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do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 29 maja 2019r.

RAPORT
O STANIE GMINY
SOBIENIE-JEZIORY

2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Sobienie-Jeziory
w roku 2018.

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

gmina

Sobienie-Jeziory

graniczy

z gminą Karczew i Celestynów, od północnego – wschodu z gminą 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, Warszówka, Warszawice,
Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie, Sobienie-Jeziory, Radwanków Królewski,
Radwanków Szlachecki, Piwonin, Wysoczyn, Gusin, Szymanowice Duże, Szymanowice Małe,
Siedzów, Śniadków Dolny, Śniadków Górny, Śniadków Górny A, Nowy Zambrzyków, Stary
Zambrzyków, Karczunek, Sewerynów, Zuzanów, Przydawki, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze,
Sobienie Kiełczewskie Drugie. Największą jednostką osadniczą jest miejscowość gminna
Sobienie-Jeziory, gdzie mieści się siedziba władz gminy oraz ważniejsze obiekty użyteczności
publicznej.
Gmina Sobienie-Jeziory liczy 6323 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2018 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
31.12.2018 r.) 1366 mieszkańców, co stanowi 21,60 % 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
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względem najbliższych miast: Otwocka, Garwolina, Góry Kalwarii i Piaseczna, a przede
wszystkim Warszawy.

Użytki rolne zajmują w gminie 6798 ha, tj. 70,08 % powierzchni gminy. 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 Sobienie-Jeziory
charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie
wynosi 3,42 ha. Atutem jest intensywna produkcja rolna, wyspecjalizowana w sadownictwie
i warzywnictwie. Rozległe sady naszej gminy razem z gminą Karczew i Grójec, tworzą
największy sad jabłoniowy Europy.
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Gmina Sobienie-Jeziory aż w 99% znajduje się w granicach obszarów chronionych.
W granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się 9287 ha
powierzchni gminy, w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 264 ha. Na terenie
gminy znajduje się rezerwat przyrody „Wymięklizna” o pow. 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.
Wykorzystują go również wędkarze. 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 Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16A,
4. Gminna Biblioteka Publiczna, Sobienie-Jeziory, ul. Duży Rynek 25,
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sobienie-Jeziory, ul. Tysiąclecia 2,
6. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa, Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 14,
7.

Publiczne Przedszkole, Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 14,

8.

Publiczna Szkoła Podstawowa 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 2018 r. liczba mieszkańców Gminy zwiększyła się o 10
osób i wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6323 osób, w tym 3191 kobiet i 3132
mężczyzn. Statystyka ludności w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
 kobiety w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) - 631 osób, mężczyźni - 650,
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 kobiety w wieku produkcyjnym (19-60 lat) - 1781 osób, mężczyźni - 2071,
 kobiet w wieku poprodukcyjnym - 779, mężczyźni - 411.
W 2018 r. narodziło się w gminie 71 osób, w tym 35 dziewczynek i 36 chłopców, a zmarły 94
osoby, w tym 47 kobiet i 47 mężczyzn. Ubytek naturalny w 2018 r. kształtował się na poziomie
3,63 %.
Urząd Stanu Cywilnego sporządził w 2018 roku 4 akty urodzenia, 40 aktów małżeństw oraz
55 aktów zgonu.
23 sierpnia 2018 roku, 6 par z naszej Gminy świętowało Złote Gody. Wójt Gminy Stanisław
Wirtek w imieniu Prezydenta RP odznaczył jubilatów medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie.

Programy i Strategie
W 2018 r. Gminę Sobienie-Jeziory obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
⇒ STRATEGIA ROZWOJU GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA LATA 2015-2022 ,
⇒ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO,
⇒ 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,
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⇒ 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,
⇒ PLAN GOSPODARKI ODPADAMI,
⇒ PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA,
⇒ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA
LATA 2015-2020,
⇒ GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SOBIENIEJEZIORY NA LATA 2016-2018,

⇒ 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 2018,
⇒ GMINNY PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 R.,
⇒ PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SOBIENIE -JEZIORY W 2018
ROKU.

Współdziałanie gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
Gmina Sobienie-Jeziory jest członkiem Związku Gmin Wiejskich od 2001 r. Składka
członkowska w 2018 r. wyniosła 2.050,86 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
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roku 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. 31 sierpnia 2018 roku zakończono
realizację operacji pn. „Plac rekreacji w Siedzowie” polegającej na budowie boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, montażu urządzeń siłowni plenerowej oraz
ławek parkowych. Dnia 20.12.2018r. realizacja projektu została skontrolowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonych czynności
kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Dnia 31.07.2018r. podpisano umowę
o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Budowa bieżni służącej do rekreacji
w miejscowości Sobienie-Jeziory”. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2019 roku.
W ramach naborów ogłaszanych przez LGD Natura i Kultura w 2018 roku zrealizowane
zostały również projekty, w których wnioskodawcami były stowarzyszenia oraz osoby fizyczne
działające na terenie lub zamieszkujące gminę Sobienie-Jeziory. W ramach projektu
grantowego „Mieszkańcy inwestujący w swój obszar” dofinansowanie po 20 000,00 zł
otrzymały jednostki OSP: w Sobieniach-Jeziorach (zagospodarowanie terenu przed kościołem
w Sobieniach-Jeziorach) i w Piwoninie (zagospodarowanie terenu przed świetlicą OSP).
Realizacja obu projektów została zrealizowana we współpracy z gminą Sobienie-Jeziory na
podstawie zawartych porozumień. W ramach projektu grantowego „Pomysł na wolnych czas”
dofinansowanie w wysokości po 10 000,00 zł na jeden projekt otrzymała Ochotnicza Straż
Pożarna w Dziecinowie („Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy”, „Kurs Tańca
Towarzyskiego”) oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach („Szła
kapela przez wieś!”, „Badacz z gruntu dobry!”, „Folklorem malowane”).
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,
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spotkania integracyjne, imprezy i wydarzenia kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne, a także
działania podejmowane na rzecz promocji całego obszaru realizacji LSR.
Składka Gminy Sobienie-Jeziory jako członka Lokalnej Grupy Działania „Natura
i Kultura” za rok 2018 wyniosła 6 281,00 zł.
Gmina Sobienie-Jeziory laureatem konkursu "Samorząd przyjazny energii"
Gmina otrzymała tytuł "Samorząd przyjazny energii", pamiątkową statuetkę oraz grant
w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje na swoim terenie.
Nagrodę główną

przyznano za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami

Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono umiejętność
pogodzenia interesu lokalnego ze strategicznymi przedsięwzięciami, jakimi są modernizacja
i budowa nowych linii przesyłowych najwyższych napięć.

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 2018” podjętego Uchwałą
Nr XXVII/109/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 listopada 2017 r.
Do zadań priorytetowych należały:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:
a) organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych,
turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze,
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b) wspierania udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie przygotowania i zapewnienia udziału
w zorganizowanych wyjazdach krajoznawczych, wycieczkach, półkoloniach, koloniach,
obozach, aktywnych formach wypoczynku na terenie i poza terenem gminy,
3) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
poprzez:
a) dożywianie dzieci przebywających w placówkach oświatowych i ogniskach
opiekuńczo-wychowawczych realizujących program profilaktyczno-wychowawczy,
b) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez świetlice i inne placówki
opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami
emocjonalnymi,
4) ratownictwa i ochrony ludności w zakresie:
a) wspierania działań przeciwpożarowych,
b) podnoszenia sprawności strażaków poprzez organizację zawodów gminnych
i powiatowych,
c) organizowania obozów dla młodzieży,
5) ochrony i promocji zdrowia w zakresie:
a) badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy,
b) edukacji i promocji zdrowego stylu życia,
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zgodnie z zadaniami priorytetowymi Programu dnia 5 lutego 2018 r. wydano
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 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
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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 14.03.2018 r. została podpisana umowa nr 1/III/2018.JK o wsparcie realizacji zadania
publicznego z Ludowym Zespołem Sportowym Wisła Dziecinów. Kwota przyznanej dotacji:
70 000,00 zł
Dnia 14.03.2018 r. została podpisana umowa nr 2/III/2018.JK o wsparcie realizacji zadania
publicznego z Klubem Sportowym Sobienie Jeziory. Kwota przyznanej dotacji: 70 000,00 zł.
Dnia 20.08.2018 r. do Urzędu 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 2018, tytuł zadania publicznego III Konkurs Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej. Termin realizacji zadania od 15.09.2018 r. do 10.12.2019 r.
Uproszczona oferta została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dziecinowie. Kwota
wnioskowanej dotacji 5000,00 zł. Dnia 04.09.2018 r. została podpisana umowa 1/IX/2018.JK
na realizację powyższego zadania.
Wszystkie organizacje złożyły w terminie sprawozdania końcowe z wykonania zadań
publicznych za 2018 r. Sprawozdania zostały rozliczone.
Kwota przyznanych dotacji stanowiła 0,6 % rocznego budżetu.
Na terenie gminy nie funkcjonuje rada działalności pożytku publicznego.
Gmina wzięła udział w programie „Wspieraj lokalnie”, który umożliwił przekazania 1 %
podatku PIT dla organizacji z terenu gminy za pomocą programu do rozliczania
zamieszczonego na stronie internetowej gminy.
Na terenie gminy funkcjonowały nw. stowarzyszenia:
1. Sobieńskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,
2. Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa,
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3. Stowarzyszenie Wędkarskie „Czajka” Dziecinów,
4. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysoczynie,
5. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dziecinowie,
6. Klub Sportowy Sobienie Jeziory,
7. Ludowy Zespół Sportowy „Wisła Dziecinów” - zmiana nazwy na: Klub Sportowy Wisła
Dziecinów,
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach-Jeziorach,
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie,
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zambrzykowie,
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysoczynie,
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniadkowie Dolnym,
13. 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. Wójt wykonuje zadania przy
pomocy urzędu gminy.
W 2018 roku zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło 19 osób i nie uległo zmianie
w stosunku do 2017 roku.
W 2018 roku w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach wydano 555 szt. dowodów
osobistych, przeciętny czas oczekiwania na dowód osobisty to 3 tygodnie.
Do urzędu wpłynęły w 2018 r. 53 wnioski

o udostępnienie informacji publicznej

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej, w tym:
- 9 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczących udostępnienia
sprawozdań za rok 2018, informacji o zabytkach, strefach ochrony zabytków archeologicznych,
przekazania kart ewidencyjnych, strefach konserwatorskich, informacji o oczyszczalni
ścieków, placu zabaw w Siedzowie, klubach sportowych, organizacjach pozarządowych,
udzielonych dotacjach, o przeprowadzonych kontrolach, o posiadanych dokumentach, tj. Plan
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Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
o organizacjach ekologicznych mających siedzibę na terenie gminy;
- 20 wniosków dotyczących m.in: przesłania kopii umów zawartych w urzędzie,
strategii rozwiazywania problemów społecznych, wysokości wydatków na WOŚP,
wynagrodzenia sekretarza i wójta gminy, kosztów funkcjonowania urzędu, majątku gminy,
wysokości zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu, przesłania danych o urządzeniach
drukujących i poniesionych kosztach,

wysokości abonamentów telefonicznych, majątku

gminy, darowiznach lub zakupach preferencyjnych dla szkół, funduszu sołeckim,
dokumentacji przetargowej, umowy i not księgowych od Zakładu Budowy Eksplotacji
Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych Miętne, infrastruktury drogowej, żłobków i klubów
seniora, składanych wniosków aplikacyjnych w ramach programów unijnych, wykazu osób na
stanowiskach kierowniczych, transmisji sesji, usług doradztwa podatkowego;
- 6 wniosków

dotyczących opłaty adiacenckiej, elektronicznej komunikacji zamówień

publicznych, kosztów obsługi prawnej, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, kopii raportów z badań w laboratorium notyfikowanym oczyszczalni przydomowych
producenta EMKAN-PRO Krzysztof Murawski złożonych wraz z ofertą w postępowaniu
przetargowym, przeznaczenia terenu;
- 1 wniosek dotyczący wysokości odszkodowania za wywłaszczenie działki;
- 2 wnioski dotyczące działalności marketingowej i promocyjnej oraz oprogramowania do
obsługi zamówień publicznych;
- 15

wniosków dotyczących: sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad

bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”, przesłania w formie elektronicznej kopi
sprawozdania za II półrocze 2017 r. podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, który został wyłoniony w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
naprawy drogi gminnej - Dziecinów oraz funduszu sołeckiego, prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w 2017 i 2018 roku na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory, gospodarki komunalnej, prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem
azbestu w roku 2017, podmiotów, które zawarły umowę z Gminą Sobienie-Jeziory
w przedmiocie świadczenia usług w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, odławiania
bezpańskich psów i kotów z terenu gminy Sobienie-Jeziory z okresu 1991-2017 i kosztów
związanych

z

odłowieniem

zagospodarowania

odpadów

i

transportem

bądź

biodegradowalnych

przechowaniem
na terenie

psów,

jednostki

sposobu

samorządu

terytorialnego, przesłania w formie elektronicznej kopii sprawozdania za I półrocze 2018 r.
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który został
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wyłoniony w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wysokości stosowanej przez
gminę stawki opłat rocznych za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajętego pod rzut poziomy urządzeń, sprawowania przez Gminę opieki nad bezdomnymi
zwierzętami, z jakimi firmami gmina podpisała umowę na prowadzenie schroniska, odbioru
odpadów komunalnych, liczby psów wyszczególnionych we wnioskach o zezwolenia na
utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne.
Odpowiedzi na wnioski zostały udzielone w 100%,

w sposób określony przez

wnioskodawców.
W przypadku jednego wniosku o udzielenie informacji publicznej przygotowanie
odpowiedzi nie było możliwe w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) ze względu
na wielkość zakresu żądanych informacji oraz konieczność posłużenia się danymi już
zarchiwizowanymi. Informacja publiczna została udostępniona zgodnie z art. 13 ust. 2
wymienionej

ustawy.

