, klasy w środki ochrony bezpośredniej tj. rękawiczki, maseczki, środki 

do dezynfekcji, termometry, dyspenser itp., 

- zamontowano w łazienkach plansze zawierające instrukcje mycia rąk, 

- wprowadzono stały monitoring czynności dezynfekcyjnych wykonywanych przez 

pracowników obsługi, 

- opracowano zasady korzystania z dowożenia uczniów do szkoły, 

- opracowano procedury organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, 

- zorganizowano konsultacje dla uczniów klas I-III i IV-VIII. 
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Szkoła od początku nauki w trybie zdalnym monitorowała dostęp uczniów do komputerów 

i Internetu. Zapewniła wszystkim potrzebującym sprzęt. Placówka przystąpiła do projektów: 

- „Zdalna szkoła”,  

- „Zdalna szkoła+”,  

- „Mazowiecki program przygotowania szkół do nauczania zdalnego…”. 

W wyniku wyżej wymienionych projektów szkoła otrzymała i udostępniła uczniom 

nowoczesny sprzęt do nauki zdalnej tj. laptopy, tablety, komputery, drukarki, tablice 

multimedialne, oprogramowanie przedmiotowe i mobilny dostęp do Internetu.  

 

Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+, Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i 

uczniów do nauczania zdalnego                                                                           

 

W kwietniu 2020 r. pozyskaliśmy od sponsorów kwotę 32 255 zł, którą w całości 

przeznaczyliśmy na stypendia dla uczniów. Dwudziestu siedmiu stypendystów otrzymało 

gotówkę na zakup sprzętu komputerowego. 

Uroczystości 

      Kalendarz roku szkolnego opracowywany na początku każdego roku szkolnego musiał  

zostać zmodyfikowany z powodu pandemii koronawirusa. W czasie przedpandemicznym 

zdołaliśmy zorganizować: 
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- II Sobieński Orszak Trzech Króli – uroczystość ta skupiła całą społeczność Gminy 

Sobienie-Jeziory. Dzięki współpracy z gminą, ochotniczą strażą pożarną, policją, rodzicami, 

parafią . 

 

Orszak Trzech Króli 

  

- Dzień Babci i Dziadka - styczeń; 

- Bal Karnawałowy – luty;  

- Apel podsumowujący rok szkolny 2019/2020 – wrzesień; 

Podczas nauczania zdalnego uroczystości były organizowane w formie on-line: 

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – kwiecień; 

- Dzień Ziemi; 

- Zakończenie roku szkolnego – czerwiec; 

- XX Dzień Papieski „Totus Tuus” – październik; 

- „Dzień Tornistra” – październik; 

- Święto Niepodległości – listopad; 

- Kolędowanie – grudzień; 
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            Dzień Babci i Dziadka                                           Bal Karnawałowy 

 

Apel podsumowujący rok szkolny 2019/2020 

 

Współpraca                                                                                                                                                                                                                                                               

       Szkoła współpracuje z Parafią, Gminną Biblioteką Publiczną, GOPS-em, Sądem 

Rodzinnym w Garwolinie, Komendą Powiatową Policji w Otwocku Wydziałem do Spraw 

Nieletnich, kuratorami sądowymi, rodzinnymi i społecznymi, asystentami rodziny, Powiatową 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Neuropsychiatrii Dziecięcej w Józefowie, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Otwocku, 

OSP Sobienie-Jeziory, Ogólnopolską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II i szkołami w niej 

zrzeszonymi, Diecezjalną Rodziną Szkół im. JP II, Fundacją Orszak Trzech Króli, Centrum 

Szkoleniowym A-Z w Warszawie, Centrum Profilaktyki KROKUS, Eko-Tur w Warszawie.                                                                                                                                                 
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Konkursy                                                                                                                                                                                                                                                        

         Szkoła bierze udział w konkursach ogólnopolskich, kuratoryjnych, powiatowych  

i rejonowych. Jest organizatorem konkursów wewnątrzszkolnych. Uczniowie odnoszą sukcesy  

w konkursach, są laureatami i finalistami np. IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Święty 

Jan Paweł II przyjacielem sportu”; V Diecezjalny Konkurs Biblijny; Diecezjalny 

Konkurs Recytatorski „Pamięci Jana Pawła II i o Janie Pawle II; XV Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie; Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej 

„Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”; „Jan Paweł II we wspomnieniach mojej 

rodziny” konkurs literacko-filmowy; Międzynarodowy konkurs „Zabawy z kodowaniem”; 

„Piękna nasza Polska cała”- konkurs recytatorski; „Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości” 

konkurs fotograficzny; „Kocham Cię Polsko” – konkurs plastyczny; Powiatowy Turniej 

Wiedzy o Samorządzie; konkurs recytatorski poezji Kamila Ildefonsa Gałczyńskiego; konkurs 

recytatorski „Humor w wierszach”, „Co słychać w lesie?” – konkurs przyrodniczy; „Pomniki 

Pokoleń” – konkurs historyczny; „Drzewo w krajobrazie” – konkurs przyrodniczy; 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Żywioły – Ziemia, Ogień, Powietrze, Woda”; konkurs 

wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii; konkurs plastyczny „Kartka 

Bożonarodzeniowa”; konkurs plastyczny „Ozdoba Bożonarodzeniowa”; konkurs plastyczny 

„Konstruuję z mamą i tatą”; XIII Powiatowy Konkurs Języków Obcych „Cudze chwalicie, 

swego nie znacie”; Konkurs językowo-muzyczny „Piosenka nie zna granic”; Powiatowy 

konkurs recytatorski Poezji i Prozy Angielskojęzycznej „Językiem Shakespeare’a”; 

konkurs tematyczny „Jan Paweł II – człowiek odwagi”; konkurs wiedzy „Jan Paweł II – 

od narodzin do świętości”; „Mazowsze moja mała ojczyzna” – konkurs plastyczno-literacki;  

konkurs wiedzy chemicznej „Kwasy, zasady, sole”; Kuratoryjne konkursy przedmiotowe- 

fizyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, geografia, historia, matematyka, biologia,  

j. angielski, j. rosyjski, j. polski; „Jesienne cyferki” – konkurs plastyczny; Powiatowy Konkurs 

Języka Angielskiego „Archimedes Lingua Plus”. 
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         Konkurs plastyczny                               XIV Ogólnopolska Franciszkańska  

         „Zimowe cyferki”                                 Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie 

 

Zawody sportowe                                                                                                                                                                                                                                                         

Priorytetowym działaniem szkoły jest udział uczniów w międzyszkolnych, powiatowych 

i regionalnych zawodach. Profesjonalne sale gimnastyczne pozwalają placówce na organizację 

wielu turniejów i imprez sportowych. Bycie gospodarzem eliminacji jest dla nas wyzwaniem, 

które przynosi nam chlubę. Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów w zawodach rangi 

powiatowej, regionalnej i ogólnopolskiej. W 2020r.  z powodu pandemii koronawirusa 

planowane zawody sportowe zostały odwołane.  

 

Kontrole, wizytacje: 

Dyrektor szkoły na bieżąco monitoruje funkcjonowanie wszystkich obszarów szkoły. 

Nauczyciele i pracownicy poddawani są bieżącym, okresowym i sytuacyjnym kontrolom. 

W celu podniesienia jakości pracy szkoły prowadzona jest przez specjalnie powołany zespół 

ewaluacja wewnętrzna. Wyniki ewaluacji są szczegółowo omawiane na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej i zebraniach z pracownikami obsługi. Wszelkie nieprawidłowości są na bieżąco 

niwelowane. Niezależnie od prowadzonych badań wewnętrznych szkoła jest kontrolowana 

i wizytowana przez podmioty zewnętrzne: 

- kontrola Urzędu Dozoru Technicznego; 

Zespoły kontrolujące po przeanalizowaniu dokumentacji, dokonaniu analizy stanu 

faktycznego, zastosowaniu technik badawczych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

i pracowników, wywiadu z dyrektorem nie stwierdziły uchybień i nie wniosły zastrzeżeń.  
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Remonty, inwestycje, zakupy                                                                                                                                                                                                                                                 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach mieści się w dwóch 

przedwojennych budynkach, które wymagają nieustających napraw i remontów. Budynek 

po gimnazjum ma 25 lat i dotychczas nie przeszedł kapitalnego remontu. Wszystkie doraźne 

usterki wymagają natychmiastowej interwencji. 

Remonty:                                                                                                                                      

- wymiana oświetlenia w części pogimnazjalnej, w piwnicy,  

- naprawy instalacji hydrauliczno-wodociągowej w części pogimnazjalnej, 

- naprawa centralnego ogrzewania i instalacji hydraulicznej w bibliotece, 

- naprawa dachu na starej części szkoły, 

- serwis monitoringu wizyjnego, 

- serwis sprzętu interaktywnego, 

- planowe pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej, 

- serwis gaśnic, 

- przegląd instalacji wentylacyjnej, 

- kontrole okresowe wszystkich obiektów szkolnych, 

- przegląd hydrantów, 

- przegląd szczelności instalacji gazowej, 

- serwis kotłów gazowych, 

- naprawa szafek ubraniowych dla uczniów, 

- montaż rolet w sali 15, 

- naprawa placów zabaw (Sobienie-Jeziory, Zambrzyków), 

Zakupy: 

- środki ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19: termometry, rękawice, przyłbice, 

maseczki, środki dezynfekcyjne, 

- wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły – sala 

lustrzana: stoły, krzesła, szafki, biurko, pojemniki, wyposażenie szatni (ławeczka, wieszaki), 

zabawki, 

- wyposażenie szatni dla oddziałów 0, 

- wyposażenie oddziałów przedszkolnych i oddziałów 0 w maty piankowe nadające się 

do bezpośredniej dezynfekcji (zamiast dywanów), 

- doposażenie kuchni przedszkolnej i szkolnej w sprzęt gospodarstwa domowego, 

- zakup tablicy interaktywnej, 

- doposażenie infrastruktury sieciowo-informatycznej, 
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- zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego, 

- zakup oprogramowania e-dziennika – Vulcan, 

- doposażenie zaplecza teatralnego, 

- doposażenie pracowni plastycznej, 

- akcesoria do sprzętu nagłaśniającego, 

- zakup książek i lektur do biblioteki,  

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII, 

- środki do pielęgnacji roślin, 

- zakup banerów promujących działania szkoły, 

- zakup banerów promujących akcje MEN, 

- zakup plansz eksponujących prace uczniów, 

- zakup wyposażenia klaso-pracowni, 

- zakup przedmiotowych pomocy dydaktycznych, 

- zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. 

