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I. WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

Gminy Odrzywół w roku 2019. 

 

Zgodnie z art. 28aa w/w ustawy wójt co roku w terminie do dnia 31 maja 

przedkłada radzie gminy raport o stanie gminy. 

1.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwal rady gminy 

i budżetu obywatelskiego. 

2.Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

wójtowi. raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

3.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.  

4.Zgloszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 

zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie 

gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania 

przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy 

przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę 

o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady gminy. Nie podjęcie uchwały o udzieleniu 

wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 

o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

 

II INFORMACJE OGÓLNE / CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

 

1.  Charakterystyka gminy 

1.1  Położenie 

Gmina Odrzywół położona jest w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy,  

w północnej części powiatu przysuskiego i w południowo-zachodniej części 

województwa mazowieckiego. Siedziba gminy mieści się w Odrzywole  

w odległości 45 km na zachód od Radomia i 90 km od Warszawy. 

Naturalną granicę na północy z Gminą Nowe Miasto stanowi rzeka Pilica. Od 

strony zachodniej do terenu gminy przylegają duże kompleksy leśne – Lasy 

Spalskie i Opoczyńskie. 

Odrzywół był starożytną osadą, gniazdem szlacheckiego rodu Nałęczów 
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Odrzywolskich. W roku 1412 Dobrogost Czarny Odrzywolski herbu Nałęcz 

otrzymał od króla Polski Władysława Jagiełły przywilej założenia miasta na 

obszarze przyległym do wsi Wysokin, w nagrodę za wybudowanie mostu na 

potrzeby armii polskiej podążającej w 1410 roku na rozprawę z Zakonem 

Krzyżackim. 

Prawa miejskie Odrzywół utracił po powstaniu styczniowym. Do 1954r. gmina 

nosiła nazwę Ossa i do 1970r. należała do województwa kieleckiego. W latach 

1971-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa 

radomskiego. aktualnie gmina Odrzywół leży w obrębie województwa 

mazowieckiego 

Gmina graniczy z: 

➢ od południa z gminą Rusinów (także należącą do powiatu 

przysuskiego) i gminą Drzewica (powiat opoczyński, woj. łódzkie), 
➢ od północy z gminą Nowe Miasto nad Pilicą (powiat grójecki), 
➢ od wschodu z gminą Klwów (powiat przysuski)  

➢ od zachodu z gminą Poświętne (powiat opoczyński, woj. łódzkie).  
Odrzywół jest siedzibą władz samorządowych oraz wielofunkcyjnym 

ośrodkiem administracyjno-usługowym. W Odrzywole krzyżują się droga 

wojewódzka Warszawa Końskie z drogą krajową Łódź-Tomaszów Mazowiecki-

Radom-Lublin. Takie usytuowanie pozwala na dobrą komunikację z większymi 

ośrodkami, co jest korzystne z punktu prowadzenia inwestycji i rozwoju 

turystyki.  

Rzeki Drzewiczka i Pilica stwarzają warunki do aktywnego wypoczynku. To 

wymarzone miejsce do organizacji spływów kajakowych, do obserwacji 

przyrody, fotografowania, wędkowania i grzybobrania. Doliny rzek i ich 

okolice, starorzecza i rozlewiska, malownicze wyspy i mielizny to oaza pięknej 

natury i rzadkich gatunków fauny i flory. Łąki, resztki starych drzewostanów, 

wrzosowiska, murawy piaskowe, trzcinowiska stanowią naturalną ostoję wielu 

gatunków ptaków. Lasy mieszane i liściaste oraz łęgi olszowo – jesionowe, to 

miejsca życia dzików, saren, jeleni, danieli, łosi i wielu innych gatunków. Lasy 

to spacery, to grzybobranie, cisza i spokój. Przez teren Gminy przebiega 

oznaczony szlak rowerowy. Prawie cały teren Gminy Odrzywół jest objęty 

ochrona w ramach obszarów NATURA 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Rzeki Drzewiczki i Pilicy. Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć 

wodociągową i kanalizacyjną, własne zbiorniki wodne, dobre drogi i dostęp do 

sieci telefonicznej. 

Tereny rekreacyjne położone są we wsi Różanna, Dąbrowa, Łęgonice Małe, 

Janówek, Jelonek i coraz częściej w miejscowości Ceteń w sąsiedztwie rzeki 

Drzewiczki. 

Ambicją władz gminy jest rozwój agroturystyki i kultywowanie kultury 

ludowej przez organizację imprez – Sobótki nad Drzewiczką, i Sobótki nad 

Pilicą, Dożynki Gminne, Festiwal Kapel, Zespołów, Śpiewaków ludowych, Kół 

Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. 
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Mapa gminy Odrzywół 
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GMINA ODRZYWÓŁ NA TLE SUBREGIONU RADOMSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Powierzchnia 

Gmina Odrzywół zajmuje powierzchnię ok. 9 912 ha, z czego: 

• użytki rolne   – 6 483 ha 

w tym: 

- grunty orne   – 4 253 ha 

• lasy    – 2 877 ha 

• pozostałe grunty  –   552 ha 

Po przeprowadzonej prze powiat przysuski aktualizacji gruntów na terenie 

Gminy Odrzywół, powierzchnia Gminy obecnie wynosi 9 912ha. 

GMINA ODRZYWÓŁ 
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1.3  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

Tabela1.1  Ludność wg. miejsca zameldowania 

 

L.p. Miejscowość Liczba ludności 

1. Badulki 16 

2 Ceteń 189 

3. Dąbrowa 101 

4. Dębowa Góra 10 

5. Emilianów 26 

6. Janówek 17 

7. Jelonek  76 

8. Kamienna Wola 302 

9. Kłonna 319 

10. Kłonna-Kłonna 44 

11 Kolonia Ossa 175 

12. Las Kamiennowolski 13 

13. Lipiny 95 

14. Łęgonice Małe 95 

15. Myślakowice 105 

16. Myślakowice-Kolonia 98 

17. Odrzywół 1031 

18. Ossa 161 

19. Różanna 47 

20. Stanisławów 106 

21. Walerianów 9 

65,4%
29,0%  

5,6%

Struktura użytkowania gruntów

użytki rolne lasy pozostałe grunty
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22. Wandzinów 88 

23. Wysokin 633 

 Razem 3756 

Źródło: Opracowania własne, dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy 

 

Liczba ludności w gminie na koniec 2019 roku wynosiła 3756 z czego kobiety 

stanowiły 49 %.  

 

 

Tabela nr 1.2. Liczba ludności w gminie Odrzywół w latach 2015-209 

Wyszczególnienie Liczba ludności 

Lata 

2015 2016 2017 2018 2019           

Odrzywół 3934 3901 3870 3812 3756 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy 

Odrzywół 

 

 

Gęstość zaludnienia 

 

Tabela 1.3. Gęstość zaludnienia na 1 km2 w Gminie Odrzywół 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 w Gminie Odrzywół 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

 40 40 39 39 38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy 

w Odrzywole 

 

 

Tabela 1.4. Statystyka zgonów i urodzeń 

 

Zdarzenie Rok 2015 
 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Urodzenia 21 32 40 21 36 

Zgony 53 54 61 67 70 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy 

w Odrzywole 
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III   Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

1. Sieć wodociągowa 

 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia gminy Odrzywół w wodę jest wodociąg 

publiczny oraz w minimalnym stopniu pojedyncze ujęcia indywidualne 

w części gminy.  

Obsługą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Odrzywół 

zajmuje się Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki 

Komunalnej. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) 

w gminie wynosi 79,0 km. Do sieci przyłączonych jest 1535 posesji. 

Na terenie Gminy jest 9 komunalnych studni głębinowych, w tym 

2 nieczynne. 

Dwie znajdują się w Kłonnie 2, w Lipinach 2 (1 nieczynna), w Kolonii Ossa 2, 

w Dąbrowie 1,  w Odrzywole 1, w Łęgonicach Małych -1 (nieczynna). Stacje 

Uzdatniania Wody (czynne) znajdują się w Kłonnie, Kolonii Ossa, Lipinach 

i Dąbrowie.  

 

Wszystkie ujęcia dotyczą zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 

działalności polegającej na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody – 

zadanie własne gminy (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Gmina Odrzywół nie pobiera wód powierzchniowych. 2 Stacje Uzdatniania 

Wody wyłączono z użytku – Odrzywół (w  2010) i Łęgonice Małe (w 2017 

roku).  

Dobowa zdolność wszystkich Stacji Uzdatniania Wody wynosi 1700 m³. 

Pobór wody w Gminie Odrzywół według stanu na 31.12.2019 roku wyniósł – 

168,96 tys. m³. 

Przychód ze sprzedaży wody (minus woda pobrana przez Państwowe 

i Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Gminy, Posterunek Policji w Odrzywole, 

podlewanie boiska sportowego, zdroje uliczne, podlewanie terenów zielonych, 

straty wody, pobór wody na cele technologiczne, świetlice wiejskie i inne) 

wyniósł 325 482,08 tys. zł. W stosunku do roku 2018 wpływy zmniejszyły się 

o 3 802,93 zł.  