Wnioskodawca

Administracyjnego w Warszawie

złożył

skargę

do

Wojewódzkiego

Sądu

na bezczynność Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w

przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wojewódzki Sąd
Administracyjny oddalił skargę.
W 2018 roku nie wpłynęła żadna

skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego.
W okresie sprawozdawczym zakończyła się VII kadencja Rady Gminy. W Radzie
Gminy funkcjonowały następujące komisje:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Budżetu, Planowania i Finansów,
3) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,
4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.
Obecną VIII kadencję Rada Gminy rozpoczęła na sesji w dniu 23 listopada 2018r. Rada
Gminy powołała powyższe Komisje oraz dodatkowo Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
W roku 2018 Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 42 uchwały, 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

i Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie. Organy nadzoru nie stwierdziły nieważności uchwał. 11 uchwał podlegało
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Realizacja uchwał Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach za 2018 rok
Lp. Nr uchwały

Tytuł uchwały

Sposób
wykonania

1

XXIX/124/2018

w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2018

zrealizowana

2

XXIX/125/2018

zrealizowana

3

XXIX/126/2018

4

XXIX/127/2018

5

XXIX/128/2018

6

XXIX/129/2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Sobienie -Jeziory w 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach
w sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

7

XXIX/130/2018

zrealizowana

8

XXIX/131/2018

9

XXIX/132/2018

10

XXX/133/2018

11

XXX/134/2018

12

XXX/135/2018

13

XXX/136/2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Mazowieckiego
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu
w Otwocku w sprawie podziału Powiatu
Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania
numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sobienie Jeziory za 2017 rok
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017rok
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2017
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

14

XXX/137/2018

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Otwockiego,

zrealizowana

15

XXX/138/2018

16

XXX/139/2018

17

XXX/140/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zrealizowana
Otwockiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu zrealizowana
Otwockiego
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018
zrealizowana

18

XXX/141/2018

19

XXXI/142/2018

20

XXXI/143/2018

21

XXXI/144/2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
gminy Sobienie-Jeziory
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018
14

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

niezrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
realizowana

realizowana

zrealizowana

zrealizowana

I/3/2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach VIII kadencji 2018-2023
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach VIII kadencji 2018-2023
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

26

II/4/2018

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

zrealizowana

27

II/5/2018

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

zrealizowana

28

II/6/2018

w sprawie powołania komisji stałych

zrealizowana

29

II/7/2018

realizowana

30

III/8/2018

31

III/9/2018

32

III/10/2018

33

III/11/2018

34

III/12/2018

35

III/13/2018

36

III/14/2018

w sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania placów
rekreacji
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/7/2018 w
sprawie uchwalenia
regulaminów użytkowania placów
rekreacji
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/143/2018 w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy
Sobienie-Jeziory
w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych rady
gminy i zasad zwrotu kosztów podróży
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

37

III/15/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

realizowana

38

III/16/2018

realizowana

39

III/17/2018

40

III/18/2018

41

III/19/2018

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek
w szkole i w domu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w
postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
świadczenia
rzeczowego
w
postaci
produktów
żywnościowych zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu „ na
lata 2019-2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej ½ udziału we współwłasności zabudowanej

22

XXXI/145/2018

23

I/1/2018

24

I/2/2018

25

15

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

realizowana

realizowana

zrealizowana
realizowana

realizowana

realizowana
realizowana

realizowana

realizowana

realizowana
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III/20/2018

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Sobienie-Jeziory
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018
zrealizowana

Wójt wydał 61 zarządzeń, w tym 13 zarządzeń w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej
na 2018 r., 18 zarządzeń w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych
Gminy Sobienie-Jeziory na 2018r. i 2 zarządzenia w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2018-2021.

Kształcenie młodocianych
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę celu
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Środki pochodzą z Funduszu Pracy, przekazuje Wojewoda.
Dofinansowano 1 pracodawcę za naukę zawodu młodocianego pracownika.
Kwota dofinansowania 8.081 zł.

Finanse gminy
Budżet na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sobienie-Jeziory
Nr XXVIII/119/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w kwotach po stronie dochodów
23.446.000 zł i wydatków 24.171.000 zł.
Przychody budżetu ustalono w kwocie 1.233.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych.
Deficyt budżetu ustalono w kwocie 1.233.000 zł pokryty zostanie przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
W ciągu roku Rada Gminy Sobienie-Jeziory podjęła 5 uchwał zmieniających budżet.
Wójt Gminy podpisał 12 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie.
Plan dochodów został zwiększony o 1.970.000 zł. Zmiany były następujące:


subwencja oświatowa

- 492.551,00



dotacja celowa na zadania zlecone

1.073.698,08



dotacja celowa na zadania własne

455.800,92



dotacja z tytułu pomocy miedzy jst

120.000,00



zwiększenia przez Radę Gminy

813.052,00

Plan wydatków został zwiększony o 2.478.000 zł.
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Po dokonanych zmianach budżet gminy zamknął się kwotą 25.416.000 zł po stronie
dochodów, a po stronie wydatków 26.649.000 zł.
Wykonanie po stronie dochodów budżetu wyniosło 25.466.524,70 zł, a po stronie
wydatków 24.071.192,69 zł.
Struktura dochodów
Lp.
Nazwa
Dochody razem,
w tym:
1.

Dochody bieżące

2.

Dochody majątkowe

Struktura wydatków
Lp.
Nazwa

1.

2.
3.

Plan
25.416.000,00

Wykonanie
25.466.524,70

%
100,20

Udział
w%
100,00

24.336.740,00

24.717.682,54

101,56

97,06

1 079.260,00

748.842,16

69,38

2,94

Plan

Wykonanie

%

Wydatki razem,
w tym:
bieżące, z tego:

26.649.000,00

24.071.192,69

90,33

Udział
w%
100,00

23.562.920,00

21.611.971,64

91,72

100,00

Wydatki jednostek
budżetowych, z tego:
-wynagrodzenia i składki
od nich naliczane,
- wydatki na realizację
zadań statutowych
Dotacje na zadania bieżące

15.372.353,00

13.653.826,82

88,82

56,72

9.133.039,00

8.591.136,54

94,07

35,69

6.239.314,00

5.062.690,28

81,14

21,03

495.000,00

494.461,02

99,89

2,05

Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
majątkowe, z tego:
- wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków europejskich

7.695.567,00

7.463.683,60

96,99

31,01

3.086.080,00
450.000,00

2.459.221,25
448.950,00

79,69
99,77

10,22
1,87

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.395.332,01 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.027,60 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 3.806,93 zł.
W dniu 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVIII/120/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rok 2018 i lata 2019-2021. Gmina nie planowała
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zaciągania kredytów i pożyczek.
Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory za rok 2018
Lp.
1

Plan na
początku roku

Wyszczególnienie
Dochody ogółem

Plan po
zmianach

Wykonanie

23 446 000,00

25 416 000,00

25 466 524,70

22 701 592,00

24 336 740,00

24 717 682,54

744 408,00

1 079 260,00

748 842,16

50 000,00

50 000,00

694 408,00

1 029 260,00

748 842,16

24 171 000,00

26 649 000,00

24 071 192,69

21 668 520,00

23 562 920,00

21 611 971,44

Wydatki majątkowe

2 502 480,00

3 086 080,00

2 459 221,25

3

Wynik budżetu (1-2)

-725 000,00

-1 233 000,00

1 395 332,01

4

Przychody budżetu

725 000,00

1 233 000,00

7 413 629,33

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:

725 000,00

1 233 000,00

7 413 629,33

725 000,00

1 233 000,00

0,00

0,00

1.1

Dochody bieżące

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

1.2.1

ze sprzedaży majątku

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje

2

Wydatki ogółem

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

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

4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy, w tym:
na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w
tym:
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

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansów publicznych

8
8.1
9
9.5

9.6.1

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi
Wskaźnik spłaty zobowiązań

x

x

1 033 072,00
x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o
wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla
danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony
w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
przypadającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
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0,00

x

773 820,00
x

3 105 711,10
x

4,62%

3,24%

10,81%

15,00%

12,20%

9.7

9.7.1

10

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
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
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

x

x

x

x

x

x

9 041 108,00

9 133 039,00

8 591 136,54

11.2

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach
wydatków budżetu
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

2 127 968,00

2 320 707,00

2 016 204,88

11.3

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:

1 485 300,00

1 630 300,00

1 435 650,22

1 045 300,00

1 100 300,00

986 700,22

440 000,00

530 000,00

448 950,00

360 000,00

450 000,00

448 950,00

1 442 480,00

1 736 080,00

1 610 271,45

700 000,00

900 000,00

400 000,00
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11.1

11.3.1

bieżące

11.3.2

majątkowe

11.4

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji
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12.1
12.1.1

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

x

x

128 840,00

w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

128 840,00

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację
programu, projektu lub zadania
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania
12.2
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1.1

x

128 840,00

w tym określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1.1 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację
programu, projektu lub zadania
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
12.4
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.
12.4.1
1 pkt 2 ustawy
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
12.4.2
dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowane z
12.5
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym w związku z już zawartą umową na realizację
12.5.1
programu, projektu lub zadania

923 447,00

643 029,15

923 447,00

643 029,15

923 447,00

643 029,15

450 000,00

448 950,00

229 039,00

229 039,00

229 039,00

229 039,00

220 961,00

219 911,00

220 961,00

219 911,00
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Kwota dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po
samodzielnych publicznych zakładach opieki
zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

x

x

x

14

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

x

x

x

15

Dane dotyczące emitowanych obligacji
przychodowych

x

x

x
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Informacja o stanie mienia gminy
Wartość ewidencyjna mienia Gminy Sobienie-Jeziory wynosi ogółem 53.413.951,71 zł.
Na wartość tą składają się:
1. Grunty o wartości 323.194 zł, w tym:
-

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

-

oddane w dzierżawę 1,42 ha,

-

pozostałe (własne gminy) 31,09 ha.

2. Budynki i lokale o wartości 11.339.129,05 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 39.042,568,34 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,

-

ogrodzenia,

-

targowisko.

4. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 890.213,20 zł, w tym:
-

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

-

pompy głębinowe,

-

piec olejowy w OSP Wysoczyn,
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-

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 SobienieJeziory, OSP Sobienie-Jeziory.

5. Środki transportu o wartości 1.127.934,45 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 690.912,67 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.

7. Wartości niematerialne i prawne o wartości 233.764,44 zł, w tym:
-

programy komputerowe.

Gmina Sobienie-Jeziory nie posiada udziałów w spółkach akcyjnych.

Zmiany w stanie wartości mienia:
1. Rozliczenie zadania inwestycyjnego o wartości 1.995.003,06 zł, w tym:
grupa 1
-

wykonanie studni głębinowej z podłączeniem do stacji uzdatniania wody
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w miejscowości Śniadków Górny 37.023 zł
grupa 2
-

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymanowice Duże 335.641,82 zł

-

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie 300.386,20 zł

-

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie 208.869,46 zł

-

doposażenie boiska sportowego w miejscowości Dziecinów (trybuny, kraty pomostowe
wraz z montażem) 31.488 zł

-

plac rekreacji w Siedzowie 454.503,50 zł

-

plac rekreacji w Warszawicach 448.950 zł

-

infrastruktura sportowo-rekreacyjna w miejscowości Sobienie-Jeziory ul Lipowa (Otwarta
Strefa Aktywności) 108.319,28 zł
grupa 3

-

piec grzewczy z instalacją w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach 22.500 zł

-

kocioł żeliwny do świetlicy w miejscowości Dziecinów 13.715,73 zł
grupa 6

-

system służący do rejestracji oraz transmisji wideo sesji Rady Gminy 22.659,07 zł
grupa 8

- maszt oświetleniowy energetyczno-pneumatyczny do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dziecinowie 10.947 zł
2. Programy komputerowe o wartości 1.761,89 zł, w tym:
-

oprogramowanie komputerowe GOMiG moduł wycinka drzew 615 zł

-

oprogramowanie Fujitsu Windows do serwera 1.146,89 zł.

Dochody z majątku Gminy
Dział
010

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
2. Dochody z dzierżawy nieruchomości wraz z siecią
wodociągową i kanalizacyjną

700

Kwota

2 036,26
66 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
1. Wpływy za użytkowanie wieczyste
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
RAZEM
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455,40
43 889,97
112 381,63

Struktura majątku trwałego

Lp.

Nazwa

Grupa

1

2

3

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Wartość brutto
wg stanu na
dzień
31.12.2017 r.

Zmiany
w
2018 r.

Wartość brutto
wg stanu
na dzień
31.12.2018 r.

4

5

6

Grunty

0

323 194,00

Budynki i lokale

1

11 302 106,05

w tym budynki mieszkalne

1

356 839,00

2

37 154 410,08

1 888 158,
26

39 042 568,34

3-6

831 338,40

58 874,80

890 213,20

4

174 820,80

174 820,80

7

1 127 934,45

1 127 934,45

8

679 965,67

10 947,00

690 912,67

232 002,55

1 761,89

233 764,44

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Maszyny i urządzenia
techniczne
w tym zespoły
komputerowe
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy
ruchomości i wyposażenie
Wartości niematerialne i
prawne
RAZEM

51 650 951,20

323 194,00
37 023,00

11 339 129,05
356 839,00

1 996 764,
95

53 647 716,15

Środki pozabudżetowe
W 2018r. realizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
A. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1. „Plac rekreacji w Siedzowie” - całkowita wartość projektu: 448 950,00 zł, w tym
dofinansowanie 229 039,00 zł. Dnia 20.12.2018r. realizacja projektu została
skontrolowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W wyniku
przeprowadzonych czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono (Raport
z czynności kontrolnych nr 07/19.2/0284/18) .
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2.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory”
– całkowita wartość projektu 1 262 509,34 zł, w tym dofinansowanie 643 029,15 zł.
Inwestycja została zrealizowana w 2017 roku, natomiast rozliczenie dofinansowania
ze środków UE nastąpiło w 2018 roku na podstawie wniosku o płatność złożonego
dnia 18.05.2018r. Dnia 10.07.2018r. realizacja inwestycji została skontrolowana przez
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonych
czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono (raport z czynności
kontrolnych nr 07/7.2/0126/18).

3. Dnia 31.07.2018r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację
operacji „Budowa bieżni służącej do rekreacji w miejscowości Sobienie-Jeziory”
– realizacja w 2019 roku.
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B. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Dnia 29.10.2018r. podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
– okres realizacji 01.01.2019r. – 28.02.2020r. Na mocy postanowień niniejszej umowy
gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 128 840,00 zł, stanowiące 100% kwoty
wydatków kwalifikowalnych projektu.

C. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
1.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sobieniach-Jeziorach (wariant rozszerzony)
- koszt realizacji zadania: 108 319,28 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
45 600,00 zł

D. Ministerstwo Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości
1.

Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory - koszt realizacji
zadania 41 919,00, w tym dofinansowanie w wysokości 41 499,81 zł.
W ramach pozyskanych środków zakupiono i przekazano jednostkom OSP z terenu
Gminy Sobienie-Jeziory poniższy sprzęt i wyposażenie:
 torba ratownicza – 2 szt.,
 detektor wielogazowy – 2 szt.,
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 wysokociśnieniowa poduszka pneumatyczna do podnoszenia o nośności od 50 kN
do 300 kN – 1 szt.,
 osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek
pneumatycznych – 1 szt.,
 plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi – 1 szt.,
 zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie – 1 szt.,
 piła ratownicza do szyb klejonych – 2 szt.,
 nosze typu deska – 1 szt.,
 szyny typu Kramera – 1 szt.,
 zbijak do szyb hartowanych – 2 szt.,
 nóż do pasów bezpieczeństwa – 2 szt.,
 sprzęt do oznakowania terenu akcji – 1 szt.,
 latarka akumulatorowa (szperacz) – 2 szt.,
 pilarka do drewna – 2 szt.,
 detektor napięcia – 1 szt.,
 zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 2 szt.,
 zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 szt.,
 agregat prądotwórczy – 1 szt.,
 przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.
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E. Budżet Województwa Mazowieckiego
I. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2018r.