Działania wspierające nauczycieli, pracowników i rodziców: 

Szkoła zapewnia swoim nauczycielom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Placówka wspiera w/w poprzez: 

- zakup profesjonalnych i specjalistycznych środków czystości; 

- zapewnienie środków ochrony osobistej m.in. płynów do dezynfekcji, przyłbic, maseczek, 

rękawiczek; 

- pomoc pracownikom, nauczycielom i emerytowanym pracownikom w formie zapomóg, 

świadczeń okolicznościowych i  urlopowych; 

- zapewnianie pracownikom środków zaopatrzenia pracowniczego; 

- zapewnienie nauczycielom i pracownikom artykułów koniecznych do wykonywania 

codziennych obowiązków; 

- zapewnienie nauczycielom dostępu do szkoleń grupowych i indywidualnych prowadzonych 

przez trenerów specjalistycznych placówek zewnętrznych. 

Szkoła oferuje rodzicom profesjonalne prelekcje na temat współczesnych zagrożeń 

cywilizacyjnych, prowadzone przez psychologów, psychoterapeutów, trenerów i policjantów 

ds. nieletnich.  
 

Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach 

          Nasza placówka została utworzona w 1933 roku. Obecnie Publiczne Przedszkole 

w Sobieniach-Jeziorach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i mieści się 
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przy ul. Garwolińskiej 12. Budynek jest stary i zaadaptowany do potrzeb przedszkola. Wymaga 

ciągłych remontów, napraw i modernizacji. Od kilku lat w/w prace wykonują sami pracownicy 

zespołu. Siedziba przedszkola nie jest w stanie pomieścić wszystkich 3-, 4- i 5latków, 

dlatego muszą się uczyć w salach szkolnych. Mamy nadzieję, że jest to rozwiązanie 

tymczasowe. Docelowo potrzebny jest nowoczesny budynek co najmniej ośmiooddziałowy. 

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola 

 

W  roku szkolnym 2019/2020  w przedszkolu pracowało 3 nauczycieli w pełnym 

wymiarze czasu pracy, w tym: 2 kontraktowych, 1 dyplomowany. Średnio na 1 nauczyciela 

przypadało 25 dzieci. Żaden nauczyciel nie został zwolniony. 

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu pracowało 4 nauczycieli, w tym: 1 stażysta, 2 

kontraktowych, 1 dyplomowany. Średnio na 1 nauczyciela przypadało 21 dzieci. Zatrudniono 

1 nowego nauczyciela. Żaden nauczyciel nie został zwolniony. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach 

opiera się na ,,Programie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym” opracowanym przez 

zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego, zaakceptowanym  przez Radę Pedagogiczną 

i zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Rodziców. Program ten jest zgodny z kierunkami 

polityki oświatowej państwa. W roku 2020 jest to program pod tytułem „W świecie przyrody, 

liter i matematyki się odnajduję”, „Aktywnie czas spędzamy i o zdrowie swoje dbamy”. 

Program eksponuje aktywne metody rozwijające kompetencje przyrodnicze i matematyczne. 

Zawiera elementy doradztwa zawodowego, wychowanie do wartości przez kształtowanie 

postaw patriotycznych, kształtowanie kulturalnych zachowań i nawyków higienicznych oraz 

postaw prozdrowotnych, rozwijanie kreatywności, pomysłowości, samodzielności, 
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innowacyjności dzieci, umiejętności radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. 

Priorytetem pracy przedszkola jest bezpieczeństwo wychowanków.  

                                                                                                                                                                                                                   

Projekty, programy realizowane w przedszkolu                                                                                                                                                                                                                 

           Przedszkole pracuje w oparciu o  program MAC rekomendowany przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.                                                                                          

Placówka realizowała Projekty Edukacyjne:  „Dzieci uczą rodziców” przy współpracy 

z Centrum Rozwoju Lokalnego, „Kubusiowi przyjaciele natury” oraz „Akademia Aquafresh” 

przy współpracy z wydawnictwem Bliżej Przedszkola. 

Autorskie programy opracowane przez nauczycieli przedszkola:                                                                                                                                                                                           

- Program zajęć plastyczno-technicznych ,,W krainie kolorowych kółek”,  

- Program zajęć plastyczno-technicznych „Poznaję świat i tworzę sztukę”, 

- Program czytelniczy „Przedszkolak mały czytelnik”,                                                                                                                                                 

- Program czytelniczy: ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”, 

- Program przyrodniczy „Kubusiowi przyjaciele przyrody”.                                                                                                                                                                        

Oferta edukacyjna                                                                                                                                                                                                                                                    

         Nauczyciele przedszkola prowadzą szeroką diagnostykę wychowanków polegająca 

na obserwacji dzieci. Opracowują dla każdego przedszkolaka dokumenty pod nazwą 

,,Diagnoza wstępna” i „Diagnoza końcowa”. Profesjonalna obserwacja daje możliwość 

wczesnego rozpoznania deficytów, co sprawia, że już na pierwszym etapie edukacji dziecko 

ma możliwość wyrównywania szans. Przedszkole w swojej ofercie programowej, oprócz 

edukacji obowiązkowych takich jak: edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, 

artystyczna  i ruchowa, ma również zajęcia języka angielskiego, logopedii, religii.  

Dla dzieci z opiniami PPP organizowane są zajęcia  wczesnego wspomagania rozwoju.                                                 

Przedszkole oferuje wycieczki edukacyjne, konkursy wewnętrzne i zewnętrzne.     

                                                                                                                                                                          

Uroczystości i akcje przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                            

        Tradycją przedszkola są uroczystości dla rodziców i gości np. spotkanie z Mikołajem, 

Bal  Karnawałowy, spotkania integracyjne, Dzień Babci i Dziadka,  Dzień  Matki, Dzień   

Rodziny;                                                                                                                                                                                                                                

- Ogólnopolska akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom”;                                                                                                                                                                                        

- Akcja ,,Zbieramy nakrętki” dla hospicjum Małego Księcia  w Lublinie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Akcja pomocowa dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie.                                                                                                                                
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                                                                      Dzień Marchewki 

  
     Dzień Pluszowego Misia                                       Spotkanie z Mikołajem 

 

Współpraca                                                                                                                                                                                                                                                

         Przedszkole współpracuje z:                                                                                                                                                                                                                                     

- Gminną Biblioteką Publiczną w Sobieniach-Jeziorach,                                                                                                                                                                           

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Sobieniach-Jeziorach,                                                                                                                                                                                   

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach,     

- Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku,              

- kuratorami rodzinnymi i społecznymi,                                                                                                                                                

- oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach, 

- Komendą Powiatową Policji w Otwocku Wydziałem Ruchu Drogowego, 

- Centrum Szkoleniowym A-Z w Warszawie,  

- Centrum Profilaktyki KROKUS, 

- Eko-Tur w Warszawie.   
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach 

 

   Publiczna Szkoła Podstawowa w 2020 roku liczyła 9 oddziałów. Do szkoły podstawowej 

uczęszczało 160 osób, w tym 89 uczennic i 64 uczniów. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało 

w 2020 r. średnio 18 osób. W szkole odbywała się obowiązkowa nauka języka obcego – języka  

angielskiego (kl. „O”- VIII - w zajęciach wzięło udział 160 osób, w tym 89 uczennic, 64 

uczniów) oraz języka obcego – języka rosyjskiego (kl. VII i VIII) – uczyło się 35 osób, w tym 

22 uczennice i 11 uczniów. Uczniowie nie korzystali z  nauczania indywidualnego. 

Liczba nauczycieli ogółem wynosiła 25 osób (21,22 etatów przeliczeniowych), w tym  

nauczycielek/nauczycieli stażystów - 4, nauczycieli kontraktowych - 2,50 etatu, nauczycieli 

mianowanych – 7 etatów, nauczycieli dyplomowanych - 7,72 etatu. Na jedną 

nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadało średnio 10 uczniów. Przy szkole podstawowej 

funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 50 dzieci, w tym 17 dziewcząt 

i 33 chłopców.  

Do egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. przystąpiło: 

- z języka polskiego i matematyki przystąpiło- 17 uczniów; 

- z języka angielskiego-16 uczniów; 

-z języka rosyjskiego- 1 uczennica. 

 

Najważniejsze wydarzenia w szkole: 

I. Udział szkoły w projekcie naukowym  BRITEC PROJECT  

- I miejsce dla PSP w Warszawicach na najlepszy monitoring w BRITEC 

PROJECT w konkursie w ramach realizacji projektu: „Obserwacja zmian sezonowych 

roślinności nadbrzeżnej i warunków mikroklimatycznych rzeki” (monitoring 

roślinności w Kanale  Warszawickim).  

II. Organizacja wykładów i zajęć warsztatowych: 

- warsztaty historyczne "Antyczna Grecja"; 

- warsztaty muzyczne dla uczniów klas „0" - III i IV-VIII z Marcinem Jóźwikiem; 

- cykliczne spotkania ze strażakami z OSP Dziecinów (udzielanie pierwszej pomocy); 

- Warsztaty plastyczne „Dziecięca Akademia Twórczości”– grupa „Sówki”. 

III. Organizacja uroczystości wynikających z kalendarza szkolnego, np. Dnia Babci i 

Dziadka, Wieczoru Wigilijnego i Koncertu Laureatów oraz Planu Samorządu 

Uczniowskiego, np. zabawa andrzejkowa i mikołajkowa:  
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- Dzień Babci  i Dziadka 

          

       „Dzień Babci i Dziadka”- grupy przedszkolne 

 - Zabawa karnawałowa 

          

-  Świąteczne spotkanie 

     

- Świąteczne spotkanie -poniżej zamieszczamy  relację pana Sebastiana Rębkowskiego: 

   Podczas XVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Teatralnych we Wręczycy  Wielkiej,  
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który odbył się w piątek, 10 stycznia świąteczne przedstawienie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Warszawicach pt. „Gość oczekiwany” zostało uznane za najlepsze w kraju. 