Cena wody za m 3 wynosi 3,00 zł netto i nie uległa zmianie 

 

W roku 2019 na ul. Wspólnej w Odrzywole wybudowano 201,29 mb. sieci 

wodociągowej oraz 184,55 mb. sieci kanalizacyjnej. 

 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

 

Aglomeracja w Gminie Odrzywół objęta Krajowym Programem Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych została wyznaczona uchwałą Nr 25/12 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012 roku obejmuje 2 178 RLM 

i następujące miejscowości: Odrzywół, Wysokin, Ceteń, Lipiny i Emilianów. 
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Na terenie gminy znajduje się gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych 

w Odrzywole. W rozwiązaniu zastosowano wysokosprawną technologię 

oczyszczania ścieków z udziałem osadu czynnego w systemie przepływowym, 

sterowaną zintegrowanym programem CT–2000 z pełną wizualizacją, 

wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w tym 

urządzeń pomiarowych. W Gminie Odrzywół nie wprowadza się do ziemi 

ścieków surowych ani oczyszczonych. Ścieki surowe na teren oczyszczalni 

dopływają grawitacyjnie oraz są dowożone taborem asenizacyjnym. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka. Stan techniczny 

oczyszczalni ścieków ocenia się jako dobry, jednak jest ona w obecnym czasie 

maksymalnie obciążona. Zaprojektowana średnia przepustowość oczyszczalni 

wynosi Qdśr 150 m³ ścieków, RLM = 1950. Oczyszczalnia wymaga 

zwiększenia przepustowości, przyrostu wydajności, rozwiązania gospodarki 

osadowej. 

W ciągu ostatnich kilku lat sieć kanalizacyjna sanitarna w gminie została 

znacznie rozbudowana. Na koniec 2019 roku jej długość wynosiła 23,2 km, 

z czego 20,2 km to sieć grawitacyjna, a 3,0 km sieć tłoczna. Na sieci 

kanalizacji sanitarnej działa 9 szt. przepompowni ścieków tłoczących ścieki 

komunalne do gminnej oczyszczalni. Liczba podłączeń do budynków wynosi 

548 szt. 

Liczba mieszkańców z dostępem do sieci kanalizacyjnej wynosi 1935 osób, co 

stanowi prawie 51,5% wszystkich mieszkańców w gminie (wzrost o 0,5% 

w stosunku do roku 2018). Liczba mieszkańców bez dostępu do sieci 

kanalizacyjnej wynosi 1821 osób, to jest 48,5% wszystkich mieszkańców 

w gminie (spadek o 1 % w stosunku do roku 2018). Do sieci podłączone są 

budynki zajmowane przez instytucje publiczne min. ZSPiMS w Lipinach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa i budynek przedszkola w Odrzywole, hala 

sportowa, SP ZOZ Odrzywole, świetlica w Wysoknie, Kłonnie i Kamiennej 

Woli, Dzienny Dom SENIOR+ w Odrzywole, remiza OSP w Odrzywole. 

Odbiór ścieków komunalnych w Gminie Odrzywół według stanu na 

31.12.2018 roku wyniósł – 60,6 tys. m³. Przychód z odbioru ścieków (minus 

ścieki odebrane z budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Odrzywole 

i Wysokinie, Urzędu Gminy, Posterunku Policji w Odrzywole, oczyszczalni 

ścieków, świetlic wiejskich, Stacji Uzdatniania Wody w Kłonnie, Lipinach 

Dąbrowie, Ossie Kolonii, łazienek i WC boiska sportowego i inne) wyniósł 

141 587,15 tys. zł. Wpływy z tego tyłu w stosunku do roku ubiegłego 

zmniejszyły się o 766,25zł.  

Cena za 1 m3 ścieków wynosi 3,20 zł netto  i nie uległa zmianie. 

 

3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Zgodnie z art.  21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz.U.2018.1234) Rada Gminy uchwala  Gminne programy mieszkaniowe 

i zasady najmu. 
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Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2023 

został uchwalony Uchwałą Nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 

grudnia 2016 r.  

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej 

jest zadaniem własnym Gminy, nałożonym na nią art. 4 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, 

decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzające do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu 

lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a w szczególności 

finansowych. 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Odrzywół na dzień 31 grudnia  

2018 r. wynosił 5 lokali w 3 budynkach. 

Ilość, powierzchnię użytkową i stan lokali przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela: 3.1 zasób mieszkaniowy  

Wyszczególnienie Ilość 

lokali 

Ilość 

izb 

Powierzchnia 

użytkowa  

mieszkań 

(m²) 

Powierzchnia 

użytkowa na1 

izbę (m²)  

    Stan  

techniczny    

budynków 

Ilość mieszkań ogółem  

w tym: 

5 35 251,23 8,70  

Lecznica Zwierząt 

w Wysokinie 

2 18 153,56 8,53 przeciętny 

Ośrodek Zdrowia 

Odrzywół 

2 11 97,67 8,87 dobry 

Mieszkanie  

w Dziennym Domu 

SENIOR+ w Odrzywole 

1 6 68,00 11,33 bardzo 

dobry 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalację wodociągową,  

łazienkę, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z term elektrycznych. 

W kanalizację wyposażone są 2 lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia 

w Odrzywole i 1 lokal w Dziennym Domu SENIOR+ w Odrzywole. 

Przewiduje się, że do 2023 roku wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy 

pozostanie na poziomie dotychczasowym. 

Gmina w najbliższym czasie nie planuje budowy nowych mieszkań ze 

środków budżetu Gminy. 

W 2019 roku w mieszkaniowym zasobie Gminy nie wydatkowano żadnych 

środków finansowych na remonty lokali. Do remontu kwalifikują się lokale 

mieszkalne znajdujące się w Lecznicy Zwierząt w Wysokinie oraz Ośrodku 

Zdrowia w Odrzywole. Nie sprzedawano również jak i nie dokonywano 

zamiany mieszkań. Żaden z wynajmowanych lokali mieszkalnych nie był na 

koniec 2019 roku zadłużony.  
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4. Zasady polityki czynszowej 

 

Zasady polityki czynszowej zostały uchwalone uchwałą 

Nr XVII.139.2016 Rady Gminy Odrzywół  z dnia 30 grudnia 2016 roku w 

sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 

zasób Gminy Odrzywół. Wymieniona wyżej uchwała reguluje zasady 

gospodarowania mieszkaniami stanowiącymi własność gminy, określa zasady 

najmu, czynniki wpływające na obniżenie stawki bazowej czynszu. 

Uchwała nie zawiera zasad zamiany lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali 

należących do tego zasobu. Jeżeli pojawią się takie przypadki dokonamy 

uzupełnienia powyższej uchwały, która będzie określać zasady zamiany 

zgodnie z wymogami art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie 

kodeksu cywilnego. 

Powyższa uchwała porządkuje wynajem lokali mieszkalnych stanowiących 

własność gminy. 

W 2019 roku nie dokonywano żadnych zmian w obowiązujących na terenie 

Gminy Odrzywół przepisach. 

  

5. WYKAZ MIENIENIA KOMUNALNEGO 

 

1.Grunty o pow. 45,1328 ha + 2,62 ha ( współwłasność - udział 162/432) 

 

2.Lokale zajęte pod działalność oświatową i sportową: 

2.1. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole o pow. 999 m² 

zabudowy 

2.2. Hala Sportowa o pow. 1 156 m² zabudowy 

2.3. Budynek Przedszkola ( Maluch+,zaplecze sportowe, GOPS) - 

o pow. 576 m² zabudowy 

 

3.Świetlice wiejskie: 

3.1. świetlica wiejska + część OSP w Wysokinie - o pow. 366 m² zabudowy 

3.2. świetlica wiejska w Kamienna Woli z garażem - o pow. 241m² zabudowy 

3.3. świetlica wiejska + część OSP w Kłonnie – o pow. 242 m² zabudowy 

 

4.Budynki zajęte pod działalność zdrowotną i rehabilitacyjną : 

4.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach – o pow. 881 m² 

zabudowy 

4.2. Dom Dzienny Senior + w Odrzywole – o pow. 191 m2 

4.3. Budynek Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole – 

o pow. 137 m² zabudowy 

 

5.Budynek Urzędu Gminy ( Gminna Biblioteka Publiczna , świetlica 
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środowiskowa , Posterunek Policji)  przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole - 

- o pow. 539 m² zabudowy 

 

6.Budynki komunalne : 

6.1. Dawna „weterynaria” w Wysokinie – część usługowa - o pow. 133 m² , 

część mieszkalna + garaż – pow. zabudowy – 204 m2 

6.2. Budynek komunalny ( dawny „Posterunek Energetyczny”) w Odrzywole   

      przy ul. Tomaszowskiej – o pow. 327 m² zabudowy 

6.3.Przystanek autobusowy w Odrzywole – o pow. 69 m² zabudowy 

 

7.Instalacje wodno - kanalizacyjne : 

7.1.Komunalna oczyszczalnia ścieków w Odrzywole ( wydajność Q śr. 