1. „Remont świetlicy w Starym Zambrzykowie” (ocieplenie i elewacja) - koszt
realizacji zadania: 24 494,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

2. „Remont świetlicy w Sobieniach-Jeziorach” - koszt realizacji zadania 38 054,80 zł,

w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

II. Program wieloletni "Niepodległa" - koszt realizacji zadania 12 000,00 zł, w tym
dofinansowanie 9 600,00 zł.
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III. Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna
tablica" - zakupiono 6 szt. interaktywnych monitorów dotykowych dla placówek
oświatowych z terenu gminy - koszt realizacji zadania 52 500,00 zł, w tym
dofinansowanie 42 000,00 zł.
IV. OSP 2018 - Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Sobienie-Jeziory 2018r.

- koszt realizacji zadania 42 817,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 16 300,00
zł. W ramach pozyskanych środków zakupiono i przekazano jednostkom OSP z terenu
Gminy Sobienie-Jeziory poniższy sprzęt specjalistyczny:
 defibrylator 1 szt.,
 walizkowy zestaw znaków drogowych 1 szt.,
 zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 1 szt.,
 motopompa pływająca 1 szt.,
 pilarka spalinowa 1 szt.,
 piła łańcuchowa ratownicza 1 szt.,
 maszt oświetleniowy 1 szt.
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V. MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2018 - Remont dachu strażnicy OSP
w Śniadkowie Dolnym - koszt realizacji zadania 31 867,50 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 23 742,00 zł

VI. Współorganizacja przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego „OWOCOBRANIE 2018”
– dofinansowanie w wysokości 23 000,00 zł
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F. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Przebudowa drogi gminnej w Sobieniach Szlacheckich - całkowita wartość:
297 386,20 zł, w tym dofinansowanie 100 000,00 zł.

G. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dofinansowanie

w formie dotacji w wysokości 17 902,76 zł na realizację zadania

pn. „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu
Gminy Sobienie-Jeziory”.

H. Środki Komisji Europejskiej – Program WiFi4EU Call 1
Dotacja w wysokości 15 000 euro na instalację sieci Wi-Fi w przestrzeni publicznej
w ramach działania “Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych
– WiFi4EU”

Fundusz Sołecki
Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, o których wyodrębnieniu decyduje rada
gminy podejmując stosowną uchwałę. Natomiast 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 gminy.
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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,
- są zadaniami własnymi gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym),
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W 2017 r. odbyły się 22 zebrania wiejskie dotyczące planowanego funduszu sołeckiego
na 2018 r. Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:
Lp.

nazwa sołectwa

liczba
mieszkańców

Zebranie wiejskie
liczba osób

data zebrania
wiejskiego

udział %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dziecinów
Gusin
Karczunek
Piwonin
Przydawki
Radwanków Królewski
Radwanków Szlachecki
Siedzów
Śniadków Dolny
Śniadków Górny
Śniadków Górny A
Sobienie Biskupie
Sobienie Szlacheckie
Sobienie Jeziory
Sobienie Kiełczewskie I
Sobienie Kiełczewskie II
Szymanowice Duże
Szymanowice Małe
Warszawice
Warszówka
Wysoczyn
Nowy Zambrzyków
Stary Zambrzyków
Sewerynów
Zuzanów

676
176
34
144
58
53
216
213
144
47
203
376
300
1370
236
166
245
140
342
320
479
69
235
22
47

21
20
6
14
19
11
23

24.09.2017
29.09.2017
22.09.2017
10.09.2017
30.08.2017
23.09.2017
24.09.2017

3%
11%
18%
10%
33%
21%
11%

16
15
15
56
17
16
15

24.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
24.09.2017
28.09.2017

11%
32%
7%
15%
6%
1%
6%

12
17
18
19
15
11
18

18.08.2017
23.08.2017
29.09.2017
08.09.2017
16.09.2017
24.09.2017
17.09.2017

5%
12%
5%
6%
3%
16%
8%

8

24.09.2017

17%

6311

382

Razem:

31

6%

Z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę
200 816,69 zł.
Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego
lp.

Nazwa
sołectwa

Przedsięwzięcie, zadanie

Dział

Rozdział

§

Plan

Wykonanie
ogółem:

w tym:
bieżące

1
1

2
Dziecinów

3

4

5

6

Karczunek

3

Piwonin

4

Gusin

Przydawki

13 715,73

zakup wytwornicy piany (1 szt.)

754

75412

4210

1 100,15

1 100,15

zakup prądownic pianowych (2 szt.)

754

75412

4210

2 400,00

zakup rozdzielacza kulowego (1
szt.)
zakup gaśnic proszkowych (2 szt.)

754

75412

4210

500,00

754

75412

4210

200,00

zakup motopompy szlamowej (1
szt.)
zakup radiotelefonów przenośnych
(2 szt.)
zakup węży ( 8 szt.)

754

75412

4210

6 300,00

754

75412

4210

3 700,00

3 640,00

754

75412

4210

Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
Zakup tablic informacyjnoogłoszeniowych
razem:

6

2 400,00
500,00

majątkowe
10
13 715,73

1 100,15

11
99,48

100,00

2 400,00

100,00

500,00

100,00

170,00

170,00

85,00

6 250,00

6 250,00

99,21

3 640,00

98,38

1 000,00

936,00

936,00

28 988,15

28 711,88

14 996,15
7 719,20

93,60
13 715,73

99,05

600

60016

4300

7 743,41

7 719,20

99,69

600

60016

4300

9 883,48

7 342,53

7 342,53

74,29

900

90095

4210

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

11 383,48

8 842,53

8 842,53

77,68

Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa:
900

90095

4210

9 442,40

9 390,07

9 390,07

99,45

900

90095

4270

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100,00

12 442,40

12 390,07

12 390,07

99,58

5 200,00

5 200,00

99,28

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa:
Naprawa mostku na drodze gminnej
(zakup materiałów oraz wykonanie)
Zakup i montaż dodatkowych lamp
oświetlenia ulicznego
razem:

SobienieJeziory

9

13 788,00

Zakup urządzeń zabawowych wraz
z montażem i transportem
Ułożenie płytek wraz z zakupem
materiałów w budynku wiejskim
razem:

5

8

6060

razem:

2

7

1) Zakup pieca olejowego wraz z
900
90095
montażem w budynku pełniącym
funkcję świetlicy
2) Doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP:

%
(8:7)

600

60016

4270

5 237,61

900

90015

4300

3 300,00
8 537,61

0,00
5 200,00

5 200,00

60,91

Poprawa estetyki wsi:
naprawa przystanku autobusowego
(wstawianie szyb, naprawa części
metalowych, malowanie) oraz
malowanie ławek
utrzymanie terenów zielonych

600

60016

4300

3 500,00

900

90095

4300

4 000,00

naprawa huśtawek i zabawek

900

90095

4300

2 499,50

zakup podłoża poliuretanowego
wraz z montażem i transportem
razem:

900

90095

6060

23 092,00
33 091,50

7

Radwanków
Królewski

Naprawa poboczy dróg gminnych
poprzez dostawę kruszywa wraz z
rozdysponowaniem
razem:

600

60016

4300

8

Radwanków
Szlachecki

Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:

600

60016

4300

9

Śniadków
Górny

Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:

600

60016

4300

10

Śniadków
Dolny

Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców sołectwa:
zakup szafek kuchennych, kuchni
gazowej oraz armatury
zakup drzwi drewnianych, rolet

864,00

864,00

21,60

864,00

864,00

2,61

8 372,15

8 370,78

8 370,78

99,98

8 372,15

8 370,78

8 370,78

99,98

13 766,06

13 766,06
8 173,60

6 039,99

8 173,60

6 039,99

6 039,99

6 039,99

73,90

73,90

900

90095

4210

3 500,00

3 500,00

3 500,00

100,00

900

90095

4210

3 300,00

1 593,00

1 593,00

48,27

32

zakup materiałów niezbędnych do
remontu pomieszczenia (panele,
parapety, tynk strukturalny, grunt,
farby, osprzęt instalacyjny itp.)
zakup stołu bilardowego

900

90095

4210

900

90095

4210

razem:

11

Śniadków
Górny A

Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
Zakup tablicy ogłoszeniowej

600

60016

4300

900

90095

4210

razem:

12

Sobienie
Biskupie

Naprawa dróg gminnych, koszenie
poboczy
pielęgnacja terenów zielonych

600

60016

4300

900

90095

4300

13

14

15

Sobienie
Kiełczewskie
Pierwsze
Warszówka

16

Warszawice

17

Szymanowice
Duże

18

Wysoczyn

20

Szymanowice
Małe

Stary
Zambrzyków

3 060,00

184,90

100,00

1 523,48

184,90

11 383,48

8 337,90

8 337,90

73,25

12 585,87

11 028,39

11 028,39

87,63

12,14

750,00

750,00

750,00

100,00

13 335,87

11 778,39

11 778,39

88,32

15 060,70

1 722,00

1 722,00

11,43

1 722,00

1 722,00

9,03

4 000,00

1) Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spotkań mieszkańców sołectwa:
remont pomieszczenia budynku
wiejskiego
zakup kosiarki

900

90095

4270

11 045,75

900

90095

4210

1 500,00

2) Organizacja festynu na Dzień
Dziecka
3) Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:

900

90095

4300

3 000,00

600

60016

4300

1 000,00

Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:

600

60016

4300

16 545,75

4 999,95

4 999,95

1 460,00

1 460,00

97,33

3 000,00

100,00

972,59

97,26

10 432,54

63,05

14 412,40

99,89

3 000,00
972,59

10 432,54
14 412,40

14 427,89

14 412,40

14 412,40

99,89

1 739,12
785,00

1 739,12
785,00

86,96
87,22

2 524,12
4 755,82

2 524,12
4 755,82

14,67
26,52

4 755,82

4 755,82

26,52

14 658,25

99,54

Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa oraz promocja kultury fizycznej:
demontaż starego zbiornika i zakup
900
90095
4270
3 200,00
wraz z montażem nowego zbiornika
na ścieki
zakup sprzętu sportowego na
900
90095
6060
10 800,00
siłownię plenerową wraz z
montażem i transportem
zakup piecyków elektrycznych
900
90095
4210
2 000,00
zakup namiotu wystawowego
900
90095
4210
900,00
pielęgnacja terenów zielonych
900
90095
4300
307,58
17 207,58
razem:
Dostawa kruszywa wraz z
600
60016
4300
17 935,59
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
17 935,59
razem:

Dostawa kruszywa wraz z
600
60016
4300
14 725,72
14 658,25
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
14 725,72
14 658,25
razem:
1) Dostawa kruszywa wraz z
600
60016
4300
2 000,00
1 945,17
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
2) Zapewnienie mieszkańcom sołectwa atrakcyjnego miejsca do organizacji spotkań plenerowych

zakup nowoczesnej bieżni

900

90095

4210

3 500,00

zakup projektu do siłowni plenerowej

900

90095

4210

1 000,00

zakup urządzeń na siłownie
plenerową
razem:

900

90095

4210

9 223,00

Zakup kosiarki spalinowej

900

90095

4210

Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:

600

60016

4300

Zapewnienie mieszkańcom sołectwa
atrakcyjnego miejsca do organizacji
spotkań plenerowych poprzez zakup
parasoli, stołów i ławek wraz z
transportem

900

90095

4210

14 658,25

99,54

1 945,17

97,26

3 841,88

85,37

3 394,00

3 394,00

96,97

9 212,70

9 212,70

99,89

3 841,88

0,00

22 469,13

18 393,75

18 393,75

81,86

2 000,00

1 989,00

1 989,00

99,45

9 251,11

11 251,11

33

45,27

14 427,89

zakup paliwa oraz środków
900
90095
4210
2 246,00
chemicznych do bieżącego
utrzymania terenów zielonych w
sołectwie
zakup parasoli ogrodowych wraz z
900
90095
4210
4 500,13
podstawami
3) Stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa

19

3 060,00

19 060,70

razem:
Sobienie
Szlacheckie

3 060,00

14 394,80

9 239,56

11 228,56
14 376,00

9 239,56

11 228,56
14 376,00

99,88

99,80
99,87

21

Nowy
Zambrzyków

22

Zuzanów

razem:
Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:
Dostawa kruszywa wraz z
rozdysponowaniem w celu
utwardzenia drogi
razem:

600

60016

4300

600

60016

4300

Wydatki razem:

14 394,80
8 901,61

14 376,00
1 903,44

14 376,00
1 903,44

99,87
21,38

8 901,61

1 903,44

1 903,44

21,38

8 173,60

8 155,07

8 173,60
322 311,19

8 155,07
200 816,69

8 155,07

8 155,07
187 100,96

99,77

13 715,73

99,77
62,31

w tym:
Treść

Dział

Transport i łączność

600

Rozdział

§

Plan

Wykonanie
ogółem

w tym:
bieżące

Drogi publiczne gminne

60016

%
(8:7)
majątkowe

160 738,40

103 465,19

103 465,19

64,37

160 738,40

103 465,19

103 465,19

64,37
99,28

Zakup usług remontowych

4270

5 237,61

5 200,00

5 200,00

Zakup usług pozostałych

4300

155 500,79

98 265,19

98 265,19

63,19

15 200,15

14 996,15

14 996,15

98,66

15 200,15
15 200,15

14 996,15
14 996,15

14 996,15
14 996,15

98,66
98,66

146 372,64

82 355,35

68 639,62

13 715,73

56,26

82 355,35
56 775,67

68 639,62
56 775,67

13 715,73

4210

3 300,00
3 300,00
143 072,64
64 339,81

57,56
88,24

4270
4300
6060

17 245,75
13 807,08
47 680,00

7 999,95
3 864,00
13 715,73

7 999,95
3 864,00

322 311,19

200 816,69

187 100,96

Bezpieczeństwo publiczne i
754
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
75412
Zakup materiałów i
wyposażenia
Gospodarka komunalna i
900
ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90015
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
90095
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki razem:

4210

4300

13 715,73

46,39
27,99
28,77

13 715,73

62,31

Partnerstwo publiczno-prywatne
Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Promocja gminy
W ramach promocji gminy w celu pokazania potencjału kulturalnego i turystycznego
wydatkowano na:
 Piknik Lotniczy SKY Show Sobienie Szlacheckie współorganizowany z Wójtem
Gminy - 22.090,33 zł
 Festyn Rodzinny w Hołdzie Niepodległej w Sobieniach-Jeziorach współorganizowany
z Proboszczem Parafii Sobienie-Jeziory, zakupiono puchary, gry, artykuły spożywcze
na poczęstunek i jednorazowe - 6.133,37 zł
 turniej tenisa stołowego: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek 554,76 zł,
puchary i dyplomy - 1.099,19 zł
34

 festyn plenerowy Owocobranie - 26.510,57 zł, w tym: nagrody konkursowe, artykuły
spożywcze

i

jednorazowe,

zabezpieczenie

imprezy,

wykonanie

materiałów

promujących imprezę, wynagrodzenie zespołu muzycznego
 spotkanie drużyn ochotniczych straży pożarnych zakupiono artykuły spożywcze na
poczęstunek i jednorazowe -2.920,73 zł
 konsultacje na temat bezpieczeństwa w gminie oraz spotkanie przedsiębiorców
zakupiono artykuły spożywcze - 89,11 zł
 zorganizowanie akcji letniej: zakupiono artykuły spożywcze na poczęstunek - 81,12 zł
 spotkanie promujące tradycje, obyczaje związane z Bożym Narodzeniem za usługę
gastronomiczną - 11.000,01 zł, w tym zobowiązanie roku ubiegłego
 uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości: koncert piosenki
patriotycznej kapeli góralskiej w Dziecinowie - 4.000 zł,
 przewóz na koncert piosenki patriotycznej - 1.900 zł
 wykonanie materiałów promujących gminę (kalendarze, rollup, plansze z herbem
gminy i godłem Polski) - 2.901,57 zł
 życzenia świąteczne w prasie lokalnej - 1.899 zł,
 bieżące utrzymanie, aktualizacja i obsługa strony internetowej gminy
 promocja gminy w mediach społecznościowych.

Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sobieniach-Jeziorach. SPZOZ rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1999 r.
SPZOZ Sobienie-Jeziory wykonuje 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;
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przychody z wynajmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych ( garaże , lokal pod
aptekę i gabinety lekarskie).

Przychody ogółem wyniosły w 2017 roku 1.667.806,71 zł, a w 2018 roku 1914257,37 zł
Koszty odpowiednio 1641314,41 zł i 1906 265,85zł.
Rok 2017 zamknął się zyskiem w wysokości 26 492, 30 zł a rok 2018 kwotą 7 991,47 zł.
Liczba pacjentów objętych świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ na
koniec 2017 roku wynosiła 5590, a na koniec 2018 roku – 5604.
Porady udzielone w SPZOZ
Lp.
Nazwa

1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.

Liczba udzielonych porad w latach
2017
2018
Lecznictwo podstawowe
Lekarze POZ
35 420
33 213
Lekarz pediatra – higiena szkolna
Szczepienia wg kalendarza szczepień
100 %
100%
Bilanse
348
275
Gabinet zabiegowy
Iniekcje, opatrunki
3 560
3 345
EKG
620
632
Badanie cukru na glukometrze
210
195
Badania analityczne – liczba osób
6 315
6 420
Badania profilaktyczne
Badania profilaktyczne w ramach
2 518
2 420
grup dyspanseryjnych i przed
szczepieniami

SPZOZ na początku roku

zatrudniał

na umowę o pracę 13 osób na 10,4 etatu.

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 14 osób na 11,4 etatu, w tym: 2 lekarzy ogólnych na 1,4
etatu, 1 lekarz pediatra, 7 pielęgniarek na 5,5 etatu, rejestratorka medyczna, sprzątaczka
i główna księgowa na 0,5 etatu. Na podstawie umów innych niż umowa o pracę na dzień 31
grudnia 2018 roku było zatrudnionych 11 osób, w tym: 3 lekarzy rodzinnych, 1 lekarz rodzinny
- pediatra, 2 pielęgniarki, rejestratorka medyczna, pracownik finansowo księgowy, kierowca
karetki, palacz-konserwator, informatyk.
W roku 2018 wykonano remont dachów na budynku ośrodka i na garażach przy ośrodku
oraz remont kominów na łączną wartość 52.200 zł. Na w/w remont SPZOZ otrzymał dotację
z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory.
SPZOZ uczestniczy w programie Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia
Stawów realizowanego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
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Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory funkcjonuje także 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 miejscowości Sobienie-Jeziory funkcjonują dwie prywatne apteki - jedna mieści się
w budynku SPZOZ, druga przy ul. Wiślanej.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej 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 komisja 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.
28 grudnia 2017 r. Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach uchwaliła Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 r.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 r. 19 podmiotów posiadało zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację Programu wraz z działaniami w zakresie
Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2018 przeznaczono kwotę 120 000,00 zł, w tym:

105.000,00 zł na działania związane z Profilaktyką Alkoholową, a 15 000,00 zł na
Przeciwdziałanie Narkomanii.
W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 2
posiedzenia. GKRPA wydaje postanowienia zgodne z uchwałą rady gminy na sprzedaż
alkoholu. Przeprowadzane są rozmowy z osobami współuzależnionymi, które przychodzą po
informacje, wsparcie, wskazówki co można zrobić aby pomóc osobie z problemem. Rozmowy
są przeprowadzane na bieżąco i zainteresowani są informowani co mogą zrobić, aby uruchomić
procedurę lub z jakiej skorzystać pomocy. Przeprowadzono 7 rozmów z osobami
współuzależnionymi. Na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia wezwano 4 osoby
szkodliwie spożywające alkohol. Rozmowy zostały przeprowadzone z 3 osobami, 1 osoba nie
przybyła na rozmowę. Gminna Komisja w 2018 r. nie skierowała żadnego wniosku do Sądu
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Rodzinnego w Garwolinie o wydanie postanowień w sprawie odpowiedniego leczenia,
o przebadanie tych osób przez biegłych w zakresie uzależnienia, ponieważ osoby wezwane
otrzymały czas na zastanowienie się co dalej zrobią w tej kwestii. Diety i ryczałt dla członków
Komisji to koszt 7 440 zł. Komisja współpracowała z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie
Konsultacyjnym. Dyżury pełnią:
 psycholog kliniczny przyjmuje w każdy czwartek w godz. 16-17,30 / koszt 700 zł
miesięcznie /,
 terapeuta uzależnień przyjmuje w drugą i czwartą środę miesiąca / koszt 600 zł
miesięcznie/,
 logopeda przyjmuje raz w miesiącu 2 godz. /koszt 300 zł miesięcznie/.
Punkt działa w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pomieszczeniu tym
mieści się także Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
W 2018r. na działanie Punktu zostało wydatkowane 18 500 zł.
Gmina brała udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”. Koszt 1 580 zł.
W ramach profilaktyki w szkołach odbywały się warsztaty, zajęcia, spektakle profilaktyczne,
spotkania dzieci niepełnosprawnych w Bibliotece, noc w bibliotece, spotkanie z kolędami
i przewóz osób na próby sztuki „Alicja w krainie czarów” - koszt 13 747,89 zł.
Na dofinansowanie wypoczynku (przewóz dzieci) do Wręczycy, Wadowic, wyjazdy
z półkolonii z Warszawic, Kazimierz Dolny/ Dzieci i rodzice/ wydatkowano 6 642 zł.
Zorganizowano imprezy trzeźwościowe i integracyjne dla mieszkańców gminy, tj.: Dzień
Kobiet, Kiermasz Rękodzieła, Rocznica grupy AA, Dzień Seniora /koszt 9 150,43 zł./
Działalność wiejskich świetlic w czasie wakacji 8 600 zł
Ogółem w 2018r. wydatkowano 65 660,32 zł
Na przeciwdziałanie narkomanii wydano 4 930,06 zł, w tym:
 na bilety wstępu na Niećpę 3500,06 zł - w imprezie „Nie piję, nie palę, nie ćpam”
uczestniczyło 40 osób, impreza odbyła się w Arenie Ursynów;
 warsztaty w szkole w Sobieniach-Jeziorach - koszt 1 430 zł.

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
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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 31.12.2018 r.,
zatrudnionych było 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy, 1 osoba
na ½ etatu oraz asystent rodziny na umowę zlecenie w 28% finansowany ze środków
pozyskanych w ramach Resortowego Programu „Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy
Zastępczej na rok 2018.”
W roku sprawozdawczym pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych objęto 300 osób w 185 rodzinach. Rodziny te korzystały z szeroko rozumianej
pomocy społecznej, tj. 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.
W roku 2018 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 334.131 zł. Wykorzystano również środki
własne w wysokości 587.805,76 zł.
W 2018 roku GOPS wypłacił na realizację świadczeń pomocy społecznej fundusze na:


zasiłki stałe - 35 osobom na kwotę 197.104,26 zł (41 osób w rodzinie);



zasiłki okresowe - 5 osobom na kwotę 10.557,47 zł (6 osób w rodzinie);



inne zasiłki celowe i w naturze - 83 osobom na kwotę 65.690 zł, w tym zasiłek celowy
specjalny 28 osobom na kwotę 17.990 zł;



program pomocy państwa w zakresie dożywiania: zasiłki celowe udzielono 37
rodzinom na kwotę 19.600 zł; wsparcie w postaci posiłków udzielono 102 osobom na
kwotę 40.507 zł;



sprawienie pogrzebu - 2 świadczenia na kwotę 5.100 zł;



odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób na kwotę 102.920,01 zł;



opłacanie składki zdrowotnej dla klientów pobierających świadczenia z pomocy
społecznej - 32 osoby na kwotę 17.507,25 zł.
Najczęstszą przyczyną trudnej sytuacji rodziny oraz powodem przyznania pomocy była

długotrwała choroba - ponad 30% przypadków. Problemy rodzin w Gminie wynikają także
z niepełnosprawności, która jest powodem wsparcia 26,5% rodzin, ubóstwo 23% oraz
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bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
17%. Na terenie Gminy nie odnotowuje się trudnych przypadków spowodowanych
bezdomnością.
Na terenie Gminy jest realizowane zadanie rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych (posiadających przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodów), tzw.
Karta 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 Gminie Sobienie-Jeziory w 2018 roku
wydano 78 Kart Dużej Rodziny.
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 ubiegłym roku 4 razy. Do każdej sprawy powoływana była grupa robocza, w roku 2018 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 2018 roku prowadzonych było 7 procedur, nie było
kart kontynuowanych z poprzednich lat. Jedną sprawę przekazano do organów ścigania,
a zakończono 3 karty z powodu uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
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 preadopcyjnym. W 2018 roku 4 dzieci z terenu Gminy Sobienie-Jeziory
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było

umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych spokrewnionych i jedno dziecko w domu dziecka.
Na to zadanie poniesiono koszty w wysokości 24.462zł.
Również w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodek zatrudniał w 2018
roku asystenta rodziny na umowę zlecenie (koszt wynagrodzenia to 15.000 zł - ze środków
własnych gminy 10.753 zł i z dotacji 4.247 zł). Asystent współpracował z 8 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 2018r. wpłynęły 52 wnioski o przyznanie stypendiów, przyznano 52
stypendia na łączna kwotę 8.134,40 zł. Wypłacono 7936 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 2018 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 Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizował działania na rzecz
podopiecznych:


warsztaty kulinarne;



warsztaty edukacji ekonomicznej;



warsztaty dietetyczne;



warsztaty niemarnowania żywności.

Z powyższej pomocy w 2018 roku skorzystały 253 osoby.
W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 557 decyzje, z czego:


358 decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,



93 decyzje w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego,



22 decyzje w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych,



4 decyzje w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego,



65 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,



12 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
Obsługa świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Organami właściwymi do załatwiania spraw indywidualnych i wypłaty świadczeń rodzinnych
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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 2018 r.
poz.2220 ze zm.).
Warto przy tym dodać, iż świadczenia rodzinne stanowią odrębny od świadczeń z pomocy
społecznej system, na który składają się:
1) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenie się dziecka,
4) świadczenie rodzicielskie.
W roku 2018 z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 295 rodzin, którym przyznano
10 582 świadczenia na kwotę 1 773 677,46 zł.
Liczba świadczeń oraz kwoty wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.
Świadczenia rodzinne przyznane przez GOPS Sobienie-Jeziory w 2018 r.
Rodzaj świadczenia
Kwota świadczenia
Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami1

1 045 564,46 zł

9 127

Zasiłek pielęgnacyjny

154 265,04 zł

975

Świadczenie pielęgnacyjne

349 978,00 zł

237

4 360,00 zł

8

62 000,00 zł

62

157 509,60 zł

173

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie

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 2018 r. poz.554 ze zm.). Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma

1

Od 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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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, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
W roku 2018 ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 19 rodzin, którym
przyznano 372 świadczenia na kwotę 151 200,00 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 Gminie Sobienie-Jeziory w 2018 roku podjęto działania wobec 11 dłużników
alimentacyjnych. Tut. Organ otrzymał 19 zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, do Komorników zostało wysłanych 11 informacji mających
wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (m. in pochodzących
z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego). Na wywiad alimentacyjny zostało
wezwanych 5 dłużników alimentacyjnych, z czego z trzema dłużnikami Organ przeprowadził
wywiad. Jeden dłużnik został zobowiązany do zarejestrowania się w Urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy, wobec 2 dłużników wystąpiono do Urzędu Pracy
z wnioskiem o aktywizację zawodową.
W roku 2018 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 18 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
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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 2018 r. od dłużników alimentacyjnych
wyegzekwowano kwotę 36 486,54 zł, z czego na dochody gminy przekazano 9 240,03 zł
(40%), na dochody budżetu państwa 27 246,51 zł (60%) i odsetki ustawowe w wysokości
13 386,54 zł.
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 2018 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 2018 r., poz. 2134 ze zm.) od 1 kwietnia 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. Świadczenie wychowawcze
przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko w rodzinie uzależnione od
dochodu, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, których dochód
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko rodzinom,
których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.
Wysokość świadczeń wypłaconych w 2018r. wyniosła 4 630 345,30 zł. Wpłynęło 574
wnioski, wydano 572 decyzje. Świadczenia zostały wypłacone dla 852 dzieci. Ilość
wypłaconych świadczeń 9291.
Na początku 2018 r. 487 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+). Ilość
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ta zmniejszyła się pod koniec 2018 r. do 485 rodzin.
Realizacja zadań z zakresu świadczenia „DOBRY START”
Świadczenie „Dobry Start” zostało wprowadzone uchwałą Rady Ministrów z dnia 30
maja 2018 roku 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).
Celem świadczenia „Dobry start” jest wsparcie 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.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny
i wynosi 300,00 zł.
Za 2018 r. świadczenie zostało wypłacone w kwocie 228 900,00 zł. Wpłynęło 516
wniosków, wydano 515 decyzji. Świadczenie zostało wypłacone dla 764 dzieci, w 513
rodzinach.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Gospodarka mieszkaniowa
Na początku 2018 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),
 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,
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 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
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 2018 r. w zasobie gminy znajdowały się 34 mieszkania. Stan ten
nie zmienił się w ciągu roku.
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Niewykorzystane było 1 mieszkanie. Przyczyną niewykorzystania tego mieszkania był zły stan
techniczny. Mieszkanie nie kwalifikuje się do remontu.
W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
W 2018 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Wg stanu na 31 grudnia 2018 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 2018 r. nie wypłacono dodatków mieszkaniowych. Powodem było brak

złożonych

wniosków o dodatki.
W zasobie gminy nie ma budynków niemieszkalnych .
W 2018 r. nie było osób oczekujących na mieszkanie z zasobu gminy.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 58 930,04 zł i dotyczyły 19 mieszkań.
Dokonano przypisu dla 34 osób na ogólną kwotę 43 850,47 zł, w tym;


27 osób zamieszkałych w lokalach gminnych,



6 osób zamieszkałych w mieszkaniach nauczycielskich,



1 osoba czynsz dzierżawny.