   Konkurs przyciągnął młodych artystów z ponad 40 szkół z całej Polski, którzy zaprezentowali 

różne ujęcia historii Bożego Narodzenia. Warszawiccy uczniowie z ogólnopolskiego przeglądu 

na Śląsku przywieźli łącznie 3 nagrody: Grand Prix konkursu za najlepsze przedstawienie 

zatytułowane „Gość oczekiwany”, 2 miejsce w kategorii klas VII-VIII za sztukę „Książę 

pokoju”, a także specjalną nagrodę indywidualną dla Aleksandry Bąbik. Szkoła już po raz 

dwunasty wzięła udział w przeglądzie we Wręczycach Wielkich i za każdym podwyższa 

poprzeczkę pozostałym uczestnikom. To drugi z kolei rok, gdy jest najlepsza. 

     Premiera zwycięskiego przedstawienia odbyła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 

jednak po konkursowym triumfie uczniowie ponownie wystąpili w swojej szkole w niedzielę, 12 

stycznia. Na spektakl do Warszawic oprócz rodzin, bliskich i mieszkańców, przybyli także 

zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. wójt gminy Sobienie-Jeziory Stanisław 

Wirtek, Martyna Kasprzak z tamtejszego urzędu gminy oraz dyrektor SP w Siedzowie. W 

programie znalazł się także występ uczniów z młodszych klas dotyczący tradycji 

bożonarodzeniowych . Zaprezentowany został w formie rymujących się wierszyków i 

przeplatany najbardziej znanymi kolędami. Po nim było wystawiono przedstawienie „Książę 

pokoju” ukazujące Świętą Rodzinę, Heroda oraz Trzech Króli z odniesieniem biblijnych historii 

do czasów współczesnych, a następnie „Gościa oczekiwanego”, czyli opowieści o wierze i 

nadziei, ale też o zachłanności i ludzkiej pysze. Zgromadzona w sali gimnastycznej publiczność 

doceniła artystów gromkimi oklaskami. 

   Dyrektor SP w Warszawicach Anna Moczulska - dumna ze swoich wychowanków - 

podziękowała za to, że kolejny raz udało się przygotować piękne świąteczne przedstawienia w 

dodatku mające nietypową formę przekazu. Młodzi wykonawcy występowali bowiem boso, a 

także bez użycia mikrofonów, by nie wywoływać sztucznych ruchów na scenie. Dodała też, że 

wyróżniona uczennica zdobyła nagrodę za grę aktorską oraz pochwałę przewodniczącej jury 

za wiarygodność . Godne podziwu są również kreacje stworzone przez aktorów oraz 

dynamiczny rozwój obserwowany na przestrzeni kilkunastu lat”.                        

 

Osiągnięcia uczniów w roku 2020       

Intensywna praca, zarówno uczniów jak i nauczycieli, owocuje wieloma sukcesami 

odnoszonymi przez wychowanków szkoły w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych.  

Pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych nasi uczniowie uczestniczyli 

w następujących konkursach i olimpiadach zewnątrzszkolnych: 
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Konkursy patriotyczne: 

1. V Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez OSP Dziecinów – I i II 

miejsce (kat. I-III SP, grupy śpiewacze), III miejsce (kat. VI-VIII SP, grupy śpiewacze), II i 

III miejsce (kat. IV-V, soliści) ), II miejsce (kat. VI-VIII, soliści) ); 

2.  Bieg „Tropem Wilczym” w Dziecinowie. 

Konkursy językowe/przedmiotowe: 

1. XIII Powiatowy Konkurs Języków Obcych „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – 

I miejsce; 

2. Konkurs „Mazowsze, moja mała ojczyzna” zorganizowany przez Muzeum Niepodległości 

w Warszawie- wyróżnienie (kat. praca fotograficzna); II i III miejsce (kat. praca 

plastyczna-wzór banknotu); 

3. XVII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek - II miejsce; 

4.  VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych, w kategorii praca 

plastyczna, klasy 4-8- II miejsce; 

5. XVII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka 2020” tradycje 

Bożonarodzeniowe budujące tożsamość- Grand Prix dla "Gościa oczekiwanego", II miejsce w 

kat. kl. VII-VIII dla "Księcia Pokoju", nagroda indywidualna za grę aktorską dla uczennicy kl. 

VI; 

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza: 

1. Całoroczna zbiórka dla psów ze schroniska w Celestynowie; 

2. Całoroczna zbiórka nakrętek i baterii; 

3. Akcja „Góra Grosza"; 

4. Zbiórka dla dzieci z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku: środków 

higieny (pieluch, środków czystości) i artykułów spożywczych (obiadków, deserków, 

kaszek itp.). Wszystko dla dzieci w wieku do 12 miesiąca życia. 

Szkolne Koło PCK: 

       1. Porządkowanie grobów żołnierzy i nauczycieli na cmentarzu parafialnym; 

       2. Zbiórka żywności i artykułów przemysłowych w ramach akcji RODACY    

           BOHATEROM (przy współpracy z Wolontariatem); 

2. Konkurs „Współczesne zagrożenia”. 

Udział w akcjach i projektach, w tym rekomendowanych przez MEN: 

        1. „Szkoła pamięta"; 

       2. „Razem na Święta”; 
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        3. „Szkoła do hymnu”; 

 

4. Udział  w kampanii "Mała książka - wielki człowiek"; 

5. Udział szkoły w programie nieodpłatnego dostarczania owoców, warzyw,  mleka i 

przetworów mlecznych; 

6. "Lekcja:Enter” – udział w  projekcie edukacji cyfrowej 14  nauczycieli i nauczycielek 

oraz kadry kierowniczej naszej szkoły w szkoleniach z doskonalenia kompetencji 

cyfrowych i metodycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023; 

7.  Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- 

„Aktywna tablica”; 

8. „Zdalna Szkoła+”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie 

 

     Łącznie w szkole  funkcjonuje 11 oddziałów: 2 oddziały przedszkolne i 9 klas 0-VIII. Do 

szkoły uczęszcza 172 uczniów. W szkole, we wszystkich oddziałach, odbywała się  

obowiązkowa nauka języka obcego – języka  angielskiego oraz w klasach VII i VIII – języka 

rosyjskiego. Czterech uczniów  posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (2 

nauczycieli wspomagających). Jeden uczeń korzystał z  nauczania indywidualnego. 

Klasa/ 

oddział 
P-I P-II 0 I II III IV V VI VII VIII 

Liczba uczniów 18 23 19 16 15 12 17 8 12 19 13 

RAZEM 172 uczniów 

W szkole łącznie zatrudnionych było 27 pracowników.  
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Liczba wszystkich pracowników szkoły:  27 

w tym liczba nauczycieli: 22 

w tym liczba pracowników obsługi: 5 

 

W wymiarze pełnego etatu zatrudnionych było16 nauczycieli. Jeden nauczyciel przebywa na 

urlopie rodzicielskim. Zatrudnienie nauczycieli według stopni awansu zawodowego: 

Liczba nauczycieli według stopnia awansu 

zawodowego: 
22 

w tym liczba nauczycieli dyplomowanych: 11 

w tym liczba nauczycieli mianowanych: 6 

w tym liczba nauczycieli kontraktowych: 5 

w tym liczba nauczycieli stażystów: 0 

 

 

Analiza wyników  egzaminu ósmoklasisty 2019/2020 

       Uczniowie z egzaminu z języka polskiego i matematyki uzyskali wynik wyższy od 

średniego wyniku dla kraju, województwa mazowieckiego i od powiatu otwockiego. 

Osiągnięcia uczniów w większości odpowiadają ich możliwościom i są zgodne z osiągnięciami 

mierzonymi w ramach szkolnego systemu oceniania. 

 
język polski 

% 

matematyka 

% 

język angielski 

% 

średnia dla kraju  59,0% 46,0% 54,0% 

średnia dla województwa 

mazowieckie 
62,1% 50,6% 59,3% 

średnia dla powiatu otwockiego 64,05% 54,39% 61,6% 

średnia dla gminy 66,42% 55,28% 46,67% 

średnia dla szkoły 79,3% 62,6% 45,2% 

Stanin dla szkoły  - według skali 

staninowej wyników szkół w kraju      

(w %) z egzaminu ósmoklasisty w 

2019r 

najwyższy 

9/9 

bardzo 

wysoki 

8/9 

niżej średni 

4/9 
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POZIOM WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020 

Część egzaminu – język polski: 

 Uczniowie, którzy uzyskali wyniki powyżej średniej szkoły: - 67% 

 Uczniowie, którzy uzyskali  powyżej 80%:                           -  67% 

Część egzaminu - matematyka: 

 Uczniowie, którzy uzyskali wyniki powyżej średniej szkoły: - 56% 

 Uczniowie, którzy uzyskali powyżej 80%:                            - 22%                                                                                          

Część egzamin -  język angielski: 

 Uczniowie, którzy uzyskali wyniki powyżej średniej szkoły: -  33% 

 Uczniowie, którzy uzyskali powyżej 80%:                           -   11%                                                      

Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. 

      W wyniku działań podjętych w szkole zostały osiągnięte następujące cele: 

 Opracowano procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, które wdrożono             

i przestrzegano. 

 Realizowanie kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną  i możliwości psychofizycznych uczniów. 

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 Kształtowanie wśród nich takich postaw jak: tolerancja, asertywność, odpowiedzialność                

i współpraca. 

 Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego; wykorzystanie 

przez uczniów zasobów wchodzących w zakres dziedzictwa kulturowego własnego 

regionu. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej. 

 Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i dopalaczy. 

 Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. 

 Uświadomienie uczniom problemów ochrony środowiska kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

 Doskonalenie i uaktualnianie systemu pomocy uczniom w wyborze i planowaniu dalszej 

nauki. 

 Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły przez współpracę z rodzicami. 