      150m3 /dobę RLM=1950) 

7.2. pompownie ścieków - 9 szt. 

7.3. Stacja uzdatniania wody w Kłonnie, Kolonii Ossie, Dąbrowie, Lipinach,   

      Łęgonicach Małych , rezerwowa hydrofornia w Odrzywole 

7.4.Sieć  kanalizacyjnej  - 23,2 km ( 20,2 km grawitacji 3 km tłocznej) 

7.5. Sieć wodociągowa  - 79,0km ( bez przyłączy ) 

 

8.Urządzenia i obiekty inżynieryjne 

8.1. Zbiornik retencyjny w Odrzywole o pow. 4,5 ha lustra wody 

8.2. Zbiornik retencyjny w Łęgonicach Małych o pow. 3 ha lustra wody    

8.3. Zbiornik wody w Kamiennej Woli o pow. 0,10 ha 

8.4. Piętrzenie rzeczne na Drzewiczce w Odrzywole 

8.5. Składowisko odpadów w Odrzywole o pow. 7 780 m² 

 

9.Drogi gminne, lokalne i osiedlowe utwardzone  nawierzchnią 

asfaltową - o pow. 35,88 km 

10.Drogi gminne i lokalne nie utwardzone nawierzchnią asfaltową 

o pow. 25,16 km 

 

11. Boiska i obiekty sportowe: 

11.1. Boisko z zapleczem w Odrzywole 

11.2. Boisko „Orlik ” w Lipinach 

11.3. Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Odrzywole 

11.4. Boisko wielofunkcyjne w Kłonnie 

11.5. Boisko wielofunkcyjne w Ossie, 

11.6. Boisko wielofunkcyjne w Cetniu 

11.7. Mini boiska w Kamiennej Woli, Dąbrowie, Stanisławowie i Odrzywole -   

        osiedle domków jednorodzinnych 

 

12. Strefa Aktywności i place zabaw: 

12.1. Otwarta Strefa Aktywności w Odrzywole i Kłonnie 

12.2. Place zabaw o sztucznej nawierzchni szt. 3 -Odrzywół, Wysokin,  

         Myślakowice 
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12.3. Pozostałe place zabaw szt. 6 - Ceteń, Ossa, Stanisławów, Kamienna  

        Wola, Kłonna, Odrzywół –Osiedle przy ul. Opoczyńskiej, Kolonia Ossa,   

        Lipiny, Dąbrowa 

12.4. Siłownia napowietrzna w Odrzywole i Ossie 

 

6.1. Mienie ruchome  powyżej  10.000 tys. zł 

 

Tabela: 3.2 

Rodzaj pojazdu Rok produkcji 
 

Mercedes 2014 

Mercedes 2017 

Ciągnik rolniczy                     2010 

Ciągnik rolniczy ZETOR          2014 

Ford Transit                           2012 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

6.2. Wykaz samochodów  użytkowanych przez jednostki OSP: 

 

Tabela: 3.3 

Jednostka OSP Rodzaj pojazdu Rok produkcji 
 

OSP Odrzywół Ford Transit GLM                  2003 

Mercedes ATEGO 4x4            2006 

Jelcz 004                              1991 

Jelcz GCMB 18/8                   1984 

OSP Wysokin IVECO EUROCARGO FF 150EW 

średni samochód ratowniczo – 
gaśniczy 

2019 

Jelcz Pożarniczy 008/GMB   1985 

Star 660                            1966 

OSP Kłonna Star 244                               1983 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

IV  FINANSE GMINY ODRZYWÓŁ 

 

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Rada Gminy do końca roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok budżetowy uchwala budżet gminy na 

kolejny rok. 

Budżet Gminy Odrzywół na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy 

Odrzywół Uchwałą Nr XI.77.2029 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

Przyjęty budżet, wciągu roku kalendarzowego, który jest również rokiem 

budżetowym ulegał zmianie. 
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Dochody budżetu Gminy Odrzywół 

 

Dochód budżetu gminy składa się z: dochodów własnych, subwencji oraz 

dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

Na koniec 2019 roku plan budżetu Gminy po stronie dochodów zamknął 

się kwotą 18.260.822,71 zł.  

z tego: 

- dochody bieżące           - 17.983.523,71zł 

- dochody majątkowe     - 277.299,00zł 

 

 

 

 

Dochody budżetu planowane w roku 2019 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody 
bieżące 

17.983.523,71zł

Dochody 
majątkowe

277.299,00zł

Dochody 
budżetowe 

ogółem

18.260.822,71zł
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Dochody budżetu gminy w roku 2019 wykonano w kwocie 18.220.994,78zł, 

tj. 99,78% planu 

z tego; 

- dochody bieżące w kwocie     - 17.944.286,55zł tj. 99,78% planu 

- dochody majątkowe              -      276.708,23zł tj. 99,78% planu 

 

 

 

 

Dochody budżetu wykonane w roku 2019 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. 
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. 

 

 

 

Dochody własne budżetu Gminy Odrzywół – to dochody z tytułu podatków 

i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego. 

Dochody własne zrealizowano na poziomie  - 3.935.119,51zł. 

Dochody z mienia komunalnego uzyskano w kwocie – 602.347,80zł 

 

w tym: 

 

- dochody z najmu i dzierżawy  -  47.353,35zł 

- dochody z tytułu sprzedaży wody  -  325.482,08zł 

- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych  -  163.279,99zł 

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego  -  25.895,57zł 

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  -  3.233,95zł 

- dochody z tytułu wynajmu środków transportu  -  37.10 
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WYDATKI 

 

Wydatki bieżące ogółem wyniosły – 16.776.810,35zł  

 

 

Plan i wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych działach 

przedstawia się następująco: 

 

 

Tabela:  4.1 
 

Dział 

 

 

Nazwa działu 

 

Plan wydatków 

Wykonanie wydatków Wyk. 

% 

Udział % w 

wyk. ogółem 

1 2 3 4 5 6 

010 Rolnictwo i łowiectwo 881.545,26 705.899,17 73,21 3,78 

600 Transport i łączność 669.427,82 612.579,91 91,11 3,28 

710 Działalność usługowa 24.743,00 12.472,20 50,41 0,07 

720 Informatyka 49.440,00 49.432,65 99,99 0,27 

750 Administracja publiczna 3.306.310,82 3.147.144.28 95,19 16,85 

751 Urzędy nacz  organów  władzy państ. 

kontroli i sądownictwa 

41.190,00 40.810,78 99,08 0,22 

754 Bezpiecz. publ. i ochrona przeciw. 500.385,18 423.383,47 84,61 2,27 

757 Obsługa długu publicznego 135.000,00 89.458,55 66,27 0,48 

758 Różne rozliczenia 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 5.062.526,45 4.738.512,89 93,60 25,37 

851 Ochrona zdrowia 75.305,00 70.916,58 94,17 0,33 

852 Pomoc społeczna 2.336.315,00 2.171.073,10 92,93 11,62 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240.434,00 221.787,25 92,24 1,19 

855 Rodzina 4.679.329,00 4.630.460,66 98,96 24,79 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środow. 

1.196.950,00 1.023.298,23 85,49 5,48 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

459.000,00 421.295,18 91,79 2,26 

926 Kultura fizyczna i sport 352.345,47 324.118,69 91,99 1,74 

 

RAZEM 

 

 

20.060.247,00 

 

18.682.643,59 

 

93,13 

 

 

100,00 

 

 
 Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 
 
 

 

\ 
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. 

 

 
 

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

            Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.064.919,66 złotych, 

dotyczyły one wydatków związanych z zakupem energii  wraz  z konserwacją 

oświetlenia ulicznego w kwocie 69.936,91, wykorzystywania przez pracowników 

prywatnych samochodów do celów służbowych oraz kosztów delegacji 

służbowych - 3.249,16 zł, opłaty za zajęcie pasów drogowych przy drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie 291.697,80 zł oraz  drobnych 

wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy w kwocie 46.158,18 zł.  

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 653.877,61 zł  to naliczone, 

a nie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz 

z pochodnymi od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019 roku.  

Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2020 

roku, ale są one zobowiązaniami 2019 roku, natomiast opłaty za zajęcie 

pasów drogowych naliczone zostały do 2062 roku. 
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WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE 

 
 

Wydatki majątkowe i inwestycyjne ogółem wyniosły -1.905.833,24 zł 
 
Tabela: 4.2 

Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 
Plan po 

zmianach 
2019 rok 

Wydatki 

Wykonanie 
2019 rok 

 
Wykonanie 

% 
2019 rok 

 

1 2 3 4 5 6 7 

010 01010 6050 
Budowa zbiornika retencyjnego  
w Cetniu   

20 000,00 0 
 

0 

010 01010 6050 
Budowa sieci wodociągowej  
na ul. Wspólnej w Odrzywole 
 

112 000,00 84.615,19 
 

75,55 

010 01010 6050 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Odrzywół  przy ul. Wspólnej  

100 000,00 88.492,48 

 
88,49 

010 01010 6050 
Budowa sieci wodociągowej  
na Badulkach 

10 000,00 9.900,00 
 

99,00 

010 01010 6050 
Budowa sieci wodociągowej  
w Dąbrowie 

10 000,00 9.900,00 
 

99,00 

 
010 
 

01010 6050 Budowa kanalizacji w Kłonnie                    103 000,00 12.369,19 

 
12,01 

 
Razem dział 010 

355.000,00 205.276,86 
    

57,82 

710 71095 6639 

Projekt „ Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie  
e-administracji i geoinformacji”  
                     

24 743,00 12.472.20 

 
 

50,41 

 
Razem dział 710 

 
24.743,00 12.472,20 

 
50,41 

600 60016 6050 Budowa drogi Janówek – Kłonna  - etap I 205 000,00 203.548,97 
 

99,30 

600 60016 6050 
Budowa pobocza  w Wysokinie  
 na ul. Ogrodowej i Brzeskiej 

40 000,00 39.688,44 

 
99,23 

600 60016 6050 

Remont - modernizacja drogi gminnej Nr 
G6-330406 
granica Nowe Miasto – Różanna 
 

25 000,00 20.000,00 

 
80,00 

600 60016 6050 
Przebudowa drogi w Wysokinie  
i Cetniu 

10 000,00 1.000,00 

 
10,00 

600 60016 6050 Remont drogi gminnej w Cetniu 75 000,00 70.396,26 

 
93,87 

600 60016 6050 Remont drogi gminnej w Lipinach 50 000,00 48.334,81 

 
96,67 

 
600 
 

60016 6050 Remont drogi gminnej Janówek I 134 900,00 122.438,75 

 
90,77 
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Razem dział 600 539.900,00 505.407,23 93,61 

754 75412 6230 
Zakup średniego samochodu strażackiego 
dla OSP w Wysokinie 

150.000,00 150.000,00 100,00 

754 75412 6050 Budowa garażu dla OSP Wysokin 11.000,00 0 0 

754 75410 6170 Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej 10.000,00 10.000,00 100 

 
Razem dział 754 

 
171.000,00 160.000,00 

 
93,57 

801 80195 6050 

Przebudowa kotłowni węglowej na 
kotłownię olejową wraz z przebudową 
instalacji c.o. w budynku przedszkola w 
Odrzywole            
 

340 000,00 338.981,24 

 
99,70 

 
Razem dział 801 

 
340.000,00 338.981,24 99,70 

852 85295 ogółem 
Adaptacja mieszkania wspomaganego 
w  Dziennym Domu Pomocy  
SENIOR + etap I (projekt) 

38.485,00 38.485,00 100,00 

   w tym    6057 -33.108,93 33.108,93 -׀׀ 
 

100,00 

 w tym 6059 -5.376,07 5.376,07 -׀׀ 
 

100,00 

852 85295 6050 
Adaptacja mieszkania wspomaganego w 
Dziennym Domu Pomocy SENIOR+  Etap 
II 

 
55 000,00 

52.150,00 
 

94,82 

 
Razem dział 852 

 
93.485,00 90.635,00 96,95 

900 90001 6050 
Opracowanie koncepcji rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Odrzywole            

80 000,00 30.524,60 38,16 

900 90003 6050 
Rekultywacja składowiska odpadów w 
Odrzywole    
                                            

20 000,00 6.888,00 
34,44 

900 90095 6050 

Termomodernizacja i remont budynku 
komunalnego  na ul. Warszawskiej w 
Wysokinie  
                                             

30 000,00 29.901,30 

 
99,67 

 
Razem dział 900 

 
130.000,00 67.313,90 

 
51,78 

921 92109 6050 
Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie 
                                                               

245 000,00 243.845,51 
 

99,53 

921 92120 6570 
Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym 
kościele w Odrzywole 

20 000,00 20.000,00 
 

100,00 

921 92120 6570 

Konserwacja pokrycia dachu kościoła i 
dzwonnicy wykonanych z gontu na 
zabytkowym kościele w Łęgonicach 
Małych 
 

20 000,00 20.000,00 

 
100,00 

 
Razem dział 921 

 
285.000,00 283.845,51 

 
99,59 

926 92601 6050 Doposażenie placu zabaw w Ossie 15 145,47 14.405,76 
 

95,12 
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926 92601 6050 Budowa placu zabaw w Dąbrowie 13 200,00 13.138,86 
 

99,54 

926 92601 6050 
Rozbudowa placu zabaw w Kamiennej 
Woli 

24 000,00 23.907,51 
 

99,62 

926 92601 6050 Budowa placu zabaw w Kolonii Ossie 21 000,00 20.613,57 98,16 

926 92601 6050 
Opracowanie dokumentacji na budowę 
strzelnicy w Lipinach 

15 000,00 15.000,00 
 

100,00 

926 92601 6050 Budowa altany w Stanisławowie 17 000,00 16.900,00 
 

99,42 

 
926 
 

92601 6050 
Budowa altany i mini placu zabaw  
w Lipinach 

20 000,00 19.999,60 
 

100,00 

926 92601 6230 
Budowa przystani wodnej  
w Odrzywole     

30 000,00 25.500,00 

 
85,00 

926 92695 6050 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 
Kłonnie  

96 000,00 92.436,00 

 
96,29 

Razem dział 926 251.345,47 241.901,30 

 
96,24 

 
RAZEM 

 
 

 
2.190.473,47 

 

 
1.905.833,24 

 

 
 

87,01 

 
Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 
 

W roku 2019 nie zrealizowane niżej wymienionych zadań: 

 
• Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu.   

Brak realizacji związana jest z przedłużającą się procedurą otrzymania 

decyzji środowiskowej z RDOŚ. 

 

• Budowa kanalizacji w Kłonnie, 
W związku z długotrwałą procedurą związaną z otrzymaniem decyzji 

środowiskowych i pozwoleń na budowę wykonanie dokumentacji na 

budowę kanalizacji sanitarnej przesunięto na I półrocze 2020 roku. 

 

• Przebudowa drogi w Wysokinie i Cetniu, 
W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na to zadanie Gmina 

zrezygnowała z jego realizacji w 2019 roku. 

 

• Budowa garażu dla OSP Wysokin, 

W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 

technicznej na budowę garażu dla OSP Wysokin. Termin realizacji 

ustalono na luty 2020 roku. 

 

Przychody i rozchody 
 

W roku 2019 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki 

w łącznej kwocie – 630.000,00  złotych  i dotyczyły: 
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W 2019 roku został zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym 

w Radomiu w  kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 

budżetowego oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

i pożyczek oraz pożyczki WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł 

z przeznaczeniem przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz 

z przebudową instalacji c.o. w budynku przedszkola w Odrzywole  oraz 

pożyczka w kwocie 68.612,72 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Odrzywół  przy ul. Wspólnej.        

       Zadłużenie Gminy ogółem na koniec 2019 roku wynosi 5.329.054,72 zł  

w tym: 

• z tytułu kredytów - 4.355.000,00 zł 

• z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 974.054,72 zł 
co stanowi 29,25 % wykonanych dochodów ogółem za 2019 rok i jest zgodne 

z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach 

publicznych. 

 

Dotacje na zadania własne 

 

Plan   – 584.999,00 zł  

  Wykonanie  – 566.902,51 zł  tj. 96,91% 

 

 

Plan i wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych 

działach przedstawia się następująco: 
 
Tabela: 4.3 

 
Dział 

 
Nazwa działu 

 
Plan dochodów 

Wykonanie 
dochodów 

Wyk. 
% 

1 2 3 4 5 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 30.160,00 30.160,00 100,00 

758 Różne rozliczenia 26.131,00 26.130,35 100,00 

801 Oświata 133.251,00 133.251,00 100,00 

852 Pomoc społeczna 225.257,00 225.174,82 99,96 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65.000,00 48.244,16 74,22 

855 Rodzina 55.200,00 55.200,00 100,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,00 48.742,18 97,49 

 
RAZEM 

 

 
584.999,00 

 
566.902,51 

 
96,91 

 
Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 

 

Dotacje na zadania zlecone  
 

Plan   – 5.548.191,26 zł  

  Wykonanie   – 5.544.363,58 zł  tj. 99,93% 
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Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone w poszczególnych 
działach przedstawia się następująco: 
 
Tabela: 4.4 

 
Dział 

 
Nazwa działu 

 
Plan dochodów 

Wykonanie 
dochodów 

Wyk. 
% 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy) 224.086,26 224.086,26 100,00 

750 Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) 50.135,00 49.701,11 99,13 

751 Urzędy nacz or. wł. państ. kontroli i sądownictwa 41.190,00 40.810,78 99,08 

801 Oświata i wychowanie 19.159,00 19.158,07 99,99 

852 Pomoc społeczna 787.529,00 785.954,00 99,80 

855 Rodzina 4.426.092,00 4.424.653,36 99,96 

 
RAZEM 

 

 
5.548.191,26 

 
5.544.363,58 

 
99,93 

Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 
 

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

 2019 roku Gmina Odrzywół udzieliła dotacji podmiotom należącym 

i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 

481.049,91 zł. tj. 