Dokonano odpisu na nieruchomości przy ul. Piwonińskiej 24 w związku ze śmiercią najemcy.

Dochody z najmu i dzierżawy
Liczba
Przypis
najemców
33
43 817,48
1
32,99
Razem:
43 850,47
OGÓŁEM:

Odpis

Wpłata
bieżąca
36 461,88
32,99
36 494,87

9 582,82
9 582,82

34 267,65

Spłata
zaległości
7 395,10
7 395,10

43 889,97

Nadpłaty
169,80
169,80
0,00

Na odsetki z tytułu zaległości wpłynęło 98,00 zł. Koszty upomnień to kwota 61,20 zł.
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą 49 307,72 zł. Nadpłata wynosi 169,80
zł, powstała w wyniku opłacenia przez najemcę całego roku w zbyt dużej wysokości. Ogółem
zaległości to kwota 49 477,52 zł, która dotyczy 13 najemców. Wystawiono 17 upomnień na
kwotę 51 813,90 zł.
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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. W 2018 roku były one wyższe niż ustalone
dopuszczalne poziomy.
4 stycznia 2016 r. Gmina zawarła 3 letnią umowę na świadczenie 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 z firmą REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. Johna Lennona 4,
05-400 Otwock wyłonioną w postepowaniu 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 8,00 zł/osobę przy
zbieraniu odpadów w sposób selektywny, natomiast 16,00 zł/osobę w przypadku zbierania
odpadów w sposób nie selektywny.
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 od domku 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 48,00 zł za rok,
w przypadku zbierania i odbierania w sposób nieselektywny 96,00 zł za rok.
Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych selektywnie stanowiło podstawowy
systemu 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 i pojemnikowym – odpady
zmieszane.
W 2018 r. Gmina zapewniła mieszkańcom:
a) pojemniki na odpady zmieszane,
b) worki na odpady segregowane,
c) kontener na odpady remontowo-budowlane na zgłoszenie telefoniczne,
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d) dwa razy do roku od posesji odbiór wielko gabarytów,
e) 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,
f) dwa razy w roku zbiórkę opon,
Powyższe działania były wliczone w opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi, którą
mieszkańcy uiszczali kwartalnie do budżetu gminy.
W 2018 r. ilość złożonych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych wyniosła 1965,
zaś dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 165. Ilość osób zamieszkałych
na stałe zawartych w deklaracjach wynosiła 5856.
Ilości odpadów odebranych i zebranych z terenu Gminy:
a) zmieszanych – 1 146,890 Mg,
b) segregowanych – 638,22 Mg, w tym ulegających biodegradacji – 187,505 Mg,
c) przekazanych do składowania – 3,403 Mg,
d) masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi
– 1744,590 Mg,
e) masa odpadów magazynowanych – 10,520 Mg.
Została również podpisana umowa na wywóz nieczystości stałych z 9 jednostek
administrowanych przez Gminę Sobienie-Jeziory na okres od 2 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
1. Utrzymanie dróg, ulic i placów w okresie letnim polegało na:
a) koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach,
b) zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
c) malowaniu i naprawie ławek ustawionych na chodnikach i przy przystankach,
d) odświeżaniu oznakowania poziomego.
2. Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym:
a) odśnieżanie ulic oraz chodników i placów,
b) zwalczanie gołoledzi, śliskości pośniegowej,
c) opróżnianie koszy ulicznych,
d) posypywanie piaskiem dróg, ulic i placów.
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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
w grudniu 2017 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 2018 r. do 31 grudnia 2019 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 2018 r. świadczyła firma Instalatorstwo
Elektryczne Marian Chodkiewicz ul. Wspólna 9, 08-440 Pilawa.
Opieka nad zwierzętami
Dnia 28 marca 2018 r. Rada Gminy w Sobieniach Jeziorach r. podjęła Uchwałę Nr
XXIX/126/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Na jego realizację
zabezpieczono w budżecie kwotę 50 000,00 zł oraz podpisano następujące umowy:
a) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Spółka z o.o. Florianów
24, 99-311 Bedlno – odbiór padłych zwierząt,
b) Gospodarstwo rolne Piwonin, 08-443 Sobienie-Jeziory – zapewnienie miejsca
i opieki zwierzętom gospodarskim,
c) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO” Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki – odłowienie wraz z przejęciem i dalszym utrzymaniem w schronisku
psów bezdomnych,
d) 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,
e) Zbiornica Padliny Skórzec Mirosław Cabaj ul. Świętojańska 5, 08-110 Siedlce,
f) Gabinet Weterynaryjny w Celestynowie ul. Laskowska 40, 05-430 Celestynów
– przeprowadzenie obserwacji 1 bezdomnego psa,
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g) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Celestynowie ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów – schronisko.
W 2018 r. z budżetu gminy poniesiono koszty zapewnienia opieki 23 psom i 7 kotom.
Zakupiono 114 mikroczipów Standard w cenie 8,61 brutto za sztukę za łączną kwotę
998,54 zł brutto.
Wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Otwocku przy
wsparciu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie w listopadzie przeprowadzono
akcję czipowania. Podczas akcji udało się zaczipować 35 psów. W celu dokarmiania kotów
wolno żyjących zakupiono karmę FUN4pets kot w ilości 15 worków po 10 kg za kwotę
960,01 zł brutto.

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 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. 2 funkcjonariuszy
Zespołu ds. Prewencji zostało przeniesionych do dalszego pełnienia służby w Komisariacie
Policji w Karczewie.
W roku 2018 Posterunek Policji w Sobieniach-Jeziorach wszczął ogółem 100 postępowań
przygotowawczych, z czego:
-

w 71 przypadkach akta skierowano do Prokuratury Rejonowej w Garwolinie

z wnioskiem o zatwierdzenie aktu oskarżenia,
- w 18 przypadkach zakończono postepowania wydaniem postanowienia o umorzeniu
wobec braku znamion czynu zabronionego,
- 10 postępowań umorzono wobec niewykrycia sprawcy,
- 1 postępowanie zawieszono.
Ponadto przeprowadzono 42 postępowania sprawdzające. W roku 2018 osiągnięto ogólną
skuteczność ścigania na poziomie 90,11%. W roku 2017 skuteczność ta wynosiła 82,35%.
Podstawowymi zagrożeniami występującymi w 2018 roku były: kradzież mienia – 10
przestępstw, kradzież z włamaniem – 7 przestępstw, uszkodzenie mienia – 5 przestępstw,
nietrzeźwi kierujący - 25 przestępstw.
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W 2018 roku odnotowano wzrost przestępstw niektórych kategorii lub były one
utrzymane na podobnym poziomie, w porównaniu do 2017 roku.
W celu ograniczenia przestępczości wśród nieletnich, a także w celu przeciwdziałania
i zwalczania zjawisk patologii społecznej policjanci kontynuowali stałą współpracę
z dyrektorami szkół na terenie gminy. Przeprowadzali spotkania i pogadanki z pedagogami
szkół, gronem pedagogicznym, uczniami i ich rodzicami. Dzielnicowy wielokrotnie brał udział
w spotkaniach z młodzieżą, a także z sołtysami i mieszkańcami gminy. Spotkania te
pozwalały na nawiązywanie kontaktu z mieszkańcami i poznanie problemów występujących
w lokalnych społecznościach. W dniu 24 maja 2018 r. w Świetlicy w Sobieniach-Jeziorach
odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy.
Policjanci korzystali z monitoringu wizyjnego w miejscowości Sobienie-Jeziory
założonego przez gminę.
Z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w 2018r. przyznano:
- dofinasowanie 3.000 zł dla Posterunku Policji w Sobieniach-Jeziorach na wyposażenie
w wideodomofon, który będzie realizować wideorozmowy poza godzinami funkcjonowania
Posterunku bezpośrednio z jednostkami nadrzędnymi pracującymi w trybie całodobowym,
- dofinansowanie w wysokości 7.500 zł do zakupu pojazdu służbowego na wsparcie Komisariatu
Policji w Karczewie oraz podległych mu gmin.
Wpłaty na państwowy fundusz celowy zostały wykorzystane i rozliczone.
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 według stanu na dzień 01.01.2018 roku
wyniosła 178 osób, w tym uprawnionych biorących udział bezpośrednio w akcjach
ratowniczych 58 osób. Łączna ilość członków OSP wg stanu na dzień 31.12.2018 roku
wyniosła 163, w tym uprawnionych biorących udział bezpośrednio w akcjach ratowniczych
41 osób. W dwóch jednostkach OSP na terenie gminy funkcjonują Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze, których łączna ilość wg stanu na dzień 01.01.2018 roku wynosiła 14 osób, a na
dzień 31.12.2018 roku wynosiła 11. W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
strażacy OSP z terenu gminy Sobienie-Jeziory uczestniczyli w gaszeniu 163 pożarów oraz 90
razy byli dysponowani do miejscowych zagrożeń. Do dyspozycji OSP na terenie gminy
Sobienie-Jeziory są 4 samochody ratowniczo-gaśnicze średnie oraz 3 samochody ratowniczo-
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gaśnicze lekkie. OSP Sobienie-Jeziory posiada na wyposażeniu łódź na przyczepie wraz
z silnikiem służącą do celów ratownictwa na wodach.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych zatrudniamy 4 konserwatorów na 1,6 etatu.
Za uczestnictwo w 322 działaniach ratowniczych wypłacano ekwiwalent dla członków OSP
w wysokości 22.725 zł, w tym zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 612,50 zł.
Statystyka wyjazdów OSP z terenu gminy Sobienie-Jeziory za rok 2018
OSP
pożary miejscowe alarmy
razem
Zabezpieczenie
zagrożenia fałszywe
rejonu operacyjnego
OSP Sobienie-Jeziory
80
58
15
153
1
OSP Dziecinów

63

26

7

96

0

OSP Stary Zambrzyków

10

4

0

14

0

OSP Wysoczyn

5

1

1

7

0

OSP Śniadków Dolny

5

1

1

7

0

Oświata i wychowanie
Na terenie Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe, przedszkole i 2 punkty
przedszkolne.
Od września 2017 r. klasy II i III gimnazjum zostały włączone do szkoły podstawowej
w Sobieniach-Jeziorach.
Do szkół podstawowych, przedszkola i punktów przedszkolnych w roku szkolnym
2017/2018 uczęszczało 815 uczniów.
W placówkach oświatowych zatrudnionych było 61 nauczycieli w pełnym wymiarze i 22
w niepełnym (71,84 etatu ) oraz 24 pracowników obsługi.
W 2 szkołach prowadzone są stołówki szkolne. W 2018 r. z obiadów korzystało 420
uczniów, w tym: w szkole w Sobieniach-Jeziorach 270 uczniów ze średnią stawką żywieniową
1,89 zł, w szkole w Warszawicach 150 uczniów ze stawką żywieniową 2,03 zł oraz 35 dzieci
z punktu przedszkolnego korzystało z obiadu i podwieczorku ze stawką żywieniową 3,93 zł.
W szkole w Siedzowie dożywianie prowadzone jest w ramach cateringu.
Wyżywienie w placówkach oświatowych jest pokrywane w 100% przez rodziców.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum, Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej
Szkoły Podstawowej w Warszawicach byli dowożeni do placówek
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przez przewoźnika

prywatnego. W szkole w Warszawicach z dowożenia korzystało 73% uczniów, tj. 110
uczniów. W szkole w Sobieniach-Jeziorach w roku szkolnym 2017/2018 dowożonych było
255 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 246 uczniów.
Koszt dowożenia w 2018 roku wyniósł 203.233,26 zł. Ponadto Gmina zwracała rodzicom
koszty za przejazd dzieci niepełnosprawnych do szkól specjalnych (18.835 zł) oraz dowoziła
dzieci niepełnosprawne

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku

samochodem specjalistycznym. Koszt dowozu wraz z opieką wyniósł 81.218,12 zł.
We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice szkolne.
Wydatki budżetu gminy na oświatę wynosiły 9.087.039, 49 zł, z czego 4.833.782 zł
pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa.
Wydatki z budżetu gminy na poszczególne szkoły w 2018r.
Wydatki

Lp.

Nazwa szkoły
Plan

Wykonanie

1.

Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach

5 239 915,00

4 861 069,55

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach

2.489.204,00

2.357.202,19

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedzowie

2.110.945,00

2.050.500,29

Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach
W Sobieniach-Jeziorach funkcjonuje Zespół Szkół w skład którego wchodzą: Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach i Publiczne Przedszkole
w Sobieniach-Jeziorach. Przy szkole funkcjonują oddziały przedszkolne. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych uczą się w budynku szkolnym w Starym Zambrzykowie.