 Wychowanie ucznia do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. 
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 Wykorzystywanie przez uczniów posiadanych wiadomości podczas rozwiązywania 

problemów. 

Sukcesy szkoły i uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych 

       Z zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych 

zrealizowano: 

1. Nauczyciele systematycznie pracują z uczniami zdolnymi, zachęcając, przygotowując                      

i pomagając im w osiąganiu jak najlepszych wyników w konkursach i olimpiadach. 

Uczniowie swoje zainteresowania mogli rozwijać uczestnicząc w licznych kołach 

zainteresowań - koła matematyczne, koła polonistyczne, koło historyczne, koło 

geograficzne, koło biologiczno-chemiczne, koło informatyczne, koło recytatorskie, koło 

teatralne, koło plastyczne, koło muzyczne, SKS – zajęcia sportowe. Uczniowie 

uczestniczyli również w zajęcia pozalekcyjnych, sportowych - „SKS Mazowsze” Celem 

programu, nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  i Urząd Marszałkowski 

jest rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć  z zakresu upowszechniania sportu 

dzieci i młodzieży. 

2. Uczniowie klas I-VIII, którzy mieli problemy w nauce, mogli wyrównywać swoje 

zaległości na zajęcia wyrównawczych. 

3. Uczniowie wzięli udział w konkursach, zawodach sportowych osiągając znaczące wyniki. 

Ich liczba w tym roku była ograniczona ze względu na pandemię. Tabela poniżej 

przedstawia osiągnięcia szkoły: 

 Szkoła zakwalifikowała się do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół 

Podstawowych „ Do Hymnu w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości” 

organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 

2017-2022. Przesłuchanie prezentacji konkursowej, odbyło się w szkole w obecności 

Komisji jurorskiej, która przyjechała do szkoły.  

 Konkurs plastyczny pod tytułem: „Jestem życzliwy – nie jestem obojętny na krzywdę” 

dla klas I-III. Konkurs miał na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne jest zwalczanie 

zjawiska przemocy, kształtowanie wśród uczniów empatii i szacunku do drugiego 

człowieka, promowanie solidarności, niesienia pomocy i wsparcia innym oraz 

kształtowanie w sobie umiejętności wyrażania własnych myśli poprzez rysunek. 

Uczniowie przygotowali plakaty, które przedstawiały koleżeńskie postawy, przykłady  

niesienia pomocy słabszym oraz brak zgody na przemoc i zachowania agresywne. 
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 Konkurs pod hasłem: „STOP PRZEMOCY” dla klas IV-VIII. Konkurs miał na celu 

rozpowszechnienie postawy dezaprobaty dla agresji i przemocy, propagowanie postaw 

prospołecznych, promowanie solidarności, niesienia pomocy i wsparcia innym, 

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli poprzez rysunek, pisanie. 

Uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną (plakat) lub napisać 

piosenkę, wiersz, który mówi o zapobieganiu agresji i przemocy. 

 

 Ogólnopolski konkurs historyczno - plastyczny „Polscy piloci w Bitwie o Anglię”. 

Konkurs organizowany przez IPN dla uczczenia 80. rocznicy tego przełomowego dla II 

wojny światowej wydarzenia, w którym istotną rolę odegrali lotnicy z Polski. W Bitwie 

o Anglię walczyło 145 polskich pilotów, służących w jednostkach brytyjskich oraz w 

polskich dywizjonach – 302 i 303. Do końca bitwy Polakom zaliczono dwieście trzy 

powietrzne zwycięstwa. Poprzez sztukę upamiętniamy ich bohaterstwo i poświęcenia. 

 III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moja ulubiona książka” 

organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

 II Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Wszystko co mamy, Polsce oddamy”. 

 V Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. 

 Szkolny konkurs "Jesienne Drzewo" dla wszystkich grup przedszkolnych. 

 Ogólnopolski Konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” 

Działalność szkoły  

       Szkoła realizuje wiele projektów, uczestniczy w ciekawych programach, akcjach, 

pokazach, warsztatach, przygotowuje tematyczne uroczystości, wydarzenia. 

1. Szkoła uczestniczy w programie  „Fundusz Teatralny” dla szkolnych zespołów teatralnych.  
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2. Realizowany jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. W ramach programu 

miały miejsce: weekendowe  szkolenia dla opiekunów  kół teatralnych, warsztaty teatralne 

dla członków koła, prezentacja przedstawień teatralnych na deskach  Mazowieckiego 

Instytutu Kultury w Warszawie. 

3. Szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i  odśpiewania 

„Mazurka Dąbrowskiego”, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na 

ograniczenia wynikające ze stanu epidemii wspólne śpiewanie było w danej klasie  lub 

połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line. 

4. Udział w III edycji akcji, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Razem 

na Święta”. W przedsięwzięcie włączyli się uczniowie i nauczyciele. W ramach akcji 

uczniowie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących. 

5. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. W szkole odbywa się wielka 

zbiórka grosików. Celem głównym jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją 

rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym 

celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może 

niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. 

6. Uczestnictwo w programach ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole”. To 

unijne programy polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i 

produktów mlecznych. 

7. Uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w Programie Centrum Edukacji Obywatelskiej 

„Młodzi głosują” , którego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu 

publicznym. 

8. Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w V edycji ogólnopolskiej kampanii “BohaterON – 

włącz historię!”. Celem kampanii było uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców 

Warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku. Pocztówki do Powstańca uczniowie 

wysyłali za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl od 1 sierpnia do 2 października. Na 

kartce obowiązywał limit 25 słów – tylu, ile maksymalnie można było zawrzeć 

w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego. 

9. Klasa I bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja”, który 

realizowany jest od 1 września 2020 r. Projekt składa się z pięciu modułów: „Kreatywność”, 

„Wyobraźnia”, „Moc słów”, „Empatia”, „Oswajanie strachu”. Cele ogólne projektu to: 

kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym, rozbudzanie w dzieciach 

wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć 

http://www.bohateron.pl/
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innych osób, integracja zespołu klasowego, wychowanie do wartości takich jak empatia, 

wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 

 

10. Klasa 0 bierze dział w międzynarodowym projekcie czytelniczym "Magiczna Moc Bajek", 

który realizowany jest w roku szkolnym 2020/2021 r. Co miesiąc jest realizowane zadanie 

z projektu. W ramach zadania "Najpiękniej czyta moja mama i mój tata" zaprosiliśmy mamę 

jednego  z uczniów,  która przeczytała dzieciom bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu" 

oraz zapoznała nas z książką " Dobre wychowanie" na podstawie której wspólnie z 

uczniami wykonaliśmy i omówiliśmy Kodeks Dobrego Zachowania. Wykonanie serduszka 

dla przyjaciela, omówienie cech dobrego przyjaciela, stworzenie własnego przepisu na 

przyjaźń. 

11. Klasa II brała udział w projekcie organizowanym przez fundację Uniwersytet Dzieci „W 

kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?” Zajęcia projektowe  rozwijały 

ciekawość dzieci, wzmacniały ich samodzielność i krytyczne myślenie. 

12. Udział uczniów klas I-III w XIII edycji ogólnopolskiego, poświęcony tematyce 

ekologicznej, programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jego celem jest 

proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. 

13. Szkoła włączyła się w zorganizowaną  “Akcję sprzątanie świata”. Ze względu na zagrożenie 

jakim jest pandemia COVID-19 bezpieczeństwo uczestników akcji terenowej w szkole było 

najważniejsze. 
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14. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Obchodzony 21 listopada jako dzień dobrych 

uczynków i pozytywnych emocji. Uczniowie wykonywali własnoręcznie kartki                                  

z pozdrowieniami i miłymi słowami dla bliskiej osoby. Tego dnia odbyły się w klasach 

również wybory na najbardziej życzliwą osobę. 
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15. Udział w akcji edukacyjnej X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest 

propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Wielu uczniów, którzy 

pomyślnie zdali egzamin z tabliczki mnożenia uzyskali tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” 

16. Akcja charytatywno–ekologiczna polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym 

,,Zbieramy nakrętki” dla fundacji. Szczytnym celem jest pomoc dla chorych i 

poszkodowanych przez los.  

17. Pomoc, w ramach wolontariatu,  zwierzętom ze schroniskach dla zwierząt w Celestynowie. 

Zakupiono karmę dla psów. 

18. Szkoła uczestniczy w XII akcji ogólnopolskiego programu  edukacyjnego „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”. Celem akcji jest pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń podczas 

codziennych aktywności – na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.  

19. W ramach działań profilaktycznych: 

 Przesłanie poprzez e-dziennik uczniom klas IV-VIII ulotki informacyjnej na temat, jak 

zorganizować sobie czas podczas szkoły on-line. Przypomnienie uczniom, jak się 

skupić pracując w domu. Przesłanie informacji na temat zasad savoir-vivre podczas  

lekcji on-line. 

 Przesłanie uczniom poprzez e-dziennik wskazówek jak zmotywować się do nauki. 

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji – przesłanie uczniom prezentacji o tym, czym jest 

tolerancja. 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – przesłanie uczniom prezentacji o prawach 

dziecka. 

 Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto obchodzone corocznie         

3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Święto to ma 

na celu zwiększenie świadomości na temat ograniczeń z jakimi borykają się osoby                          

z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. 

Przesłanie uczniom prezentacji. 

 Ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem: „By powstał dom potrzeba wiele troski. 

Nie pozwól mu się rozsypać.” Kampania realizowana w ramach Krajowego Programu 

Przemocy w rodzinie, mająca na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. 

Przygotowana w formie krótkich filmików animowanych. 

 Przesłanie poprzez e-dziennik rodzicom prezentacji pt. „Więź z dzieckiem – 

najważniejsza wartość rodzica.” Przypominającą o tym, jak ważna jest rozmowa 

rodzica z dzieckiem zwłaszcza w dobie pandemii wirusa COVID-19. W czasie izolacji, 

w której się znaleźliśmy, niby będąc razem, ale często każdy w swoim świecie. 
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 Przesłanie uczniom prezentacji na temat bezpiecznych ferii. Podanie przykładów, jak 

wykorzystać czas wolny w domu. Zachęcanie uczniów do odpoczynku od komputera             

i zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przypomnienie 

uczniom zasad bezpieczeństwa oraz numerów alarmowych. 