 

• Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 88.243,61 zł z przeznaczeniem 

na działalność  bieżącą instytucji kultury, 
• Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.800,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego 
z wydawaniem informatora samorządowego „ZIEMIA PRZYSUSKA”, 

• Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego  w kwocie – 

12.472,20 zł na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), 
• Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze w kwocie  10.000,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, 

• Klubom Sportowym z terenu Gminy w kwocie 64.000,00 zł,  
•  OSP  Wysokin na  dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

strażackiego w kwocie 150.000,00 zł, 
• Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowemu Ziemi Odrzywolskiej w kwocie 

83.334,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Wsparcie lokalnej 

społeczności Gminy Odrzywół SENIOR +, 
• Parafii w Łęgonicach Małych w kwocie 2.700,00 zł na modernizację 

systemu przeciwpożarowego w zabytkowym kościele, 
• Parafii w Łęgonicach Małych w kwocie 20.000,00 zł na konserwację 

pokrycia dachu kościoła i dzwonnicy wykonanych z gontu na 

zabytkowym kościele, 
• Parafii w Odrzywole w kwocie 20.000,00 zł na wymianę pokrycia dachu 

na zabytkowym kościele, 
• Lokalnej Grupie Działania „Wszyscy Razem” w kwocie 25.500,00 zł na 

budowę przystani wodnej w Odrzywole. 
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Realizacja programów dotacyjnych 

W 2019 roku gmina realizowała programy wieloletnie ze środków własnych 

oraz z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych. 

1. W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych realizowano projekty bieżące na 

kwotę - 976.137,48 zł: 

• Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół. Ogólna wartość 
przedsięwzięcia 332.880,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w 
latach 2019 - 2021. Limit w 2019 roku na to zadanie wynosił 

174.263,70 zł, a realizacja wyniosła 163.454,50 zł tj. 93,80%. 
• Wsparcie Lokalnej Społeczności w Gminie Odrzywół SENIOR +. Zadanie 

jest planowane do realizacji w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość 
przedsięwzięcia 1.202.360,00 zł. Limit w 2019 roku na to zadanie 
wynosił 713.980,57 zł, a realizacja 659.347,16 zł tj. 92,35%. 

• Wsparcie przedszkolaków w Gminie Odrzywół. Zadanie jest planowane 
do realizacji w latach 2019 - 2020. Ogólna wartość przedsięwzięcia 

296.750,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2019 - 
2020. Limit w 2019 roku na to zadanie wynosił 136.743,75 zł, 

a realizacja wyniosła 103.903,17 zł (tj. 75,99%%). 
projekty majątkowe - 12.472,20 zł: 

• Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji - Limit na to zadanie w 2019 roku wyniósł 24 743,00 zł. 
Wydatki zrealizowano w wysokości - 12.472,20 zł tj. 50,41%. 

2. Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych: 

• Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu - brak realizacji zadania w 
2019 roku związana jest procedurą otrzymania decyzji środowiskowej z 

RDOŚ, a następnie z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na 
to zadanie. 

• Budowa kanalizacji w Kłonnie - planowane do realizacji w latach 2019-

2021. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości  12.369,19 zł 
tj.12,01% na zakładany limit 103.000,00 zł. W związku z długotrwałą 

procedurą związaną z otrzymaniem decyzji środowiskowych i pozwoleń 
na budowę wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej 
przesunięto na I półrocze 2020 roku. Dalsza realizacja zadania 

uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

• Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz 

z przebudową instalacji c.o. w budynku przedszkola w Odrzywole.  
Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączny limit wydatków na to 
zadanie wynosił 853.000,00 zł, w 2019 roku na limit 340.000,00 zł 

poniesiono wydatki w kwocie 338.981,24 zł. Łączny koszt zadania 
wyniósł - 849.158,20 zł. Zadanie zakończono. 

• Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie. Zadanie realizowane 
w latach 2016-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 
243.845,51 zł. tj. 99,53% zakładanego limitu wydatków. Zakończenie 

realizacji tego zadania jest przewidziane w 2020 roku. 
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• Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole. Zadanie realizowane 
w latach 2019-2020 - poniesione wydatki w 2019 roku w wysokości 

6.888,00 zł tj. 34,44% zł planowanego limitu na to zadanie. W 2020 
roku planowane są dalsze prace związane z realizacją tego zadania. 

 

• Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Odrzywole. 
Zadanie realizowane w latach 2018-2019 poniesiono wydatki 
30.524,60 zł tj. 38,16% na limit 80.000,00 zł.  

 

• Przebudowa drogi w Wysokinie i Cetniu - realizacja w 2019 roku 
w wysokości 1.000 zł 

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na to zadanie Gmina 

zrezygnowała z realizacji tego zadania w 2019 roku. 

 

• Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie i na Badulkach. Zadanie 

realizowane w latach 2019-2020.  W 2019 roku poniesiono wydatki 
w wysokości 19.800 zł na opracowanie dokumentacji. Dalsza realizacja 
zadań uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. 

 

• Remont - modernizacja  drogi gminnej Nr G6-330406 granica Nowe 
Miasto - Różanna zrealizowano w wysokości 20.000 zł 

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Dalsza 
realizacja zadań uzależniona jest od pozyskania środków 

zewnętrznych. 
 

• Budowa garażu OSP w Wysokinie. Zadanie realizowane w latach 2019-
2020.  W 2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 

technicznej na budowę garażu dla OSP Wysokin. Termin realizacji 
zadania ustalono na  2020 rok. 

 

Realizacja budżetu obywatelskiego – odbywała się poprzez współpracę 

przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wnioski dt. realizacji 

zadań w ramach funduszu sołeckiego były podejmowane przez mieszkańców 

poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich. W 2019 roku w ramach 

funduszu sołeckiego zrealizowano 11  zadań na ogólna kwotę 181 082,96zł, 

co stanowi 1.08 % ogółu poniesionych wydatków gminy. 

Przy realizacji zadań uczestniczyli mieszkańcy poszczególnych sołectw- 

głownie sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich oraz pracownicy Urzędu Gminy 

w części dt. wyboru wykonawcy na opracowanie stosownej dokumentacji, 

wyboru wykonawcy realizacji poszczególnych zadań oraz w zakresie rozliczeń 

finansowych.  
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Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. 

 

Tabela: 4.5 

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Kwota w zł 

1 Myślakowice-

Kolonia 

Utwardzenie drogi 

gminnej 

12.156,23 

2 Ceteń Remont drogi lokalnej 15.225,18 

3 Łęgonice Małe Remont dróg lokalnych 11.837,38 

4 Kamienna Wola Remont drogi lokalnej 20.286,96 

5 Kłonna Budowa drogi Janówek-

Kłonna Etap I 

23.196,48 

6 Wysokin Budowa pobocza na ul. 

Ogrodowej i Brzeskiej 

33.917,00 

7 Kolonia Ossa Budowa świetlicy 

wiejskiej w Kolonii Ossie 

14.946,19 

8 Wandzinów Budowa świetlicy 

wiejskiej w Kolonii Ossie 

12.076,52 

9 Ossa Doposażenie placu 

zabaw 

13.175,76 

10 Dąbrowa Budowa placu zabaw 11.908,86 

11 Stanisławów Budowa altany 12.355,52 

        Razem                                                                   181.082,96 

Źródło: Sprawozdania z budżetu gminy. 

 

V  Finanse jednostek budżetowych 

 

Tabela: 5.1 

L.p. Jednostka budżetowa 
 

Budżet 

1. Urząd Gminy w Odrzywole 7.648.365,90 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Odrzywole 

4.276.984,42 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Odrzywole 

5.037.347,52 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu 
AiB w Myślakowicach 

  785.954,00 

5. Gminny Klub Maluch Plus „Słoneczny 
Kącik” w Odrzywole 

  167.650,02 

6. Dzienny Dom SENIOR+ w Odrzywole   675.089,12 

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole     91.243,61 
Źródło: Sprawozdania z budżetu gminy. 
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VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1. ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy Odrzywół mamy 3 jednostki OSP – Odrzywół, Wysokin 

i Kłonna. Jednostka OSP Odrzywół należy do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego. Do OSP na terenie gminy należy 112 druhów, 

z czego 56  druhów jest gotowych do akcji tzn. posiadają aktualne wymagane 

przepisami prawa badania lekarskie. W 2019 r. na terenie gminy Odrzywół 

odnotowano 93 zdarzenia, z tego: 

• 74 pożary lasów, 

• 13 pożarów łąk, 

• 3 pożary budynków, 

• 1 pożar pojazdu 

• 2 zabezpieczenia  

Odnotowano 3 fałszywe alarmy. 

Udział w akcji najczęściej brała jednostka OSP Odrzywół – 61 razy, 

OSP Wysokin – 55 razy i OSP Kłonna 33 razy. 