Średnia liczba
uczniów na
nauczyciela

Zwolnienie

dyplomowy

mianowany

stażysta

razem

Rok

kontraktowy

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty

Zatrudnienie
nowych nauczycieli

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Nauczyciele

2017/2018

36

1

2

6

27

2

3

11

2018/2019

35

1

3

5

26

-

-

10
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Liczba
oddziałów

razem

Dziewczynki

Chłopcy

Śr. liczba uczniów
w klasie

j. obcy-angielski

Razem

Dziewczynki

Chłopcy

Razem

Dziewczynki

Chłopcy

Razem

Dziewczynki

Chłopcy

Rok

2017/2018

3

64

35

29

21

64

-

-

-

30

16

14

34

19

15

2018/2019

Ilość dzieci

55

3

75

43

32

25

75

41

23

18

34

20

14

-

-

-

Rocznik 2013

2017/2018
18
351
183
168
20
351
178

2018/2019
17
321
172
149
19
321
132

Liczba nauczycieli

Rocznik 2012

Śr.licz. uczniów na
nauczyciela

Zwolnienie
nowych
nauczycieli

Nauczanie
indywidualne

j. obcy dodatkowy

j. obcy-angielski

Śr. liczba uczniów
w klasie

Chłopcy

Dziewczynki

razem

Liczba
oddziałów

Rok

Ilość dzieci

Zatrudnienie

dyplomowy

mianowany

kontraktowy

stażysta

razem

Rok

Uczniowie

2

Oddziały Przedszkolne

Nauczyciele

2017/2018

4
2
2
16

2018/2019

4
2
1
1
19

Dzieci
Rocznik 2011

Egzamin gimnazjalny
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 67 uczniów, którzy uzyskali poziom wysoki
w skali staninowej:
- część humanistyczna- język polski – 7/9
- część humanistyczna- wos i historia – 7/9
- część matematyczno-przyrodnicza- matematyka – 7/9
- część matematyczno-przyrodnicza- przedmioty przyrodnicze – 6/9 tj. poziom wyżej
średniej
- język angielski – 5/9 – poziom średni
9 uczniów uzyskało 100% wyników.
40 uczniów uzyskało wynik w przedziale 90 – 99%.
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 2018 program eksponuje:
- Działania ,,Dla Niepodległej”,
- 100 rocznica odzyskania niepodległości -wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów,
- Rozwój doradztwa zawodowego,
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Szkoła realizuje projekty i programy :
- Program SKS Mazowsze – program sportowy nadzorowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Odbiorcami programu są uczniowie klas III gimnazjum i klas I-VI szkoły
podstawowej;
- ,,Estetyka ruchu i piękno”-innowacyjny program autorski z gimnastyki artystycznoakrobatycznej;
- Program ,,Owoce i warzywa w szkole”, ,,Mleko w szkole” – programy pilotowane przez
Agencję Rynku Rolnego;
- ,,Między nami kobietkami”-przy współprac Procter & Gamble;
- Program ,,Cyfrowo bezpieczni” pod patronatem Fundacji Miasta w Internecie;
- Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych przy współpracy
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Międzynarodowego Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach;
- Program „Bieg po zdrowie”;
- Projekt ,,Razem możemy lepiej” organizowany przez Fundację Innowacji i Społeczeństwa
Obywatelskiego;
- Projekt ,,Przemocy stop”- jestem wartościowym człowiekiem;
- Projekt ,,Bezpieczna droga do szkoły”;
- Projekt ,,Gabinet profilaktyki zdrowotnej- wyposażenie szkoły w sprzęt i aparaturę
Medyczną;
- Projekt kampania społeczna promująca szacunek dla flagi RP;
- Projekt MEN ,,Aktywna tablica”- rządowy program rozwijania kompetencji w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnej;
- Projekt dzień matematyki przy współpracy ze Stowarzyszeniem Doskonalenia i Rozwoju;
- Kampania ,,Bezpieczna droga ,,Dobrze cię widzieć”-projekt finansowany przez Fundusz
Sprawiedliwości;
- Projekt ,,Razem możemy lepiej” mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- Projekt ,,Wielka mapa Polski”-wymiana pocztówkowa, we współpracy z Wsi;
- ,,Mój pierwszy zeszyt” -akcja promująca 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej;
- Program regionalny ,,Mazowsze 2018 – rezerwa” organizowany ze środków Funduszu Pracy;
- ,,Szkoła z pasją, ludzie z pasją” - autorski program promujący ciekawych ludzi;
- ,,Ratujemy i uczymy ratować” - program we współpracy WOŚP;
- ,,Program doradztwa zawodowego do klas VII i VIII……” - wpisany do szkolnego zestawu
programów;
- Akcja ,,Zbieramy nakrętki” dla hospicjum Małego Księcia w Lublinie;
- Akacja pomocowa dla rodaków na Litwie ,,I, Ty zostań świętym Mikołajem”;
- Akcja pomocowa dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie.
Oferta edukacyjna
Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania na
poszczególne etapy edukacyjne. Ponadto uczniowie posiadający opinie PPPP mogą korzystać
z zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć terapeutycznych. Uczniom
z orzeczeniami szkoła zapewnia zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a jeśli potrzeba to
zajęcia indywidualnego nauczania. W ofercie szkolnej są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: koło
plastyczne, koło muzyczne (chór), koło muzyczne (gitara), koło taneczne, koło biologiczne,
koło teatralne, zajęcia logopedyczne, koło chemiczne, koło geograficzno-chemiczne, koło
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historyczne, SKS, zajęcia sportowe (gimnastyka akrobatyczna), koło szachowe, koło języka
angielskiego.
W szkole funkcjonuje świetlica, z której korzysta 180 uczniów.
W szkole jest nowocześnie wyposażona kuchnia z zapleczem gospodarczym i jadalnia.
Uczniowie korzystają z obiadów i podwieczorków.
Szkoła posiada 2 biblioteki i 2 Centra Informacji Multimedialnej.
Współpraca
Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, tj. Parafią, Gminną Biblioteką
Publiczną, GOPS-em, szkołami zrzeszonymi w Ogólnopolskiej Rodzinie Szkół im. Jana
Pawła II, w Diecezjalnej Rodzinie Szkół im. JP II, z Fundacją Orszak Trzech Króli.
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. „Jan Paweł II – Polak Patriota” – konkurs
plastyczny, Konkurs poezji patriotycznej, Kuratoryjne konkursy przedmiotowe- fizyka, wiedza
o społeczeństwie, chemia, geografia, historia, matematyka, XXIII Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

Konkurs Piosenki Patriotycznej

i Żołnierskiej, „Godło Polski”- konkurs plastyczny, Kuratoryjne konkursy przedmiotowebiologia, j. angielski, j. rosyjski, j. polski , XIII Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Marii
Kolbe” „Święty Maksymilian Maria Kolbe” – konkurs plastyczny, „Z Janem Brzechwą na
wesoło”- konkurs czytelniczy ,„Z literaturą za pan brat” – konkurs czytelniczy, „Piękna nasza
Polska cała według polskich autorów literatury dziecięcej” – konkurs recytatorski, III
Diecezjalny Konkurs Biblijny, Szkolny konkurs matematyczny, „Jesteśmy przyjaciółmi dzieci
z Bullerbyn”- konkurs czytelniczy, Co słychać w lesie” – szkolny konkurs przyrodniczy,
Dyktando językowe – język angielski, Konkurs Recytatorski Poezji K. I. Gałczyńskiego,
„Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości” – konkurs fotograficzny, „Humor w wierszach
dla dzieci”- konkurs recytatorski, „Kocham Cię Polsko” – konkurs plastyczny, „Kwasy,
zasady, sole” – konkurs wiedzy chemicznej, „Moja ulubiona książka” – konkurs czytelniczy,
„Kryminalne zagadki A. Christie” – konkurs czytelniczy, Konkurs z edukacji dla
bezpieczeństwa, Powiatowy turniej wiedzy o samorządzie, „ Piosenka nie zna granic” –
konkurs z języka angielskiego, „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – konkurs z języka
angielskiego.
Zawody
Mistrzostwa Powiatu w Mini Koszykówce Dziewcząt ,Mistrzostwa Powiatu w Mini
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Koszykówce Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt, Kuratoryjne
konkursy przedmiotowe- biologia, j. angielski, j. rosyjski, j. polski, Mistrzostwa Powiatu
w Piłce Koszykowej Chłopców, Parafialny Turniej Tenisa Stołowego, Szkolny Turniej Piłki
Siatkowej, Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu
w Mini Piłce Siatkowej Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
Dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Mini
Piłce Ręcznej Dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Chłopców, Powiatowy
turniej wiedzy o samorządzie, Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce , Mistrzostwa Powiatu
w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Nożnej Chłopców,
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej
Chłopców,

Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców,

Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa
Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych
Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych,
„Z podwórka na stadion” – turniej piłki nożnej o puchar Tymbarka, Szkolny Turniej Piłki
Koszykowej,

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej

w Osiecku, Turniej „dwóch ogni” o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefowie,
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły w Mariańskim Porzeczu.
Remonty, inwestycje, zakupy
W 2018 r. oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem i zapleczem.
Remonty:
- wymiana okien w części starej budynku,
- wymiana oświetlenia,
- naprawy instalacji hydrauliczno-wodociągowej,
- naprawa placów zabaw,
- montaż bramy.
Uporządkowano teren wokół szkoły. Przeprowadzono wycinkę pielęgnacyjną drzew.
Pomoce dydaktyczne:
- zakup książek do biblioteki,
- zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego,
- zakup werbli i sprzętu nagłaśniającego,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w 2018 roku liczyła 9 oddziałów.
Do szkoły podstawowej uczęszczało 151 osób, w tym 82 uczennice , 69 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 17 osób.
W szkole odbywała się obowiązkowa nauka języka obcego – języka angielskiego (kl. „O”VIII - w zajęciach wzięło udział 151 osób, w tym 82 uczennic , 69 uczniów) oraz języka
obcego – języka rosyjskiego ( kl. VII i VIII) – uczyło się 36 osób, w tym 15 uczennic i 21
uczniów.
Uczniowie nie korzystali z nauczania indywidualnego,
Liczba nauczycieli ogółem: 22 osoby (17,61 etatów

przeliczeniowych), w tym

nauczycielek/nauczycieli kontraktowych - 5,50 etatu, nauczycieli mianowanych - 5 etatów,
nauczycieli dyplomowanych - 7,11 etatu. W 2018 r. zatrudniono 6 nauczycieli (w przeliczeniu
na pełne etaty - 4,72 etatu). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadało średnio 10
uczniów.
Przy szkole podstawowej funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało
50 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 24 chłopców.
Najważniejsze wydarzenia w szkole:
I. UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU „BEZPIECZNA +” z udziałem
radnych i rodziców :
- happening podsumowujący 2 akcje: „Tydzień życzliwości” i „Bądźmy tolerancyjni”,
ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla uczniów kl. I-VII „Razem lepiej”, prezentacja
wspólnego kalendarza;
- sprawozdanie z przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych pn. „Komunikacja
interpersonalna w zespole klasowym – jak zapobiegać zachowaniom agresywnym,
STOP cyberprzemocy” oraz w zakresie cyberprzemocy dla wszystkich uczniów klasy I-VII;
- przegląd profilaktyczny podsumowany konkretnymi wskazówkami dla nauczycieli
i rodziców;
- prezentacja programu kolędniczego (2 grupy).
II . Realizacja projektu edukacyjnego „GODNOŚĆ. WOLNOŚĆ.
NIEPODLEGŁOŚĆ” w ramach ogłoszonego przez MEN konkursu
1. Wycieczka szkolna dla uczniów PSP w Warszawicach związana tematycznie
z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II
Rzeczypospolitej pn. „Śladami marszałka Józefa Piłsudskiego po Warszawie”.
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2. Zgromadzenie i wystawienie pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę
niepodległości.
3. Konkurs Plastyczny na rodzinne opracowanie i wykonanie gry planszowej odwołującej się
do wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości pn. „Graj w niepodległość”.
4. Konkurs Pieśni Patriotycznej pn. „Szansa na sukces!”.
5.

Inscenizacja

„Pisk

Białego

Orła”

w

wykonaniu

uczniów

pod

kierunkiem

nauczyciela/instruktora teatralnego.
III. Organizacja uroczystości wynikających z kalendarza szkolnego, w tym Wieczoru
Wigilijnego i Pikniku Patriotycznego.

Osiągnięcia uczniów w roku 2018
Intensywna praca, zarówno uczniów jak i nauczycieli, owocuje wieloma
sukcesami odnoszonymi przez wychowanków szkoły

w konkursach, olimpiadach

przedmiotowych i licznych konkurencjach sportowych. W bieżącym roku szkolnym
uczniowie

uczestniczyli

w

następujących

konkursach

i

olimpiadach

zewnątrzszkolnych:
Udział dzieci przedszkolnych w konkursach:
1. Autoportret – konkurs plastyczno-literacki, Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2 wyróżnienia;
2. Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Wszystko, co mamy Polsce oddamy” - II
miejsce;
3. Wewnątrzszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „ Dla Niepodległej – Szansa na sukces”
- I miejsce;
4. Wewnątrzszkolny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną – 2x II miejsce;
5. Wewnątrzszkolny Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy – 3
wyróżnienia;
6. Ferie zimowe z rodziną – II miejsce;
7. Jak wyobrażam sobie Polskę za 100 lat – 4x I miejsca.
Konkursy plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej:
1. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Otwoccy strażacy okiem młodego
pokolenia - II miejsce;
2. Powiatowy Konkurs Plastyczny inspirowany Twórczością Juliusza Słowackiego – I ,
III miejsce, 2 wyróżnienia;
3. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mazowieckie lasy pamiętają o wolności” –
wyróżnienie;
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4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Autoportret” – wyróżnienie;
5. Konkurs gminny – Palma wielkanocna II miejsce;
6. Powiatowy Konkurs Plastyczny „100 lat Niepodległej” – konkurs na komiks –2 x III
miejsce, wyróżnienie;
7. Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod patronatem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
„Orzeł Biały – nasza duma” – wyróżnienie .
Konkursy sportowe:
1. Parafiada Dekanatu Osieckiego – I miejsce w sztafecie dziewcząt 4x200m,
II m. w biegu na 60m, I m. badminton, w klasyfikacji końcowej III m. szkoła;
2. Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców – II miejsce;
3. Eliminacje Gminne do Mistrzostw Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt
i Chłopców;
4. Bieg sztafetowy „Dla Niepodległej”;
5. Rodzinny bieg sztafetowy w ramach Festynu Szkolnego.
Konkursy patriotyczne:
1. Wewnątrzszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej – Szansa na sukces”;
2. Lokalny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej organizowany przez OSP
Dziecinów – I, II, III miejsce.
Konkursy językowe/przedmiotowe:
1. Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego w Józefowie;
2. I Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym
w Otwocku;
3. Ogólnopolski Konkurs Jasełek – III miejsce.
Wewnątrzszkolne konkursy (najważniejsze):
1. Konkurs na „Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną” – I, 2x II, III miejsce, 3 wyróżnienia;
2. Konkurs na „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy” – kategoria 1- I, II, III, 4
wyróżnienia, kategoria 2 –I, II, III miejsce;
3. Zbiórka żywności o długim terminie przydatności do spożycia.
Konkursy religijne:
1. Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II dla klas IV-VIII – I, II, III miejsce;
2. Palma na Parafialny Konkurs na Najwyższą Palmę – III miejsce;
3. Konkurs na Najpiękniejszą Palmę organizowany przez Bibliotekę w Sobieniach
Jeziorach – III miejsce.
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Inwestycje i remonty
- modernizacja pracowni komputerowej,
-budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie
W 2018 roku w szkole funkcjonowało 8 oddziałów.
Liczba uczniów - 100, w tym 49 uczennic , 51 uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 13 osób.
W szkole odbywała się obowiązkowa nauka języka obcego – języka angielskiego (kl. „I”VIII- 100 uczniów oraz języka obcego – języka rosyjskiego ( kl. VII - VIII) – uczyło się 33
uczniów.
1 uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia rewalidacyjne).
W strukturze szkoły funkcjonuje 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 15 dzieci,
w tym 10 dziewczynek i 5 chłopców. Nauczany język obcy – język angielski.
Punkt przedszkolny : liczba oddziałów

- 2; liczba uczniów - 50, w tym 27 dziewczynek

i 23 chłopców. Roczniki dzieci 2013-2015, w tym:
- rocznik 2013 – 19 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 10 chłopców;
- rocznik 2014- 20 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 8 chłopców;
- rocznik 2015- 11 dzieci, w tym 6 dziewczynek i 5 chłopców.
Nauczany język obcy – język angielski.
1 uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczyciel wspomagający).
Łącznie w szkole funkcjonuje 11 oddziałów, do których uczęszczało 165 uczniów (średnio do
jednego oddziału uczęszcza 15 osób).
Liczba nauczycieli ogółem: 24 osoby, w tym: 18 nauczycielek i 6 nauczycieli (w przeliczeniu
na etaty 20,32), etaty bez godzin ponadwymiarowych 17,43.
Na pełny etat zatrudnionych było13 nauczycieli, na niepełne etaty 11 nauczycieli, 1 nauczyciel
przebywa na urlopie macierzyńskim.
Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego: 12 dyplomowanych, 4
mianowanych, 6 kontraktowych i 2 stażystów.
Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2018/2019:
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- odwodnienie placu zabaw,
- budowa altanki na placu zabaw,
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- bieżące remonty w szkole.
Najważniejsze wydarzenia w szkole
- Dzień Babci i Dziadka – impreza dla wszystkich klas i punktu przedszkolnego,
- jasełka wystawiane w szkole i kościele w Mariańskim Porzeczu.
Wszystkie konkursy i uroczystości odbyły się zgodnie z kalendarzem uroczystości
szkolnych na dany rok, m.in.: święto Batalionów Chłopskich, ślubowanie klasy pierwszej,
akademia z okazji odzyskania niepodległości, Katarzynki i Andrzejki, Wigilia Szkolna,
choinka, walentynki, pierwszy dzień wiosny, akademia z okazji uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Konkursy i zawody
Uczniowie brali udział w;
- Konkursie Piosenki i Patriotycznej i Żołnierskiej w Dziecinowie,
- eliminacjach do konkursu „Warszawska Syrenka”,
- towarzyskich meczach piłki nożnej z uczniami sąsiednich szkół.