 Dzień Bezpiecznego Internetu – przesłanie uczniom klas IV- VIII filmiku edukacyjnego       

o tym, czym jest Internet, do czego go używamy, w jaki sposób Internet może być 

niebezpieczny, czy jesteśmy anonimowi w świecie Internetu oraz co to jest hejt i jak go 

zatrzymać. 

 Przesłanie rodzicom z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu kilku wskazówek na temat 

bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jak z niego mądrze korzystać, ile czasu dzieci powinny 

spędzać przed komputerem, jak ważna jest rozmowa rodzica z dzieckiem na temat 

zagrożeń płynących z Internetu, jakie są zasady bezpiecznego korzystania z niego. 

 Uczniowie klasy drugiej uczestniczyli 25 września 2020 roku w Dniu Pustej Klasy 

organizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych. Dzień Pustej Klasy to nauka          

w terenie, na świeżym powietrzu. Uczniowie uczą się wtedy życia takim jakie ono jest, 

a nie tylko z książek. Do nauki wykorzystali  to co mieli wokół siebie, to co dała nam 

przyroda (kamyki, szyszki, żołędzie liście, patyki itp). Uczniowie podczas takich zajęć 

byli bardzo pomysłowi, uczyli się, odpoczywali i wspaniale bawili. 
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Realizacja projektów dofinansowanych  z funduszy 

1. Naszej szkole z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. z tytułu 

pomocy jednostkom samorządu terytorialnego przyznano środki finansowe w wysokości 

72354 zł. Dofinansowanie obejmowało wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach 

podstawowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki biologii, geografii, chemii i fizyki 

oraz 4 monitory interaktywne insGraf DIGITAL do 4 pracowni przedmiotowych.  

2. W szkole realizowany był projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna 

szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie w sprzęt 

komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. 

3. W szkole realizowany był projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna 

szkoła +” – w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest zapewnienie 

warunków technicznych uczniom z rodzin wielodzietnych do uczestnictwa w kształceniu 

zdalnym. 

 

Remonty, inwestycje, zakupy 

     W szkole cyklicznie dokonuje się  modernizacji bazy: 

 wprowadzono dziennik elektroniczny Librus, 

 zakup pomocy dydaktycznych, 

 zakup regałów i książek do biblioteki szkolnej, 

 zakup regału do klasopracowni, 

 częściowa wymiana oświetlenia, 

 zakup 6 sztuk gablotek ogłoszeniowych, aluminiowych wiszących na korytarz, 

 zakup 4 sztuk parawanów 1-częściowych  i 2-częściowych do przedstawień, 

 zakup szafek szkolnych do szatni dla uczniów klas IV-VIII, 

 zakup 4 sztuk ławek, 5-osobowych na korytarz szkolny, 

 budowa parkingu przy szkole. 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Biblioteki 

    W 2020 roku na terenie Gminy funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna 

w Sobieniach-Jeziorach z filią w Dziecinowie. 
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Biblioteka otrzymała dotacje:  

-z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory - 280 000,00 zł, 

-z Biblioteki Narodowej - 8 077,00 zł, 

W 2020 roku na  prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydatkowano            

266 004,20  zł. 

Liczba woluminów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sobieniach-Jeziorach i w Filii 

Bibliotecznej w Dziecinowie wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 19 131. W ciągu roku 

zakupiono 969 woluminów za łączną kwotę 23 136,46 zł (ze środków organizatora 15 059,42 

zł, ze środków MKiDN 8 077,00 zł), ubytkowano 1 663 woluminów. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. biblioteka posiadała 18 437 woluminów. 

      Liczba czytelników w 2020 roku – 1 053 (zapisanych w bibliotece), 802 aktywnie 

wypożyczających w tym: 

- osoby uczące się –329, 

- osoby pracujące – 317, 

- osoby pozostałe - 156. 

Liczba wypożyczeń w GBP Sobienie-Jeziory – 7 362 wol. 

Liczba wypożyczeń w Filii w Dziecinowie – 1 273 wol. 

Liczba odwiedzin w GBP w Sobieniach-Jeziorach – 5 521 osób. 

Liczba odwiedzin w Filii Bibliotecznej w Dziecinowie – 734 osoby. 

Liczba odwiedzin ogółem 6 255 osób. 

Od 12.03.2020 r. Czytelnia Internetowa nieczynna. 

       W GBP w Sobieniach-Jeziorach zatrudnione były 3 osoby na pełne etaty, 1 osoba na 0,5 

etatu i jedna na 0,25 etatu (księgowa). 

Filia Biblioteczna w Dziecinowie czynna jest 2 dni w tygodniu:  środa 10-18,  piątek 8-16. Od 

czerwca 2020 r. czynna 1 raz w tygodniu (środa w godz. 11-14) 

GBP w Sobieniach-Jeziorach  czynna 5 dni w tygodniu w godzinach: 

- poniedziałek 10-18 

- wtorek 8-16 

- środa 11-19 

- czwartek 9-17 

- piątek 8-16 

Od maja 2020 r. Biblioteka była dostępna dla czytelników codziennie od poniedziałku do 

piątku w godz. 10-16, od grudnia w godz. 8-18. 

      Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziewictwa Narodowego Gminna Biblioteka  
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Publiczna w Sobieniach-Jeziorach wraz z filią w Dziecinowie była nieczynna dla 

czytelników: 

-  od dnia 12.03.2020 r. do dnia 18.05.2020 r.  

- od dnia 07.11- do dnia 29.11.2020 r. 

Od dnia 07.11.2020 r. - „Książka na telefon” (wypożyczenia realizowane są po 

wcześniejszym zamówieniu wybranych pozycji przez telefon lub e-mail.) 

Roczna działalność GBP w Sobieniach-Jeziorach w 2020 r. 

Lp. 

 

 

Data 

 

Zadania                                                      

 

 

 

1. 01.02 I edycja Konkursu czytelnik Roku 2020  (od 01.02-31.12.2020) 

2. 10.02. - 21.02. Ferie z biblioteką (104 - dzieci 2 x 52) 

29.01 - Polskie Radio, 

30.01 - Garwolin Kino, 

31.01 - Pałac Kultury i Nauki, 

01.02 - Teatr Guliwer, 

04.02 - odwiedziny w bibliotece, wyjazd do Warszawy, trampoliny, 

05.02 - Polskie Radio, 

06.02 - Garwolin Kino, 

07.02 - Pałac Kultury i Nauki, 

08.02 - Teatr Guliwer 

3. 13.02 Tłusty czwartek z Biblioteką 

4. 26.02 Warsztaty rękodzieła dla seniorów,  dorosłych i dzieci  (wspólnie z KKK) 

 KKK KKK) 
5. 08.03 Dzień Kobiet 

6. 12.03 Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła - odwołany 

7 12.03 Konkurs na Palmę - odwołany 

8. 24.03 Konkurs Syrenka warszawska - odwołany 

9. 23.03-31.04 W ramach współpracy z harcerzami uszyto ok. 2.000 szt. maseczek 

10. 08.-15.05 Tydzień Bibliotek - odwołany 

11. 24.06 Udział w Akcji„GaszynChallenge” 

12. 13.08 Wystawa – 100 Rocznica Bitwy Warszawskiej 

13. 25.08 I spotkanie Dyrektorów Gminnych Bibliotek powiatu otwockiego 

14. 05.09 Narodowe Czytanie 

15. 30.09 Podsumowanie I edycji Akcji Paszport Młodego Czytelnika  

16. 01.10 II edycja  Akcji Paszport Młodego Czytelnika 

17. 20-25.09 Skontrum w GBP w Sobieniach Jeziorach (po 40 latach) 

18. 05.10 Noc Bibliotek-odwołana 

19. 16.10 Wystawa – 42 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 

20. 14-18.12 Skontrum w Filii Bibliotecznej w Dziecinowie (po 15 latach) 

21.  Współpraca z Fundacją „To lubię” 

22.  Współpraca z OSP Sobienie-Jeziory 

 

 W imprezach organizowanych przez GBP w Sobieniach Jeziorach w 2020 r. uczestniczyło     

1 670 osób. 

Kultura  

W 2020 roku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory odbyły się poniższe wydarzenia: 

- 1 marca – VIII edycja Biegu Tropem Wilczym, 

- 28 sierpnia – 76 rocznica walk o Wyspę Radwankowską stoczonych przez żołnierzy III  

- batalionu I dywizji Wojska Polskiego dowodzonych przez mjr Jana Rembeze, 
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- 23 listopada - Koncert Laureatów V Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 

w Dziecinowie, 

Zabytki 

Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory znajduje się:  

 157 stanowisk archeologicznych;  

 12 zabytków nieruchomych: 

1. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, brama dzwonnica oraz cmentarz 

przykościelny z 1736 r. w miejscowości Warszawice (Orzeczenie o uznaniu za zabytek 

i wpisaniu do rejestru zabytków Nr Kl. IV 688/62 z dnia 12.04.1962 r.) 

2. Park dworski z II poł. XIX w. w miejscowości Siedzów (Decyzja wpisanie do rejestru 

zabytków L. dz. Kl-VI/5340/456/81 dział A nr rej. 286  z dnia 04.08.1981 r.) 

3. Dwór z ok. 1890 r. oraz spichlerz z 1826 r., w miejscowości Siedzów (Decyzja Nr 557/2004 

WKZ D.MC SIEDZÓW/41140-3/761/2004 z dnia 06.04.2004 r.) 

4. Wiatrak drewniany z 1838 r. w miejscowości Sobienie Kiełczewskie Drugie (Decyzja 

nr 660/03 MWKZ D. MS. 41140-2/2094/03 z dnia 14 lipca 2003 r.) 

5. Pałac z poł. XIX w. w Sobieniach Szlacheckich (Decyzja wpisanie do rejestru zabytków L. 

dz. Kl-VI/5340/610/83 dział A nr rej. 344 z dnia 31.12.1983 r.) 