W wyniku pożarów w roku 2019 spłonęło ponad 120 ha lasu. Lokalizacja 

i natężenie pożarów w określonym czasie i miejscu wskazywała, że są to 

podpalenia. Pomimo wzmożonej akcji patrolowej oraz postępowania 

prowadzonego przez Policję i Prokuraturę, nie udało się ująć sprawcy 

pożarów. 

Na utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w roku 

2019 wydatkowano kwotę - 223.383,47. Wydatki przeznaczono na wypłatę 

ekwiwalentów  w kwocie - 44.643,75 zł, dla strażaków biorących udział 

w działaniach ratowniczych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-

konserwatorów samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, paliwo, 

przeglądy samochodów, drobne remonty, zakup energii. Zakupiono również 

sprzęt pożarniczy do nowego samochodu OSP w  Wysokinie za kwotę 

30.160,00 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego. 

Po raz pierwszy na ochronę przeciw pożarową uruchomione zostały środki 

przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000zł, 

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział 

w gaszeniu długotrwałych pożarów lasów na terenie gminy, zakupu paliwa 

oraz naprawę samochodu pożarniczego OSP Odrzywół. 
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2. bezpieczeństwo publiczne w zakresie wykroczeń i przestępstw 

Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Odrzywół 

realizuje Posterunek Policji w Odrzywole, zatrudniający 10 funkcjonariuszy, 

w tym Kierownik Posterunku.  

Gmina na potrzeby Posterunku udostępniła część budynku Urzędu Gminy. 

Pokrywa również koszty jego utrzymania łącznie z energią, ogrzewaniem, 

wodą i kanalizacją oraz utrzymaniem czystości. 

Na terenie Gminy Odrzywół 9 rodzin , z tytułu przemocy w rodzinie zostało 

objęte nadzorem Policji w ramach procedury Niebieskiej Karty.                     

W porównaniu do roku 2018 odnotowano spadek o 5 rodzin. 

Posterunek w Odrzywole przeprowadził w 2019 roku 21 postępowań 

administracyjnych o wykroczenia, z tego 8 miało miejsce w Odrzywole, 

4 w Kolonii Ossa, 1 w Cetniu, 3 w Wysokinie, 3 w Ossie, 1 w Kamiennej Woli, 

1 w miejscowości Badulki-Wysokin. 

Wykroczenia dotyczyły głównie naruszenia przepisów w ruchu drogowym, 

kradzieży lub przywłaszczenia, nieobyczajnych wybryków, złośliwego 

niepokojenia. W porównaniu do roku 2018 jest to spadek o 11 zdarzeń tj. 

34,27% 

Na terenie Gminy Odrzywół w roku 2019 stwierdzono 68 przestępstw. 

Dotyczyły one głównie: oszustwa, spowodowania wypadku drogowego, 

kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, kradzieży cudzej rzeczy 

ruchomej, uszkodzeniu mienia, kradzieży z włamaniem, kradzieży drzewa 

z lasu, bójki i pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej. uporczywego 

uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, gróźb karalnych, niestosowania 

się do orzeczonych środków karnych.  W porównaniu do roku 2018 spadek 

o 25 zdarzeń tj. 26,88% 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Odrzywole patrolują również 

teren Gminy Klwów i Potworów. 

 

VII  Administracja publiczna: 

 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy, a organem 

wykonawczym jest Wójt.  

Rada Gminy Odrzywół liczy 15 radnych. 

W 2019 roku w kadencji 2018-2023 Rada Gminy obradowała na 9 Sesjach, 

podejmując w tym czasie 67  uchwał. 

Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona w trybie nadzoru przez 

Wojewodę. 
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W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.  Wójt Gminy wydał  

73 Zarządzenia. Dotyczyły one głównie spraw budżetowych, powoływania 

Komisji Przetargowych, Komisji Konkursowych, organizacji czasu pracy 

Urzędu Gminy, realizacji projektów, ochrony danych osobowych, określenia 

zasad przeprowadzania kontroli podatników, ustalenia norm zużycia paliwa 

w pojazdach stanowiących własność Gminy, przyjęcia Regulaminu 

dofinansowania dokształcania nauczycieli, Regulaminu wynajmu pomieszczeń 

stanowiących własność Gminy, terminów rekrutacji do klas I i oddziałów 

przedszkolnych. 

 

VIII  Pomoc społeczna 

 

Pomoc i wsparcie w gminie Odrzywół  w 2019 roku uzyskało 312 osób. 

W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających 

z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 23 osoby. Natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 23 osoby. W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 60 osób, co 

oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 6 osób. W gminie Odrzywół 

najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 

i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 

wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku było kolejno: 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, długotrwała lub 

ciężka choroba. 

 

Pomoc i wsparcie w gminie Odrzywół: 

 

Z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych 

skorzystało 56 osób. Tyle samo osób skorzystało ze świadczeń 

niepieniężnych, z pomocy w postaci żywności z Programu POPŻ skorzystało 

200 osób.  W 2019 roku przeprowadzono 425 wywiadów środowiskowych. 

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 4 osób  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest 1 asystent rodziny, 

który w 2019 roku objął swoją opieką 11 rodzin.  

Liczba rodzin pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy w roku 

2019 wynosiła 341. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zwiększyła się  

o 93 rodziny. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku 

wychowawczego wyniosła 2.891.87,31 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zwiększyła się o 410 923,31 zł. Liczba pobierających w roku 2019 

zasiłek rodzinny wyniosła 179 rodzin, w stosunku do roku poprzedniego liczba 

ta zmniejszyła się o 2 rodziny.  Łączny koszt zadania na świadczenia rodzinne 

wyniósł 1.379. 870 złotych. Z Programu Dobry start skorzystało 407 osób. 

Koszt Programu wyniósł 126 170 złotych. Sładka zdrowotna od świadczeń 

rodzinnych wyniosła 26.846,00 złotych. 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin 
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potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez 

placówki pomocy społecznej. Z takiej pomocy w formie pracy socjalnej 

skorzystało 48 osób. W gminie Odrzywół prowadzą działalność następujące 

instytucje pomocy społecznej częściowo finansowane z budżetu gminy:  

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Senior+, a także 

Gminny Klub Maluch Plus.  

 

W Gminie Odrzywół środki finansowe wydatkowane na zadania 

z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2019 roku 5.037.347,52 zł. Poziom 

wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 328 941,48 złotych. 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4.447 453,36 złotych dotacja, 

15.711,71zł środki własne Gminy. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 1.322 930,00 złotych na zasiłki stałe, okresowe, celowe. 

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: 855 - 

Rodzina, 852 - Pomoc społeczna.  

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. 

W roku 2019 Gmina  Odrzywół uczestniczyła w  konkursie ogłoszonym przez 

MRP i PS na łączną kwotę  26.075 złotych, w którym uczestniczyło 95 osób. 

 

Z w/w informacji wynika, że liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej zmalała w porównaniu do roku poprzedniego. Należy zaznaczyć 

również, że postępuje proces starzenia się społeczeństwa i implikuje to 

konieczność zapewnienia opieki Seniorom, którzy nie otrzymują jej ze strony 

rodziny. W 2019 roku w  Dziennym Domu Senior Plus znalazło swoje miejsce 

30 Seniorów z Gminy Odrzywół. W Środowiskowym Domu Samopomocy 

z takiej formy pomocy korzystało 35 osób. 

 

W 2019 roku realizowane były również projekty stażowe t.j. ”Stop 

wykluczeniu-start zatrudnieniu”, ”Nowy start - Aktywizacja”, „Lepsza 

przyszłość”, „Szansa na lepsze jutro” z takiej formy pomocy 100 osób. 

 

 

IX  Zamówienia publiczne 

- przetargi 

 

W roku 2019 przeprowadzono 9 postępowań w oparciu o ustawę prawo 

zamówień publicznych, z czego 4 przetargi zostały unieważnione. W jednym 

przypadku oferta przewyższała przewidziane w budżecie gminy środki na ten 

cel, w drugim nie wpłynęła żadna oferta oraz 2 przypadki z powodu 

wystąpienia istotnych okoliczności, których nie można było wcześniej 

przewidzieć. W oparciu o nieograniczone przetargi zrealizowano następujące 

inwestycje i zadania: 
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W oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych 

zorganizowano niżej wymienione inwestycje i zadania. 

 

Tabela: 9.1 

L.p. 
 

Zadanie  Rodzaj przetargu 

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek Przetarg nieograniczony 

2. Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół 

Przetarg nieograniczony 

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Przetarg nieograniczony 

4. Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół Przetarg nieograniczony 

5. Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin 
- PRZETARG POWTÓRZONY 

Przetarg nieograniczony 

6. 
 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej 

Przetarg nieograniczony 

Źródło: Sprawozdania z budżetu gminy. 

 

 W roku 2019 przeprowadzono 39 postępowań – zapytania o cenę, 5 z nich 

unieważniono. W 3 przypadkach z powodu  przewyższenia kwoty środków 

w budżecie na określone zadanie, w 2 przypadkach nie wpłynęła żadna oferta  

na zadanie objęte zapytaniem ofertowym.  