Publiczne Przedszkole w Sobieniach-Jeziorach
W 2018 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne.
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola

Dziewczynki

Chłopcy

Śr. liczba uczniów
w klasie

j. obcy-angielski

Razem

Dziewczynki

Chłopcy

Razem

Dziewczynki

Chłopcy

Razem

Dziewczynki

Chłopcy

3

69

37

32

23

69

36

20

16

33

17

16

-

-

-

3

75

39

36

25

75

-

-

-

45

24

21

30

15

15

Rok

razem

Rocznik 2015

Liczba oddziałów

Rocznik 2014

2017/2018

Rocznik 2013

2017/2018

Ilość dzieci
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W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu pracowało 4 nauczycieli, w tym: 1 stażysta,
2 kontraktowych, 1 mianowany. Średnio na 1 nauczyciela przypadało 23 uczniów. Zatrudniono
1 nowego nauczyciela. Żaden nauczyciel nie został zwolniony.
W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu pracowało 4 nauczycieli, w tym:
3 kontraktowych i

1 mianowany. Średnio na 1 nauczyciela przypadało 25 uczniów.

Zatrudniono 1 nowego nauczyciela. Żaden nauczyciel nie został zwolniony.
Praca dydaktyczno-wychowawcza Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach
opiera się na ,,Programie opiekuńczo-wychowawczym” opracowanym przez nauczycieli
przedszkola, zaakceptowanym

przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez Radę

Rodziców. Program ten jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa. W roku 2018
program eksponuje działania ,,Dla Niepodległej”, wychowania do wartości, świadomego
korzystania z dóbr kultury. Zawiera elementy doradztwa zawodowego.
Projekty programy
Przedszkole pracuje na programie MAC rekomendowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, wpisanym do Szkolnego Zestawu Programów.
Realizowany jest Projekt Edukacji Ekologicznej ,,Kubusiowi przyjaciele natury”. ,,Finansowy
elementarz”- przy współpracy z Bankiem Millennium.
Autorskie programy opracowane przez nauczycieli:
- Program zajęć praktyczno-technicznych ,,Poznaję świat i tworzę sztukę”,
- Program czytelniczy: ,,Przedszkolak mały czytelnik”.
Edukacja
Nauczyciele przedszkola prowadzą szeroką diagnostykę wychowanków polegająca na
obserwacji dzieci. Opracowują dla każdego przedszkolaka dokument 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.
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Uroczystości i akcje
- 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 rodaków na Litwie ,,I Ty zostań świętym Mikołajem”;
- Akcja pomocowa dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie.
Współpraca
Przedszkole współpracuje z:
- Gminną Biblioteką Publiczną w Sobieniach-Jeziorach,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Sobieniach-Jeziorach,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach,
- oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Na terenie Gminy

w 2018 r. funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna

w Sobieniach-Jeziorach z filią w Dziecinowie.
Biblioteka otrzymała dotacje:
- z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w wysokości 250 000,00 zł,
- z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 500,00 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 23.000,00 zł
W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydatkowano
267 146,41 zł.
Księgozbiór wg stanu na dzień 1.01.2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Sobieniach-Jeziorach i w Filii Bibliotecznej w Dziecinowie wynosił 25.561 woluminów.
W ciągu roku zakupiono 729 woluminów za łączna kwotę 17.529,03 zł (ze środków
organizatora 10.029,03 zł , ze środków MKiDN 7.500,00 zł).
Na ubytki przeznaczono 7.491 woluminów.
Księgozbiór wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 18.799 woluminów.
Liczba czytelników w 2018r. wyniosła łącznie 740 w tym:
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osoby uczące się - 271
osoby pracujące - 350
osoby pozostałe - 119
Liczba wypożyczeń w GBP Sobienie-Jeziory - 6.316 wol.
Liczba wypożyczeń w Filii w Dziecinowie - 1.515 wol.
Liczba odwiedzin w GBP w Sobieniach-Jeziorach -5.726 osób.
Liczba odwiedzin w Filii Bibliotecznej w Dziecinowie – 1.032 osoby.
Liczba odwiedzin ogółem w czytelni internetowej 1.015 osób.
W GBP w Sobieniach-Jeziorach zatrudnione są 4 osoby na pełne etaty i księgowa na
0,25 etatu.
GBP w Sobieniach-Jeziorach czynna jest:
Poniedziałek- 10-18
Wtorek 8-16
Środa 11-19
Czwartek 9-17
Piątek 8-16
Filia Biblioteczna w Dziecinowie czynna jest 2 dni w tygodniu:
Środa 10-18
Piątek 8-16
Roczna działalność GBP w Sobieniach-Jeziorach - 2018 r.
Lp. Data
Zadania
1.
3.01.2018
Przejęcie filii, uporządkowanie, policzenie książek do
wprowadzenia do systemu bibliotecznego MATEUSZ (5.000,00
wol.)
2.
8-19.01.2018
Remont biblioteki w Sobieniach-Jeziorach
3.
13.01.2018
Bal karnawałowy dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych
(cykl spotkań)
4.
15-26.01.2018
Ferie z biblioteką
5.
Zumba dla dzieci i dorosłych (zajęcia raz w tygodniu)
6.
14.02.2018
Konkurs walentynkowy
7.
22.02.2018
Warsztaty wielkanocne w filii
8.
6.03.2018
Spotkanie z przedszkolakami w bibliotece
9.
6.03.2018
Warsztaty wielkanocne z harcerzami
10. 11.03.2018
Dzień Kobiet
11. 18.03.2018
Kiermasz Wielkanocny
12. 9,16,23,30.04.2018 Zumba
13. 10.05.2018
Wizyta grupy przedszkolaków z Zambrzykowa w bibliotece
14. 11.05.2018
Spotkanie autorskie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem
15. 9.06.2018
Noc w Bibliotece
16. 15.06.2018
Spotkanie autorskie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

16-17.06.2018
29.06.2018
9-20.07.2018
25.07.2018
26.08.2018
8.09.2018
12.09.2019
17.09.2018
28.10.2018
19.11.2018

27.
28.
29.

9.12.2018
9.12.2018

Udział w promocji gminy – pokazy lotnicze
Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi
Półkolonie z biblioteką
Makijaż krok po kroku
Owocobranie
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego
Makijaż krok po kroku
Zumba
Dzień Seniora
Wizyta przedszkolaków i klas zerowych z PSP Warszawice
w bibliotece
Konkurs „Karta Bożonarodzeniowa”
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Cotygodniowe spotkania z Klubem Kreatywnych Kobiet

Ogółem w imprezach organizowanych przez GBP w Sobieniach-Jeziorach uczestniczyło
3.187 osób.
Kultura
W 2018 r. w Gminie Sobienie-Jeziory zorganizowane były następujące wydarzenia
kulturalne:


03.02.2018 r. - X Turniej tenisa stołowego Sobienie-Jeziory,



09.06.2018 r. - Konkurs plastyczny „Jak wyobrażam sobie Polskę za 100 lat” SobienieJeziory,



10.06.2018 r. - Festyn rodzinny Warszawice,



15.06.2018 r. - Autorska prezentacja książki Nadwiślańskie Urzecze-Dziecinów,



16-17.06.2018 r. - SKY SHOW Sobienie - Sobienie Szlacheckie,



24.06.2018 r. - Spektakl „Alicja w krainie czarów” - Sobienie-Jeziory,



24.06.2018 r. - Piknik Rodzinny - Sobienie-Jeziory,



26.08.2018 r. - Konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę w Gminie Sobienie-Jeziory
- Sobienie -Jeziory,



26.08.2018 r. - Konkurs na najładniejsze stoisko sołeckie - Sobienie-Jeziory,



26.08.2018 r. - Owocobranie 2018 - Sobienie-Jeziory,



02.09.2018 r. - Impreza patriotyczno-historyczna - Radwanków Szlachecki,



11.09.2018 r. Odsłonięcie pomnika w Zuzanowie,



05.10.2018 r. Bieg Niepodległości - Sobienie-Jeziory,
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09.11.2018 r. - Świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
- Warszawice,



09.11.2018 r. - Świętowanie 100 rocznicy odzyskania niepodległości - Siedzów,



09.11.2018 r. - Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
- Sobienie-Jeziory,



18.11.2018 r. - Koncert laureatów III Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
- Dziecinów,



25.11.2018 r. - Uroczysta msza św. i koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości i 110-lecia działalności chóru parafialnego Sobienie-Jeziory,



01.12.2018 r. - Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci - Sobienie-Jeziory,



16.12.2018 r. - Wisła Dziecinów Dualtech Wisła Cup Osieck,



17.12.2018 r. - „Bóg się narodził!” - Warszawice,



19.12.2018 r. - „W Tobie jest światło” - Warszawice.

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
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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.

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)
70

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 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 – jedwabnobawełniana)
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)
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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 – jedwabnobawełniane)
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.

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 31.05.2019 r.
Zasady korzystania z placów zabaw określone są w Regulaminie korzystania z placów zabaw
na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.
W czerwcu 2018 r. powstał plac zabaw w Gusinie. Zakupiono urządzenia za kwotę
9390,07 zł. Dokonano generalnego remontu urządzeń na placu zabaw w Warszawicach za
kwotę 3075,00 zł. We wrześniu dokonano remontu urządzeń na placu zabaw w Siedzowie,
placu zabaw w Radwankowie Szlacheckim i placu zabaw na osiedlu w Sobieniach-Jeziorach
za kwotę 4760,00 zł. W grudniu zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw
w Szymanowicach Dużych za kwotę 14268,00 zł. Wymieniono piach w piaskownicach na
placu zabaw przy Przedszkolu w Sobieniach-Jeziorach za kwotę 246,00 zł.
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Wystąpiono do KP Karczew - KPP Otwock o wyznaczenie patroli w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości i porządku publicznego, w szczególności na placu
zabaw na osiedlu, w centrum i na boisku gminnym w Sobieniach-Jeziorach.
Wykaz placów zabaw:
Lp. Miejscowość

Nr działki

Właściciel/zarządca
Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

1

Sobienie-Jeziory ul. Duży Rynek

290/2

2

Sobienie-Jeziory Osiedle

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

164/3

Dyrektor SP Sobienie-Jeziory

Szkoła
12

Śniadków Dolny

48/1

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

13

Warszówka

430

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

14

Siedzów

250

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory

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

Zamontowano altanę wraz z ławkami i stołami w miejscowości Siedzów za kwotę 11 000 zł.
Uprzątnięto teren przy sali gimnastycznej przy PSP Sobienie-Jeziory za kwotę 10 058,94 zł.
Zakupiono i zamontowano trybuny zewnętrzne na boisku w Dziecinowie. Zadanie obejmowało
dołożenie 3 i 4 rzędu trybun, co pozwoliło na zwiększenie pojemności trybun do 198 miejsc
siedzących. Koszt realizacji zadania wyniósł 31 488,00 zł.
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Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej w miejscowości Wysoczyn za kwotę 9 212,70 zł.
Zakupiono 24 komplety mebli stalowo-drewnianych oraz parasole dla wsi Stary Zambrzyków
za kwotę 14 476,00 zł. Zakupiono i zamontowano stojaki na rowery za kwotę 667,00 zł.
Zakupiono bieżnię treningową za kwotę 3 394,00 zł dla OSP Wysoczyn.
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. Na gminnym boisku 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. Rozbudowa szatni została wyceniona przez
firmę Containex na kwotę 92 000,00 zł. Wymagane jest przebudowanie przyłącza
wodociągowo-kanalizacyjnego. Pozytywnie zweryfikowano wniosek o budowę bieżni krótkiej
o długości 100 m + 30 m wyhamowania. Budowa zaplanowana jest w 2019 r. Koszt budowy
200 900,12 zł. 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 siłownia zewnętrzna.
Nowe boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami siłowni
zewnętrznych powstały przy PSP w Warszawicach i przy PSP w Siedzowie.
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„Budowa placu rekreacji w m. Warszawice”.

Zakres zamówienia obejmował:
1) wykonanie placu rekreacyjnego, zlokalizowanego w miejscowości Warszawice,
dz. nr ew. 145/3 gmina Sobienie-Jeziory o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczonego do
gry w:


piłkę ręczną,



piłkę siatkową,



piłkę koszykową,



tenisa ziemnego;

2) ogrodzenie siatką terenu o nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie za bramkami
do piłki ręcznej piłkochwytów o wysokości 6,0 m;
3) montaż dwóch urządzeń siłowni plenerowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo typu jeździec i stepper oraz stojaka na rowery.
Wartość inwestycji: 448 950,00 zł
„Budowa placu rekreacji w m. Siedzów
Zakres zamówienia obejmował:
1) wykonanie placu rekreacyjnego w południowej części działki w odległości 2,0 m od
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istniejącego ogrodzenia odgradzającego plac zabaw i w granicy z działką nr 50,
o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczonego do gry w:


piłkę ręczną,



piłkę siatkową,



piłkę koszykową,



tenisa ziemnego;

2) ogrodzenie terenu o nawierzchni poliuretanowej siatką oraz zamontowanie za bramkami do
piłki ręcznej piłkochwytów o wysokości 6,0 m;
3) montaż dwóch urządzeń siłowni plenerowej o konstrukcji stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo typu jeździec i stepper oraz 2 ławek.
Wartość inwestycji: 448 950,00 zł
Na terenie gminy znajdują się 4 sale gimnastyczne, w tym 2 w Zespole Szkół w Sobieniach
-Jeziorach oraz po 1 przy PSP w Siedzowie i PSP w Warszawicach.
W 2018 r. zaakceptowano wyznakowanie pieszego szlaku turystycznego na wniosek
PTTK Oddział Mazowsze. Wójt zaopiniował wniosek pozytywnie. Do końca 2018r. szlak nie
został wyznakowany przez PTTK.