6. Park wraz z zabudowaniami folwarcznymi: spichlerzem z II poł. XIX w, stodołą z końca 

XIX w, wozownią z II poł. XIX w, chlewem z końca XIX w, oborą z końca  XIX w oraz  

piwnicą z końca  XIX w  przy założeniu pałacowo–parkowym Jezierskich w miejscowości 

Sobienie Szlacheckie (Decyzja wpisanie do rejestru zabytków L. dz. WKZ.D.37/786/00 

dział A nr rej. 37 z dnia 29.05.2000 r.) 

7. Cmentarz żydowski, założony przed 1868 r., w m. Śniadków Górny (Decyzja Nr 722/2011 

wpisanie do rejestru zabytków L. dz. WD.4164-21/1/11 z dnia 28.06.2011 r.) 

8. Chałupa lata 20 te XX w. Dziecinów  

9. Cmentarz parafialny 1803 r. Sobienie-Jeziory 

10. Kapliczka przydrożna 1864 r. Dziecinów 

11. Kościół p.w. Wszystkich Świętych 1806 r. Sobienie-Jeziory 

12. Plebania początek XX w. Sobienie-Jeziory 

 42 zabytki ruchome - obiekty stanowiące wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego 

pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Warszawice (Decyzja Nr 605/10 znak: WD.4152-

3/1/10 z dnia 01.07.2010 r.): 

1. Obraz: Matka Boska Częstochowska wraz z ramą, z ołtarza głównego, ok. 1901 r., wym.  
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220 x 150 cm (drewno, olej, złocenia) 

2. Obraz: Matka Boska z Dzieciątkiem wraz z ramą, z ołtarza bocznego prawego, XVIII w., 

wym. 215 x 155 cm (płótno, olej) 

3. Obraz: św. Józef z Dzieciątkiem wraz z ramą, z ołtarza bocznego prawego, 2 poł. XIX w., 

wym. 140 x 70 cm (olej, płótno) 

4. Obraz: św. Trójca z ołtarza bocznego lewego, przełom XVIII i XIX w., wym. 215 x 155 cm 

(olej, płótno) 

5. Obraz: św. Trójca, „Prinxit Vicenituz Robak A.D. 1808 r.”, wy,. 190 x 284 cm (olej, płótno) 

6. Obraz: Maria z Dzieciątkiem, koń. XVIII pocz. XIX w., wym. 193 x 276 cm (olej, płótno) 

7. Feretron: Matka Boska Niepokalanie Poczęta i św. Józef z Dzieciątkiem, 2 poł. XIX w., 

wym. 146 x 93 cm (drewno malowane, częściowo złocone, deska, płótno, olej) 

8. Feretron: Matka Boska ofiarowująca różaniec św. Dominikowi i św. Franciszek pod 

krzyżem, 2 poł. XIX w., wym. 140 x 93 cm (drewno malowane, częściowo złocone, deska, 

olej, płótno) 

9. Feretron: Matka Boska Częstochowska i św. Wawrzyniec, 2 poł. XIX w., wym. 160 x 100 

cm (drzewo malowane, częściowo złocone, blacha, olej) 

10. Feretron: Matka Boska Częstochowska i św. Józef z Dzieciątkiem, 2 poł. XIX w., wym. 

170 x 107 cm 9drewno malowane, częściowo złocone, blacha, olej) 

11. Feretron: św. Barbara i św. Roch, 2 poł. XIX w, wym. 121 x 82 cm (drewno 

polichromowane, częściowo złocone, blacha, olej) 

12. Feretron: Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Józef z Dzieciątkiem, 2 poł. XIX w., wym. 

130 x 8 cm (drewno malowane, częściowo złocone, blacha, olej) 

13. Chrzcielnica, pocz. XIX w., wym. 155 x 50 cm (drewno malowane, częściowo złocone) 

14. Ambona wraz z umieszczonymi na koszu obrazami Jezusa i Ewangelistów, poł. XIX w. 

(drewno malowane, częściowo złocone, olej, deska) 

15. Figury Marii (wym. 150 cm), Marii Magdaleny (wym. 85 cm) i Marii matki Jakuba (wym. 

110 cm) z belki tęczowej, k. XIX w. (drewno polichromowane, częściowo złocone) 

16. Tabernakulum w raz z tronem z ołtarza głównego, 2 poł. XIX w. wym. 236 x 90 cm 

(drewno malowane, częściowo złocone) 

17. Krucyfiks ścienny, 2 poł. XIX w. wym. 60 cm (drewno polichromowane) 

18. Krzyż procesyjny, 2 poł. XIX w. wym. 63 x 30 cm (mosiądz, miejscowo złocony 

i srebrzony) 

19. Krzyż ołtarzowy, pocz. XX w., wym. 69 cm (mosiądz, miejscowo złocony i srebrzony) 

20. Krzyż ołtarzowy, 2 poł. XIX w., prod. Norblin, wym. 41 cm (miedź, mosiądz, częściowo  
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złocony) 

21. Ława, XVIII w., wym. 157 x 75 cm (snycerka, drewno woskowane) 

22. Fotel, 2 poł. XIX w., wym. 105 x 61 x 56 cm (drewno dębowe, politurowane) 

23. Świeczniki (10 sztuk), XIX/XX w. (mosiądz srebrzony) 

24. Dalmatyka biała, k. XIX w., wym. 99 x 74 cm (atłas, haft na kanwie) 

25. Ornat biały, k. XIX w., wym. 103 x 64 cm (boki – jedwab, kolumna – jedwabno 

-bawełniana) 

26. Ornat biały, lata 30 XX w., wym. 103 x 64 cm (boki – jedwab wzorzysty, kolumna – haft 

na kanwie) 

27. Ornat biały, pocz. XX w., wym. 106 x 67 cm (boki – adamaszek jedwabny, kolumna 

– jedwabno-bawełniana) 

28. Ornat biały, k. XIX w., wym. 100 x 67 cm (boki – atłas, kolumna – haft na kanwie) 

29. Ornat biały, pocz. XX w., wym. 104 x 64 cm (adamaszek, aplikacje haftu wypukłego 

złotą nicią) 

30. Ornat biały, k. XIX w., wym. 100 x 67 cm (boki – atłas, kolumna – haft na kanwie) 

31. Ornat różowy, 2 poł. XIX w., wym. 103 x 64 cm (jedwab przetykany srebrnymi nićmi) 

32. Ornat czerwony, k. XIX w., wym. 103 x 68 cm (boki – welur, kolumna – brokat) 

33. Ornat czerwony, k. XIX w., wym. 100 x 63 cm (kolumna – jedwab, boki – ryps, haft 

płaski) 

34. Ornat fioletowy, pocz. XX w., wym. 106 x 67 cm (jedwab) 

35. Ornat fioletowy, pocz. XX w., wym. 105 x 63 cm (boki – aksamit, kolumna – jedwabno 

-bawełniane) 

36. Ornat czarny, lata 20. XX w., wym. 104 x 64 cm (boki – jedwab, kolumna – nowa) 

37. Kapa biała, pocz. XX w., wym. 128 x 276 cm (płaszcz – adamaszek, kaptur i kolumna 

– atłas, haft płaski złotymi nićmi) 

38. Kapa czarna, pocz. XX w., wym. 135 x 274 cm (adamaszek) 

39. Stuła biała, pocz. XX w., wym. 188 x 22 cm (jedwab, haft płaski) 

40. Stuła biała, pocz. XX w., wym. 212 x 23 cm (ryps jedwabny, haft płaski i wypukły 

srebrnymi nićmi) 

41. Welon biały, pocz. XX w., wym. 254 x 51 cm (adamaszek, haft płaski, aplikacja haftu 

wypukłego złotymi nićmi) 

42. Welon biały, pocz. XX w., wym. 216 x 50 cm (adamaszek, haft aplikowany, 

cekinowanie) 

Zabytki nie stanowią własności Gminy Sobienie-Jeziory. 
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SPORT I REKREACJA 

Place zabaw, obiekty sportowe 

Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory znajduje się 20 placów zabaw. Stan sprawności 

technicznej i wartości użytkowej został skontrolowany przez mgr. inż. Mirosława Błażejczyka 

upr. Wa-153/01 MAZ/BO/3675/01. Place zabaw posiadają przeglądy roczne do 31.05.2020 r. 

Zasady korzystania z placów zabaw określone są w Regulaminie korzystania z placów zabaw 

na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.  

Dnia 24 marca 2020 r. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory wydał Zarządzenie Nr 15/2020 w 

sprawie zakazania korzystania z gminnych boisk, terenów sportowych, publicznych placów 

zabaw oraz siłowni zewnętrznych. 

Zakupiono 160 szt. obrzeży gumowych, tzw. zakończeń do mat na plac zabaw ul. Lipowa w 

Sobieniach-Jeziorach za kwotę 7837,56 zł. Na placu zabaw w Szymanowicach Dużych 

zamontowano trampolinę i 2 urządzenia fitness za kwotę 13800,00 zł. Na placu zabaw na ul. 

Lipowej w Sobieniach-Jeziorach zamontowano huśtawkę za kwotę 5654,84 zł. Plac zabaw w 

Warszówce wyposażono w 3 nowe urządzenia zabawowe: 2 bujaki i kółko i krzyżyk za kwotę 

4674,00 zł.  Na placu zabaw w Gusinie zamontowano kosz na śmieci, 2 ławki i drabinkę 

poziomą za 3493,20 zł.   