 

W oparciu o zapytania o cenę zrealizowano następujące zadania: 

 

Tabela: 9.2 

L.p. 
 

Przedmiot zamówienia Tryb 
postępowania 

1.  Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków  
w Odrzywole wraz z pracami przygotowawczymi oraz 
z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej i 
lokalizacyjnej dla przedmiotowej inwestycji 

zapytanie o cenę 

2.  Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego 
oraz rachunków pomocniczych Gminy Odrzywół 

zapytanie o cenę 

3.  Roboty dodatkowe przy przebudowie kotłowni 
węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową 
instalacji c.o. w budynku przedszkola w Odrzywole 

zapytanie o cenę 

4.  Adaptacja mieszkania wspomaganego w Dziennym 
Domu Pomocy SENIOR+ w Odrzywole – etap II 

zapytanie o cenę 

5.  Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości 
Kłonna 

zapytanie o cenę 

6.  Zakup i montaż dwóch altan rekreacyjnych zapytanie o cenę 
7.  Budowa placów zabaw i siłowni napowietrznej na 

terenie Gminy Odrzywół. 
zapytanie o cenę 

8.  Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm zapytanie o cenę 
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Plus  w sezonie grzewczym 2019/2020  do budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół 

9.  Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - pelletu do 
kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w 
Odrzywole w sezonie grzewczym 2019/2020 

zapytanie o cenę 

10.  Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Odrzywole w roku szkolnym 2019-
2020 

zapytanie o cenę 

11.  Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Wysokinie zapytanie o cenę 
12.  Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie zapytanie o cenę 
13.  Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich zapytanie o cenę 
14.  Budowa mini placu zabaw w Lipinach zapytanie o cenę 
15.  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 

000,00 złotych na pokrycie częściowego deficytu budżetu 
Gminy Odrzywół w 2019 roku 

zapytanie o cenę 

16.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek zapytanie o cenę 
17.  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 

1 pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)  
w miejscowości Ceteń oraz dla zadania nr 2 pn.: 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)  
w miejscowości Kłonna 

zapytanie o cenę 

18.  Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku 
komunalnego w Wysokinie przy ulicy Warszawskiej 

zapytanie o cenę 

19.  Opracowanie projektu zamknięcia i rekultywacji 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w miejscowości Odrzywół 

zapytanie o cenę 

20.  Remont drogi gminnej nr 330406W Dąbrowa – 
Różanna – Łęgonice Małe – granica gminy Nowe 
Miasto n/Pilicą 

zapytanie o cenę 

21.  Projekt zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w 
miejscowości Ceteń 

zapytanie o cenę 

22.  Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
podczas realizacji inwestycji pn.: Adaptacja 
mieszkania wspomaganego w Dziennym Domu 
Pomocy SENIOR+ w Odrzywole – etap II 

zapytanie o cenę 

23.  Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku 
usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kolonia Ossa gmina Odrzywół 

zapytanie o cenę 

24.  Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji inwestycji pn.: „Budowa Otwartej Strefy 
Aktywności w miejscowości Kłonna 

zapytanie o cenę 

25.  Opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej w Gminie Odrzywół w 2019 r. dla 
następujących zadań: 
1) Zadanie nr 1 pn. Budowa placu zabaw 
w miejscowości Dąbrowa; 
2) Zadanie nr 2 pn. Przebudowa placu zabaw 
w miejscowości Kamiennej Woli; 
3) Zadanie nr 3 pn. Budowa placu zabaw w 

zapytanie o cenę 
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miejscowości Kolonia Ossa; 
4) Zadanie nr 4 pn. Budowa siłowni nadpowietrznej 
w miejscowości Ossa; 
5) Zadanie nr 5 pn. Remont drogi gminnej 
w miejscowości Ceteń; 
6) Zadanie nr 6 pn. Remont drogi gminnej 
w miejscowości Janówek I; 
7) Zadanie nr 7 pn. Remont drogi gminnej 
w miejscowości Lipiny. 

26.  Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji inwestycji pn.:  „Remont dróg gminnych 
w Gminie Odrzywół” dla następujących zadań: 
1) Remont drogi gminnej w miejscowości Ceteń; 
2) Remont drogi gminnej w miejscowości Janówek I; 

3) Remont drogi gminnej w miejscowości Lipiny. 

zapytanie o cenę 

27.  Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji inwestycji pn.:  „Budowa placów zabaw i 
siłowni napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół” 
dla następujących zadań: 
1) Zadanie nr 1 Budowa placu zabaw w miejscowości 
Dąbrowa; 
2) Zadanie nr 2 Przebudowa placu zabaw w miejscowości 
Kamienna Wola; 
3) Zadanie nr 3 Budowa placu zabaw w miejscowości 
Kolonia Ossa; 

4) Zadanie nr 4 Doposażenie placu zabaw  
w miejscowości Ossa - siłownia napowietrzna. 

zapytanie o cenę 

28.  Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego 
podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej 

zapytanie o cenę 

29.  

 

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla 
zadania pn.: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej 
w Wysokinie 

zapytanie o cenę 

30.  

 

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla 
remontu dróg z Funduszy Sołeckich 
 

zapytanie o cenę 

31.  Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji inwestycji pn.: Budowa pobocza na ul. 
Brzeskiej w Wysokinie 

zapytanie o cenę 

32.  Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji inwestycji pn.: „Remont dróg gminnych z 
Funduszy Sołeckich”  

zapytanie o cenę 

33.  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn.: „Budowa garażu dla OSP Wysokin” 

zapytanie o cenę 

Źródło: Opracowania własne. 

 

 

 

 



35  

 

X  GOSPODARKA ODPADAMI 

 

System Gospodarowania Odpadami  Komunalnymi na Terenie Gminy 

Odrzywół 

W roku 2019 plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne 

wynosił 295.000,00 zł.  

Plan ten zrealizowany został w kwocie    275.769,59 zł 

Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie      44.904,56 zł.  

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w roku 2019 wyniosły 

376.036,98 zł, w tym: 

• 355.213,90 zł na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się 

wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole i kwotę  

• 20.823,08 zł na wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. 

Należy nadmienić, ze w kwocie wydatków związanych bezpośrednio 
z wywozem odpadów komunalnych uwzględnione są również wydatki 

w kwocie 16.215,70 zł dotyczące usług świadczonych w grudniu 2018 
roku, a zapłacone w styczniu 2019 roku. Pomimo, że w 2019 roku 
Uchwałą Rady Gminy Nr VI.46.2019 roku z dnia 18 czerwca 2019 roku 

w sprawie ustalenia wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty stawki wzrosły o 100% to nadal nie pokrywają całości kosztów 
związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami. 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, gminy są zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w ustawy rada gminy może postanowić, 

w drodze uchwały, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Odrzywół zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez 

mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są 

zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do 

rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 

Odrzywół. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez Gminę Odrzywół na 
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podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą wyłonionym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako 

odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 

w gospodarstwach domowych. Ustawodawca dodaje ponad to, że zmieszane 

odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet 

jeśli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła 

w sposób znaczący ich właściwości. Wobec powyższego źródłami powstania 

odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury 

i użyteczności publicznej (szkoły, obiekty administracji i służb publicznych, 

obiekty kultu religijnego, obiekty obsługi komunikacji, obiekty sportowe 

i rekreacyjne, hotele, obiekty handlowe i gastronomiczne).  

Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady socjalno-bytowe 

z obiektów usługowych i przemysłowych. 

Przez  gospodarowanie odpadami  rozumie się zbieranie, transport, 

przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak 

również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów 

oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub 

pośrednika w obrocie odpadami. 

Na terenie Gminy Odrzywół odpady komunalne powstają głównie 

w gospodarstwach domowych, a także na terenach nieruchomości 

niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury, tereny 

wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej). Ponadto, odpady 

powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, 

odpady z placów targowych i zieleni publicznej). 

W trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Odrzywół został 

wyłoniony odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

 

1. Przedsiębiorstwo Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas z siedzibą 

Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów. Umowa w zakresie odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych obowiązuje od 01.07.2016r. do 

30.06.2019r. 

2. KONSORCJUM firm: Lider konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Usługowe ”DREWBUD” Kazimierz 

Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz oraz  

Partner Konsorcjum: 

Zakład Usług Komunalnych BUDMAX Grzegorz Budek, Komorów 45 C, 96-214 

Cielądz 

reprezentowane  przez: PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowe - 

Usługowe ”DREWBUD” Kazimierz Budek w imieniu, którego działa 

Pełnomocnik Kazimierz Budek 

Na podstawie umowy Nr IT-2710.07.2019 z dnia 12 czerwca 2019 wyłoniony 
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w przetargu Wykonawca zrealizuję usługę objętą przedmiotem zamówienia  

w terminie od 01.07.2019r do dnia 30.06.2020r. 