Działalność gospodarcza
Przedsiębiorcy
W 2018 r. na terenie Gminy Sobienie-Jeziory zarejestrowano w rejestrze CEIDG 33
nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw była
działalność usługowa w szczególności usługi budowlane, ślusarskie oraz ogólnobudowlane
i stolarskie.
Na terenie gminy funkcjonują 292 podmioty gospodarcze. Są to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
W 2018 r. wyrejestrowano 10 przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów
była działalność usługowa, handlowa i ogólnobudowlana.
W 2018 r. do rejestru działalności regulowanej prowadzonego na podstawie ustawy
o czystości i porządku w gminach wpisanych było 6 firm:
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Lp. Numer rejestrowy

Nazwa przedsiębiorcy

1

FIRMA/2012/3

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.

2

FIRMA/2012/4

Ekolider Jarosław Wyglądała

3

FIRMA/2012/5

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska

4

FIRMA/2012/7

SUEZ POLSKA Sp. z o.o.

5

FIRMA/2012/9

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.

6

FIRMA/2014/17

KOMA Marcin Pechcin

Wykreślono 1 firmę: Numer rejestrowy FIRMA/2012/10 „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz.
Podmioty zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych (posiadające zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych):

Lp.

Nazwa

1

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.

2

Usługi – Wywóz Nieczystości
Płynnych Piotr Żmudzin
Wywóz Nieczystości
Kazimierz Mielcuch
Usługi Asenizacyjne
- Justyna Żmudzin
Usługi Asenizacyjne
Adam Mielcuch
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
Janusz Pawłowski
Usługi Transportowe - Handel
Usługi Asenizacyjne
Janusz Chojecki
Wywóz nieczystości płynnych
Marcin Trzaskowski
Wywóz Nieczystości
-Transport Jan Bieńko

3
4
5
6
7
8
9
10

Adres
ul. Johna Lennona 4
05-400 Otwock
ul. Szmaragdowa 14
08-443 Sobienie-Jeziory
ul. Kasztanowa 7
08-443 Sobinie-Jeziory
ul. Kasztanowa 1A
08-443 Sobienie-Jeziory
ul. Wrzosowa 45A
05-430
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
ul. Szkolna 10 F2
05-410 Józefów
Otwock Mały 6C
05-480 Karczew
ul. Garwolińska 44
08-443 Sobienie-Jeziory
ul. Słoneczna 4
08-443 Sobienie-Jeziory

Decyzją z dnia 13.04.2018 r. cofnięto zezwolenie w całości na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
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Gminy Sobienie-Jeziory firmie PPHU LEKARO Jolanta Zagórska na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność.

Ochrona przyrody i środowiska
Ochrona przyrody
Gmina Sobienie-Jeziory w 99% znajduje się na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, co stanowi 9287 ha powierzchni gminy. Pozostały 1%

gminy

znajduje się w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, który został utworzony w 1986/87 roku,
w 2001 roku otrzymał imię Czesława Łaszka. Obejmuje teren dzielnic warszawskich: Wawer
i Wesoła oraz gmin: Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck,
Sobienie-Jeziory oraz Pilawa. Swym zasięgiem obejmuje prawie 16 000 hektarów lasów
i łąk. Północno-wschodni fragment gminy Sobienie-Jeziory znajduje się w granicach
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i zajmuje 264 ha. 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” obejmuje powierzchnię 62,37 ha. Jest to rezerwat
leśny, częściowy. Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody w m. Siedzów.
W 2018 r. osoby fizyczne dokonały 95 zgłoszeń usunięcia drzew i krzewów. Wydano 28
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 pięcioma wnioskami do Starosty
Otwockiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 10 szt. w m. Dziecinów, 4 szt. w m.
Sobienie-Jeziory, 2 szt. w m. Sobienie-Jeziory, 16 szt. w m. Warszawice, 55 szt. w m.
Karczunek. Uzyskano decyzje pozytywne, pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych.
Drzewa zostały wycięte. Koszt usunięcia drzew wyniósł 10 707,00 zł.
Wydano dwa zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek osób prawnych: dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Sobieniach-Jeziorach 2 szt. w m. Sobienie-Jeziory oraz dla Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 3 szt. w m. Sobienie-Jeziory.
Ochrona środowiska
W 2018 r. wpłynęło do urzędu pięć wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
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1) budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji w Nadleśnictwie
Celestynów działki na terenie gminy: Sobienie-Jeziory, Wesoła, Wawer, Wiązowna,
Celestynów - decyzja umorzeniowa została wydana po 2 miesiącach od złożenia
wniosku;
2) rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad Kanałem
Warszawickim wraz z przebudową w niezbędnym zakresie drogi wojewódzkiej nr 805
- decyzję wydano po 2 miesiącach od wpłynięcia wniosku;
3) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW - decyzję wydano po 2,5 miesiąca od
wpłynięcia wniosku;
4) budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Sobienie Szlacheckie” o mocy
znamionowej do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą - decyzję wydano
po 3 miesiącach od złożenia wniosku;
5) pobór wód z naturalnego zbiornika wodnego do nawadniania sadu - decyzję wydano po
3,5 miesiąca od złożenia wniosku.
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 2018r. nie wpłynęło żadne odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Warszawie od ww. decyzji.
W marcu 2018 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie
polegające na wydobyciu kopaliny piasków. Wniosek został złożony we wrześniu 2016 r.
Postępowanie zostało przeprowadzone z udziałem społeczeństwa. Sporządzono raport
oddziaływania na środowisko. Decyzja została wydana bez zbędnej zwłoki.
Inwestorzy złożyli 7 wniosków o wydanie opinii czy dla przedsięwzięcia jest wymagane
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Czas oczekiwania na odpowiedź wynosił maksymalnie 14 dni w sprawach szczególnie
trudnych.
Gmina położona jest w strefie mazowieckiej. W 2018 r. 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.
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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.
Dnia 5.10.2018r. w Świetlicy w Sobieniach-Jeziorach odbyło się szkolenie dotyczące
procedur wnioskowania o dofinansowanie

wymiany źródła ciepła oraz źródeł

proekologicznych w ramach programu Czyste Powietrze. Szkolenie zostało przeprowadzone
przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców.
Ze względu na przekroczenie wskaźników ilościowych,

opłaty za gospodarcze

korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego zostały wniesione jedynie za
ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Warszawicach. Wysokość opłaty wyniosła 896 zł, przy
zużyciu 29 Mg węgla.

Gospodarka wodno-ściekowa
Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2018 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.
Długość sieci wodociągowej na koniec 2018 wynosiła 111,5 km.
Długość sieci kanalizacyjnej - 14,7 km.
Długość sieci kanalizacji deszczowej - 1,39 km.
Liczba odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) korzystających zarówno
z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosiła 381, tylko z sieci wodociągowej 1222, tylko
z sieci kanalizacyjnej 7. Liczba odbiorców (pozostałych) korzystających zarówno z sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej 14, tylko z sieci wodociągowej 1020, tylko z sieci
kanalizacyjnej 0. Liczba mieszkańców (osób) korzystających zarówno z sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej 1333, tylko z sieci wodociągowej 4277, tylko z sieci kanalizacyjnej 36.
Indywidualne systemy kanalizacyjne: ilość przydomowych oczyszczalni ścieków 408, liczba
osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków 1428, ilość zbiorników
bezodpływowych 1497, liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych 5239.
Średni miesięczny pobór wody z ujęć na terenie gminy wyniósł 21633 m3. Ilościowe straty
wody w sieci 1,54 m3.
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Cena wody za m3 wynosiła 1,89 zł brutto. Cena ścieków za m3 wyniosła 3,95 zł brutto.
Liczba awarii sieci wodociągowej w 2018 r. wyniosła 48. Liczba awarii sieci
kanalizacyjnej w 2018 r. wyniosła 9. Awarie zostały usunięte przez ZBiEUW-K Sp. z o.o. Na
terenie gminy funkcjonuje jedna stacja uzdatniania wody w Śniadkowie Górnym A.
W 2018 roku dokonano modernizacji studni za kwotę 37 023 zł. Na terenie gminy jest
jedna oczyszczalnia ścieków w Piwoninie. Przepustowość wynosi 150 m3/dobę. Konieczna jest
jej rozbudowa.
Usuwanie azbestu
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 25 maja 2018r. Gmina Sobienie-Jeziory otrzymała dofinansowanie

w

formie dotacji w wysokości 17 902,76 zł na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja
zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” w ramach
programu „Usuwanie i

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu

województwa mazowieckiego”.
Dzięki uzyskanym środkom udało się odebrać od mieszkańców 125,811 Mg
(47 punktów adresowych) zdemontowanych wyrobów zawierających azbest pochodzących
z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Koszt całego zadania wyniósł 29 892,69 zł.
Odpady zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych ZGO Aquarium sp.
z o.o. Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka woj. łódzkie.

Rolnictwo
Bazę produkcji rolnej stanowią użytki rolne o powierzchni 6798 ha.
Użytki rolne zajmują ok. 70 % powierzchni gminy co nadaje jej typowo rolniczego charakteru
z przewagą upraw sadowniczych.
Areał poszczególnych klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:
Klasa bonitacyjna
Areał w ha
I
64
II

272

III

107

IIIa

505

IIIb

773

IV

413

IVa

1075
81

IVb

949

V

1722

VI

883

VIz

35

Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na
kondycję rolnictwa. W 2018 roku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory wystąpiła klęska suszy
powodująca szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
W 2018 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 dla 19 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 2018 r. wydano 368 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 2018r. wynosiła 188.
Ilość zużycia gazu przez obiekty gminne:
a) Urząd Gminy Sobienie-Jeziory – 3080 m3,
b) Zespół Szkół Sobienie-Jeziory – 40221 m3,
c) OSP w Sobieniach-Jeziorach – 4920 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
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strategicznym tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sobienie Jeziory, które zostało zatwierdzone Uchwałą Nr IV/15/02 Rady Gminy
Sobienie Jeziory z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienione Uchwałą Nr XXII/94/05 Rady Gminy
w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 marca 2005 r. w części obejmującej fragmenty wsi 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 2018 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 2018 roku wydano 9 wypisów i wyrysów z w/w planu.
W 2018 roku wydano 146 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 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1777).
Na terenach nie objętych działaniem planu miejscowego inwestycje celu publicznego
realizowane są po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2018 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
1. Decyzja nr 1/L/2018 na budowę kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN
15kV ze złączem kablowym SN 15kV, na terenie części działek nr ew. 226, 187, 215, 213,
obręb Dziecinów, Gmina Sobienie-Jeziory.
Inwestor - PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.
2. Decyzja nr 2/L/2018 na budowę zbiornika retencyjnego oraz obiektów małej retencji
zlokalizowanych na działkach nr ew. 2451/1, 2471, 2452, obręb Zuzanów,

Gmina

Sobienie-Jeziory w ramach opracowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji
- progu, zastawek i przepustów w Nadleśnictwie Celestynów”.
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Inwestor - Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów ul. Obrońców
Pokoju 58, 05-430 Celestynów.
3. Decyzja nr 3/L/2018 na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 805 polegającą na rozbiórce
istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad Kanałem Warszawickim
w Warszawicach w km 2+517 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie.
Inwestycja zlokalizowana na części działek o nr ew. 183 i 551 oraz działkach nr ew. 174/13,
222/6 , obręb Warszawice ,Gmina Sobienie –Jeziory.
Inwestor

-

Zarząd

Województwa

Mazowieckiego

Mazowiecki

Zarząd

Dróg

Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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 2018 roku wydano 69 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 45 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 3 decyzje dotyczących zabudowy usługowej i 21 decyzji dotyczącej zabudowy
gospodarczej. 4 wnioski o ustalenie warunków zabudowy zostały rozpatrzone negatywnie.
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w 2018 roku wynosił
2 miesiące.

Drogownictwo i komunikacja
Infrastruktura drogowa
1. Przez gminę Sobienie-Jeziory przechodzą drogi:
a) wojewódzkie nr: 801, 805, 739, 799,
b) powiatowe nr: 1302W, 1303W, 2752W, 2751W, 2750W, 2749W, 2735W, 2753W
o długości 37,44 km,
c) gminne w ilości 21 o łącznej długości 44 km.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 12 Skierniewice -Łuków
2. Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej obejmowały:
1) przebudowę drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie
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Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie w

km

3+236÷3+836 na długości 600 mb, dz. nr ew. 1047, obręb Sobienie Biskupie, polegającą na
wykonaniu następujących robót:
a) roboty przygotowawcze - prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy
drogowe w terenie równinnym – 600 mb;
b) nawierzchnia: mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej, skropienie
nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca nawierzchni wykonana
z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm i warstwa ścieralna
wykonana z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu - 3 cm;
c) pobocza - plantowanie poboczy i uzupełnienie z kruszyw łamanych przy grubości
warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
d) oznakowanie – słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm – 5 szt. ,
znaki o powierzchni ponad 0,3 m2.- 7 szt. ;
Wartość inwestycji: 206 869,46 zł

2) przebudowę drogi gminnej w m. Szymanowice Duże
Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej w m. Szymanowice Duże
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w km 0+000÷0+846 na długości 846 mb, dz. nr ew. 373/2, obręb Szymanowice Duże,
polegającą na wykonaniu następujących robót:
a) roboty przygotowawcze - prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod
trasy drogowe w terenie równinnym – 846 mb;
b) podbudowa z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po

zagęszczeniu

15 cm – 3 637,8 m2;
c) nawierzchnia: skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, warstwa wiążąca
nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm i
warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 3 384 m2;
d) pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
e) oznakowanie – słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm – 10 szt. ,
znaki o powierzchni ponad 0,3 m2 - 12 szt. i oznakowanie poziome;
Wartość inwestycji: 332 641,82 zł
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3) modernizację drogi gminnej w miejscowości Sobienie Szlacheckie
Zakres zadania obejmował przebudowę drogi gminnej w m. Sobienie Szlacheckie w km
1+796÷2+686 na długości 890 mb, dz. nr ew. 344 i 437, obręb Sobienie Szlacheckie, polegającą
na wykonaniu następujących robót:
a) roboty przygotowawcze - prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod
trasy drogowe w terenie równinnym – 890 mb;
b) nawierzchnia: mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej, skropienie
nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni
betonem asfaltowym, i warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego, grubość
warstwy po zagęszczeniu - 4 cm;
c) pobocza - plantowanie poboczy i uzupełnienie z kruszyw łamanych przy grubości
warstwy po zagęszczeniu 10 cm;
Wartość inwestycji: 297 386,20 zł
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie
100 000, 00 zł.
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4) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów
-Zambrzyków Stary-Sobienie Kiełczewskie - kwota pomocy 200 000,00 zł;
5) pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie
-Zuzanów-Czarnowiec” - kwota pomocy 200 000,00 zł;
6) pomoc rzeczową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2750W polegającą na
budowie chodnika w miejscowości Warszawice - kwota pomocy 70 000,00 zł;
7) naprawę przepustu na drodze gminnej w m. Przydawki- koszt zadania 5 200,00 zł;
8) zakup kruszywa i żużlu do bieżącego utrzymania dróg 250 501,80 zł.
Komunikacja
Na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transport zbiorowy odbywał się poprzez prywatnych
przedsiębiorców.
W 2018 r. 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.
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