Wykaz placów zabaw: 
 

Lp. Miejscowość Nr działki 
Właściciel/zarządca 

 
1 Sobienie-Jeziory ul. Duży Rynek 290/2 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

2 Sobienie-Jeziory Osiedle  

ul. Lipowa 
541, 542, 543 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

3 Sobienie-Jeziory Przedszkole 217 Dyrektor SP Sobienie-Jeziory 

4 Warszawice Szkoła 145/3 Dyrektor SP Warszawice 

5 Warszawice 108/3 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

6 Szymanowice Duże 147 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

7 Wysoczyn 382/4 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

8 Siedzów Szkoła 49 Dyrektor SP Siedzów 

9 Sobienie Biskupie 764 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

10 Dziecinów 530 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

11 Sobienie Kiełczewskie Pierwsze 

Szkoła 
164/3 Dyrektor SP Sobienie-Jeziory 

12 Śniadków Dolny 48/1 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

13 Warszówka 430 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

14 Siedzów 250 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 
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15 Szymanowice Małe 73 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

16 Sobienie Szlacheckie 343/3, 343/4 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

17 Piwonin 708 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

18 Radwanków Szlachecki 598/2 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

19 Radwanków Królewski 128 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 

20 Gusin 73 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 
 

Na terenie Gminy znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska trawiaste do gry w piłkę nożną: 

w Dziecinowie i w Sobieniach-Jeziorach. Z boisk korzystają kluby sportowe mające swoje 

siedziby na terenie Gminy. W ramach terenu sportowo-rekreacyjnego w Sobieniach-Jeziorach 

znajduje się boisko do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią 

poliuretanową oraz siłownia zewnętrzna. Obiekt wyposażony jest w szatnie dla zawodników. 

Szatnie wymagają rozbudowy, ponieważ nie spełniają wymogów Mazowieckiego Związku 

Piłki Nożnej pod względem wymiarów i ilości urządzeń sanitarnych. Wymagane jest 

przebudowanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. Jedno niewymiarowe boisko do piłki 

nożnej znajduje się w Siedzowie. Boiska do gier zbiorowych z nawierzchnią asfaltową znajdują 

się w Wysoczynie, Sobieniach Biskupich i w Sobieniach Szlacheckich. W Wysoczynie 

znajduje się również siłownia zewnętrzna. Mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji 3 boiska 

wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową: przy ul. Garwolińskiej w Sobieniach-Jeziorach, 

przy Szkole Podstawowej w Warszawicach i przy Szkole Podstawowej w Siedzowie.              

Dnia 22.02.2020 r. w Zespole Szkół w Sobieniach-Jeziorach odbył się XII Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sobienie-Jeziory i Proboszcza Parafii Sobienie-Jeziory, na 

który zakupiono puchary  ze środków budżetu gminy za kwotę 1136,77 zł.  
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Przedsiębiorcy 

      W 2020 r. w rejestrze CEIDG zarejestrowano 38 nowych przedsiębiorców 

funkcjonujących na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Najczęściej występującym przedmiotem 

działalności była działalność usługowa, w szczególności usługi budowlane, ślusarskie oraz 

ogólnobudowlane i stolarskie. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 323 osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wyrejestrowano 12 przedsiębiorców. 

Najczęstszym przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów była działalność 

usługowa, handlowa i ogólnobudowlana. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

      Zgodnie z uchwałą NR XXXI/142/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 

sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory  ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych : 

1) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 20  

b) w miejscu sprzedaży: 6 

2) zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 

spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 20  

b) w miejscu sprzedaży: 6 

3) zawierających powyżej 18 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia : 

a) poza miejscem sprzedaży: 20  

b) w miejscu sprzedaży: 6 

      Liczba zezwoleń faktycznie wykorzystywanych wg. stanu na 31.12.2020 roku 

wynosiła :   

 1) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 18  

b) w miejscu sprzedaży: 4 

2) zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 

spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 15  
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b) w miejscu sprzedaży: 3 

3) zawierających powyżej 18 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia : 

a) poza miejscem sprzedaży: 18 

b) w miejscu sprzedaży: 3. 

       W 2020 roku wydano przedsiębiorcom łącznie 8 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych , w tym: 

1) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 1 

b) w miejscu sprzedaży: 1 

2) zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 

spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 2 

b) w miejscu sprzedaży: 1 

3) zawierających powyżej 18 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia : 

a) poza miejscem sprzedaży: 2 

b) w miejscu sprzedaży: 1. 

W/w wydane nowe zezwolenia dotyczyły przedsiębiorców których zezwolenia wygasły w 

związku z upływem terminu ważności. W 2020 roku wydano 3 decyzje w sprawie 

wygaszenia zezwoleń w związku z likwidacją punktu sprzedaży przez przedsiębiorcę. 

W 2020 r. do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego na podstawie ustawy 

o czystości i porządku w gminach, wpisanych było 10 firm: 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy 

1 MPK PURE HOME Sp. z o.o. 

2 PARTNER Sp. z o.o. sp. k. 

3 P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska 

4 SUEZ POLSKA Sp. z o.o. 

5 REMONDIS Otwock Sp. z o.o. 

6 Ekolider Jarosław Wyglądała 

7 RDF Sp. z o.o. 

8 ECOGLOBE Sp. z o.o. sp. k. 

9 REMONDIS Sp. z o.o. 

10 PreZero service Centrum Sp. z o.o. 
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Podmioty zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych (posiadające zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych): 

Lp. Nazwa Adres 

1 REMONDIS Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock 

2 
Usługi – Wywóz Nieczystości 

Płynnych Piotr Żmudzin 

ul. Szmaragdowa 14 08-443 Sobienie-

Jeziory 

3 
Wywóz Nieczystości Kazimierz 

Mielcuch 
ul. Kasztanowa 7 08-443 Sobinie-Jeziory 

4 Usługi Asenizacyjne Justyna Żmudzin ul. Kasztanowa 1A 08-443 Sobienie-Jeziory 

5 Usługi Asenizacyjne Adam Mielcuch ul. Wrzosowa 45A 05-430 Celestynów 

6 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. 
ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria 

7 
Janusz Pawłowski  

Usługi Transportowe - Handel 
ul. Szkolna 10 F2 05-410 Józefów 

8 Usługi Asenizacyjne Janusz Chojecki Otwock Mały 6C 05-480 Karczew 

9 
Wywóz nieczystości płynnych 

Marcin Trzaskowski 
ul. Garwolińska 44 08-443 Sobienie-Jeziory 

10 „DARTEX” Dariusz Naber ul. Wiślana 17 08-470 Wilga 

11 AMBiT Jacek Woźniak Mariańskie Porzecze 17 08-470 Wilga 

12 CLIPPER Sp. z o.o. Ul. Muszkieterów 31 02-273 Warszawa 

 

 

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA  

Ochrona przyrody 

Gmina Sobienie-Jeziory w 99% znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 1% powierzchni gminy znajduje się w Mazowieckim Parku 

Krajobrazowym. Pozostałe obszary chronione to Ostoja Bagno Całowanie PLH 140001 

o powierzchni 3447,5 ha, Bagno Całowanie PLB 140011 o powierzchni 4214,9 ha, Dolina 

Środkowej Wisły PLB 140004 o powierzchni 30777,9 ha, Rezerwat przyrody „Wymięklizna” 

o pow. 62,37 ha  (rezerwat leśny, częściowy). Na terenie gminy znajduje się również 12 

pomników przyrody w miejscowości Siedzów.  

W 2020 r. osoby fizyczne dokonały 116 zgłoszeń usunięcia drzew i krzewów. Wydano 22  
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zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do usunięcia drzew. Zaświadczenia 

wydaje się w celu pominięcia czasu oczekiwania na tzw. cichą zgodę urzędu, która upływa po 

14 dniach od dokonania oględzin drzew. Nie wniesiono żadnego sprzeciwu co do usunięcia 

drzew w formie decyzji administracyjnej. Gmina wystąpiła z 4 wnioskami do Starosty 

Otwockiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Uzyskano decyzje pozytywne, pod 

warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Drzewa zostały wycięte. Koszt usunięcia drzew 

oraz zabiegów pielęgnacyjnych wyniósł 13018,40 zł. 

Wydano 3 zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek osób prawnych: Zarząd Dróg  

Wojewódzkich w Warszawie, Sołectwo Szymanowice Duże, Zarząd Dróg Powiatowych w 

Otwocku.  

 

Ochrona środowiska 

W 2020 r. do Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach wpłynęło 6 wniosków o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W 4 

przypadkach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, ponieważ inwestycje 

nie kwalifikowały się do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Czas oczekiwania na decyzję był liczony od daty wpływu opinii organów opiniujących, tj. 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Otwocku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Warszawie oraz od czasu dostarczenia przez inwestora dokumentów i informacji 

uzupełniających. W 2020 r. nie wpłynęło żadne odwołanie do Samorządowego Kolegium 

odwoławczego w Warszawie od ww. decyzji.  

Gmina Sobienie-Jeziory położona jest w strefie mazowieckiej. W 2020 r. gmina  nie została 

wykazana jako obszar przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń w strefach, dla 

których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów Ochrony Powietrza, w tym 

benzo(a)pirenu w pyle PM10, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5. Z punktów pomiarowych w strefie 

mazowieckiej wynikało przekroczenie benzo(a)pirenu. Należy podjąć działania naprawcze, 

takie jak zmiana sposobu ogrzewania na proekologiczny oraz prowadzenie kampanii 

edukacyjnych. 

Na terenie Gminy największe zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym występowało 

na osiedlu w Sobieniach-Jeziorach z uwagi na dużą koncentrację ludności. Smog był skutkiem 

niewielkiego odsetka ogrzewania indywidualnych budynków mieszkalnych za pomocą gazu 

czy oleju opałowego. Mieszkańcy byli informowani o obowiązujących przepisach 

i ograniczeniach dotyczących jakości powietrza w województwie mazowieckim. W lutym 2020 
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roku zakupiono czujnik pomiaru jakości powietrza, który został zamontowany na budynku 

Urzędu Gminy. Od momentu uruchomienia czujnika do chwili obecnej nie było dobowego 

przekroczenia zanieczyszczenia powietrza.  

Rozliczając gospodarcze opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 r. ustalono, że nie ma 

obowiązku wniesienia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2020 r. był Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń 

Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z Miętnego. Działał na podstawie umowy dzierżawy 

z dnia 17.07.2017 r. obowiązującej do dnia 30.07.2020 r. i  umowy dzierżawy z dnia 10.08.2020 

r. obowiązującej do dnia 10.08.2023 r. 

Długość sieci wodociągowej na koniec 2020 roku wynosiła 111,5 km.  

Długość sieci kanalizacyjnej - 14,7 km.  

Długość sieci kanalizacji deszczowej - 1,39 km. 

Indywidualne systemy kanalizacyjne:  

- ilość przydomowych oczyszczalni ścieków – 412 szt.,  

- ilość zbiorników bezodpływowych 1516 szt.  

Ilość ścieków komunalnych powstałych w Gminie w 2020 roku wyniosła 31300 m3  a pobór 

wody z ujęć na terenie Gminy – 253600 m3.  

Cena wody za m3 wynosiła 1,77 zł netto. Cena ścieków za 1 m3 wyniosła 3,69 zł netto. 

W 2020 roku odnotowano 38 awarii sieci wodociągowej i 11 awarii sieci kanalizacyjnej. 

Powyższe awarie zostały usunięte przez ZBiEUW-K Sp. z o.o.  

Na terenie Gminy funkcjonuje jedna stacja uzdatniania wody w Śniadkowie Górnym A oraz 

jedna oczyszczalnia ścieków w Piwoninie, której przepustowość wynosi 150 m3/dobę.  

      W  2020 r. firma „EkoDialog” opracowała Gminną ewidencję zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt opracowania -  5000,00 zł.  

       Firma „Instal Pipe Tomasz Bąk” na zlecenie gminy wykonała opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej sieci wodociągowej: 

 obręb Sobienie Biskupie w kwocie 8610,00 zł. 

 obręb Dziecinów w kwocie 10455,00 zł. 

 obręb Sobienie Szlacheckie w kwocie 8610,00 zł. 
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Usuwanie azbestu 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r., Gmina Sobienie-Jeziory otrzymała 

dofinansowanie w formie dotacji w łącznej wysokości 32 942,00 zł na realizację zadania pn. 

„Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-

Jeziory” w ramach programu „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”. Dzięki pozyskanym środkom udało się odebrać od mieszkańców  

98,92 Mg z 39 punktów adresowych) zdemontowanych wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Koszt całego zadania wyniósł 

34 622,00 zł. Odpady zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych ZGO 

Aquarium Sp. z o.o. Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka woj. łódzkie.  

 

ROLNICTWO 
 

    Gmina Sobienie-Jeziory, zajmuje powierzchnię: 97 km2, w tym użytków rolnych 6798 ha. 

Użytki rolne zajmują ok. 70 % powierzchni gminy co nadaje jej typowo rolniczego charakteru 

z przewagą upraw sadowniczych. 

Areał poszczególnych klas bonitacyjnych przedstawia poniższy wykres: 
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występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na 

kondycję rolnictwa. W 2020 roku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory wystąpiła klęska: grad, 

deszcz nawalny, huragan powodująca szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej. W 2020 roku gminna komisja szacująca straty na terenie Gminy Sobienie-

Jeziory po przeprowadzeniu oględzin w terenie sporządziła protokoły z oszacowania zakresu i 

wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 

spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego grad dla 316 

producentów rolnych, deszcz nawalny dla 32 producentów rolnych, huragan dla 2 producentów 

rolnych. Sporządzone protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę 

do ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. W 2020 r. wydano 414 decyzji dotyczących zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

GAZOWNICTWO 

Dystrybucją gazu ziemnego na terenie Gminy Sobienie-Jeziory zajmuje się DUON 

Dystrybucja S.A. Ilość przyłączy gazowych w 2020 r. wynosiła 259. 

Ilość zużycia gazu przez obiekty gminne: 

 Urząd Gminy Sobienie-Jeziory – 2917 m3, 

 Zespół Szkół Sobienie-Jeziory – 26168 m3, 

 OSP w Sobieniach-Jeziorach – 4336 m3, 

 OSP Śniadków Dolny – 522 m3. 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy, przy uwzględnieniu 

wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów 

ekonomicznych przestrzeni, należy do zadań własnych gminy. Zasady zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy określone są w dokumencie 

strategicznym, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Sobienie-Jeziory, który został zatwierdzony Uchwałą Nr IV/15/02 Rady Gminy 

w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 grudnia 2002 r., zmieniony Uchwałą Nr XXII/94/05 Rady 

Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2005 r. w części obejmującej fragmenty wsi 
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Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie, Sobienie Kiełczewskie Drugie. Studium nie jest 

aktem prawa miejscowego, ale ustalenia w nim zawarte są wiążące przy sporządzaniu planów  

miejscowych.   

W 2020 roku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory obowiązywał jeden miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obejmujący swym zasięgiem teren wsi Sobienie Biskupie, 

Sobienie Szlacheckie, Sobienie Kiełczewskie Drugie. Plan został zatwierdzony uchwałą 

nr XXVI/115/05 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 12 grudnia 2005 r., ogłoszoną 

w Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. nr 287, poz. 10885. Pokrywał swym zasięgiem 5,2 % 

powierzchni Gminy, tj. ok. 500 ha.  

W 2020 roku wydano 15 wypisów i wyrysów z w/w planu oraz 195 zaświadczeń 

informujących o tym, że działka znajduje się na terenie, który nie jest objęty działaniem 

żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz że Rada Gminy Sobienie 

-Jeziory nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

zastrzegającego prawo pierwokupu na rzecz gminy, wyznaczanej zgodnie z ustawą z dnia 

9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777). 

Na terenach nieobjętych działaniem planu miejscowego inwestycje celu publicznego 

realizowane są po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

W 2020 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły: 

 Decyzja nr 1/L/2020 na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków z przepustowości Qśrd 

= 150m3/d do przepustowości średniej dobowej Qśrd = 340m3/d zlokalizowanej na działce 

nr ew. 122 obr. Piwonin w gm. Sobienie-Jeziory.  Inwestor – Gmina Sobienie-Jeziory, ul. 

Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory. 

 Decyzja nr 2/L/2020 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, inwestycja 

zlokalizowana na części działek drogowych o nr ew. 306 i 96, obręb Sobienie Szlacheckie 

i nr ew. 1043 obręb Sobienie Biskupie, gm. Sobienie –Jeziory. Inwestor: Gmina Sobienie-

Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory. 

 Decyzja nr 3/L/2020 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, inwestycja 

zlokalizowana na części działki drogowej o nr ew. 1073/2, obręb Sobienie Biskupie, gm. 

Sobienie –Jeziory, inwestor: Gmina Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-

Jeziory. 

 Decyzja nr 4/L/2020 na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1302 w 

miejscowości Siedzów,  działki drogowe: nr ew. 266, obręb Gusin i 49 obręb Siedzów, gm. 

Sobienie-Jeziory. Inwestor: Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentowany przez Zarząd 
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Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 

Karczew. 

 Decyzja nr 5/L/2020 na budowę Telekomunikacyjnego Obiektu Budowlanego operatora 

telefonii komórkowej POLKOMTEL Infrastruktura BR 10541 SOBIENIE, na części 

działki nr ew. 784, obręb Piwonin, gm. Sobienie-Jeziory. Inwestor: Polkomtel 

Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa. 

 Decyzja nr 7/L/2020 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, inwestycja 

zlokalizowana na części działek drogowych o nr ew. 294 i 383/8, obręb Dziecinów, gm. 

Sobienie-Jeziory. Inwestor: Gmina Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-

Jeziory. 

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na 

budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze 

decyzji warunków zabudowy. 

W 2020 roku wydano  66 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 44 decyzje dotyczące 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej 

i 20 decyzji dotyczących zabudowy gospodarczej. 1 wniosek o ustalenie warunków zabudowy 

został rozpatrzony negatywnie. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji 

o warunkach zabudowy w 2020 roku wynosił 2 miesiące. 

DROGOWNICTWO I KOMUNIKACJA 

Komunikacja 

W 2020 roku transport zbiorowy na terenie Gminy był realizowany przez prywatnych 

przedsiębiorców. Pomiędzy miastami i gminami powiatu otwockiego, które uczestniczą 

w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych realizowanych przez SKM i KM 

łączących Otwock z Warszawą, zawarte zostało porozumienie oraz upoważnienie dla 

Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa 

w sprawie zapewnienia wykonywania usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdów 

na liniach kolejowych. Przekazano dotację dla Miasta Otwocka w wysokości 50 000 zł jako 

udział Gminy Sobienie-Jeziory w kosztach związanych z funkcjonowaniem w/w linii 

kolejowych.  

Infrastruktura drogowa 

Przez Gminę Sobienie-Jeziory przechodzą drogi: 
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 wojewódzkie nr: 801, 805, 739, 799; 

 powiatowe nr: 1302W, 1303W, 2752W, 2751W, 2750W, 2749W, 2735W, 2753W 

o łącznej długości 37,44 km; 

 gminne w ilości 21 o łącznej długości 44 km. 

Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 12 Skierniewice –Łuków. 
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Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej w 2020 roku: 

1) modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów 

Zakres zadania obejmował modernizacje drogi gminnej w miejscowości Siedzów  

na długości 1322 mb, dz. nr ew. 236, obręb Siedzów, polegającą na wykonaniu 

następujących robót: 

 roboty przygotowawcze – prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy 

drogowe w terenie równinnym – 1,322 km 

 nawierzchnia: mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej-bitumicznej  

– 1 322,0 m2, skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 5 845,2 m2, 

wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wbudowanym mechanicznie – 

219,71 Mg, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 5 845,2 m2; 

 pobocza - plantowanie poboczy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy  

po zagęszczeniu 8 cm – 605,0 m2. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 210 300,15 zł, w tym dofinansowane ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75 000,00 zł. 

2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejących chodników w drodze Nr 2753W, w tym od 

działki nr 290/3 do Urzędu Gminy oraz od działki 290/2 do ul. Długiej” w wysokości 

37 776,16 zł; 

3) naprawa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 270714W w m. Siedzów - koszt realizacji 

zadania 34 335,45 zł; 

4) remonty cząstkowe dróg gminnych emulsją i grysem 1 758 m2 - koszt 60 545,52 zł; 

5) naprawa drogi gminnej Nr 270717W (do stacji PKP) w m. Warszówka – koszt 13 222,50 zł; 

6) dostawa wraz z rozplantowaniem 1000 t kruszywa dolomitowego i 1000 t żużlu 

paleniskowego do bieżącego utrzymania dróg – koszt 112 176,00 zł. 

 

 

 

 

 