 

Odpady komunalne z terenu Gminy Odrzywół odbierane są w postaci 

zmieszanej i selektywnej. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Odrzywół prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji 

odpadów: 

 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, 

- metal,  

- szkło, z wyjątkiem szkła budowlanego, 

- komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, 

- odpady wielomateriałowe, 

- popiół ze spalania , 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte opony, 

- przeterminowane leki,  

- zużyte baterie, akumulatory i żarówki, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady z rozbiórki i remontu obiektów budowlanych wykonywanych we 

własnym zakresie przez właściciela nieruchomości. 

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą 

kolorowych workach. 

 

Nadwyżki wyżej wymienionych frakcji oraz pozostałe frakcje odpadów 

podlegających selektywnej zbiórce mieszkańcy Gminy Odrzywół mogą 

przekazać  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

zlokalizowanego na terenie wysypiska śmieci w Odrzywole przy ul. 

Radomskiej.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2019 roku 

czynny był w soboty w  godzinach od 1000 do 1300.  

Baterie mieszkańcy mogli wrzucać do specjalnych pojemników 

znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół oraz w placówkach 

oświatowych. Przeterminowane leki do pojemnika ustawionego w poczekalni 

Ośrodka Zdrowia w Odrzywole. 

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są po ich wystawieniu przed 

posesje dwa razy w roku, w terminach określonych w harmonogramie odbioru 

odpadów.  

Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie 

nieruchomości zamieszkałych są kompostowane w przydomowych 

kompostownikach, lub odbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem. 
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie 

nieruchomości zamieszkałych w Gminie Odrzywół gromadzone są 

w pojemnikach o pojemności 120 l i 240 . 

Dodatkowo dostępne są także pojemniki o pojemności 1100 l . 

Z nieruchomości zamieszkałych niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne odbierane są raz na miesiąc, natomiast odpady segregowane co 2 

miesiące.  

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zadeklarowali 

gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny, zobowiązani byli do 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącach: 

 

1.  styczeń- lipiec  2019 w wysokości: 

- 18,00 zł miesięcznie  – dla gospodarstw wieloosobowych,  

-   8 ,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw jednoosobowych. 

 

2. sierpień – grudzień 2019 w  wysokości: 

- 36,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw wieloosobowych,  

- 16 ,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw jednoosobowych 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli nie 

segregujących odpadów wynosi w miesiącach: 

 

1.  styczeń- lipiec  2019 w wysokości : 

- 36,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw wieloosobowych,  

- 15,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw jednoosobowych. 

 

2. sierpień – grudzień 2019 w  wysokości: 

- 72,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw wieloosobowych,  

- 32,00 zł miesięcznie – dla gospodarstw jednoosobowych. 

 

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 

nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe zobowiązani są do uiszczania ryczałtowej opłaty rocznej 

w wysokości: 

 

- 108,00 zł – dla nieruchomości na której odpady zbierane i odbierane   

  są w sposób selektywny, 

 

- 216,00 zł – dla nieruchomości, na których odpady zbierane    
  i odbierane są w sposób nieselektywny.  

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. a u.c.p.g. nakładają na gminę obowiązek 

przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
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komunalnych przeznaczonych do składowania.  

Zgodnie z art. 9e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

obowiązane są do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych. 

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Mazowieckiego 2024) przyjętego Uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.- jako Regionalna Instalacja do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla obsługi regionu 

południowego wskazany został Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

(ZUOK), zarządzany przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu, w skład 

którego wchodzą: 

1. Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów 

(MBP). 

2. Składowisko odpadów komunalnych. 

3. Kompostownia odpadów zielonych. 

W 2019 r. wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy Odrzywół trafiły do 

instalacji MBP:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM , ul. Witosa 

94, 26-600 Radom  - łącznie 394,660  Mg odpadów. 

 

 

KOSZTY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Tabela: 10.1 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Odrzywół 

w związku  obsługą systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Wyszczególnienie 
Wydatki (zł) 

Rok 2019 

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych) 

338.998,20 

Koszty obsługi systemu- 

wynagrodzenia pracowników 

związanych obsługą systemu, 

 

20.823,08 

Zakup oprogramowania do obsługi systemu oraz 

opieka serwisowa 
- 

Razem 359.821,28 

Źródło: Opracowania własne. 
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Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Tabela: 10.2 

Wyszczególnienie 
rok 2018 

w zł 

rok 2019 

w zł 

Naliczenia (przypisy) z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
    

195.478,00 
    280.564,00 

Umorzenia 
180,00 1.707,08 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  
181.870,60 265.783,56 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi zaległe 
9.492,52 9.986,03 

Wpłaty ogółem  
191.363,12 

       

275.769,59 

Nieuregulowane zobowiązania (zaległości)  

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

13.517,40 13.073,36 

Naliczenia (przypisy) z tytułu wystawionych 

upomnień 
1.554,40 2702,80 

Wpłaty z tytułu wystawionych upomnień 1.276,00 2.030,00 

Nieuregulowane zobowiązania (zaległości)  

z tytułu wystawionych   upomnień  

          

278,40 
       672,80 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. 

W roku 2019 wystawiono 233 upomnienia. 

 

Gmina Odrzywół liczy 3756 mieszkańców (stan na 31.12.2019r.). 

W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 3205 osób. Różnica w podanej 

liczbie mieszkańców wynosząca 551 osoby wynika m.in. z przebywania części 

osób poza miejscem stałego zameldowania.  

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych 

zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Wobec 

osób, które nie złożyły deklaracji wszczynane są wymagane prawem 

postępowania administracyjne. 
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Liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi z podziałem na poszczególne sołectwa: 

 

Tabela: 10.3 

L.p. Sołectwo 

Liczba właścicieli 
nieruchomości, objętych 

systemem gospodarowania 
odpadami 

Liczba 
osób 

objętych 

systemem 
Gospodarstwa 

domowe 
zamieszkałe na 

stałe 

Gospodarstwa 

letniskowe 

1.  Odrzywół 295 24 891 

2.  Ceteń 49 10 173 

3.  Dąbrowa 27 8 88 

4.  Dębowa Góra 5 0 11 

5.  Janówek 5 5 15 

6.  Jelonek 23 9 70 

7.  Kamienna Wola 79 3 267 

8.  Kolonia Ossa 39 1 134 

9.  Kłonna  73 2 280 

10. Kłonna Kol. 10 1 31 

11. Lipiny 34 1 94 

12. Emilianów 9 3 24 

13. Myślakowice 28 3 104 

14. Myślakowice Kol.  24 9 74 

15. Ossa 44 5 147 

16. Różanna 7 18 19 

17. Stanisławów 27 3 95 

18. Wandzinów 22 1 62 

19. Wysokin 151 9 510 

20. Łęgonice Małe 31 11 85 

21. Walerianów 2 4 7 

22. Las 

Kamiennowolski 

7 2 16 

23. Badulki 2 0 8 

OGÓŁEM 993 132 3205 

Źródło: Opracowanie własne.  

Liczba gospodarstw domowych wykazanych w złożonych do Wójta 

Gminy Odrzywół deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosła 993 

gospodarstwa, w tym 209 to gospodarstwa domowe jednoosobowe.  

W 2019r.   - 1124 gospodarstwa domowe i letniskowe  zadeklarowały 

segregację odpadów, co stanowiło 99,91 % gospodarstw  ogółem. 

Według złożonych przez właścicieli nieruchomości oświadczeń część osób 
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zameldowanych  w Gminie Odrzywół przebywa poza terenem gminy (pobyty 

związane z pracą, nauką, leczeniem  itp.). 

W 2019 r. na terenie Gminy Odrzywół  wytworzono łącznie 634,76 Mg 

w tym:  

 

• 558,75  Mg odpadów odebranych z nieruchomości objętych Gminnym 

Systemem,  

• 70,48  Mg odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych,  

• 5,53 Mg odpadów zebranych w PSZOK,  

 

Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny 

szacuje się, że 1 mieszkaniec województwa mazowieckiego wytwarza około 

0,336 mg/rok odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje 

się,  że w roku 2019 na terenie gminy Odrzywół ilość wytworzonych odpadów 

komunalnych powinna wynosić:  

 

3205 (liczba  mieszkańców wykazana w deklaracjach)  x     

0,336mg/mieszkańca = 1076,88 mg. 

 

Faktycznie w roku 2019 mieszkańcy Gminy Odrzywół wytworzyli  634,76 mg 

odpadów komunalnych, co daję 0,198 mg odpadów komunalnych na 

mieszkańca. 

 

Powyższa różnica wynika z faktu, że Gmina Odrzywół jest gminą wiejską. 

Mieszkańcy są właścicielami posesji, na terenie, których sami 

zagospodarowują odpady zielone i biodegradowalne – do karmienia zwierząt 

gospodarskich oraz do wytwarzania kompostu do uprawy roślin. Odpady 

z papieru i tektury są w większości przypadków spalane w przydomowych 

kotłowniach.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy 

obowiązek osiągnięcia określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

odpowiednich poziomów: 

 

▪ Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. 

 

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 poz. 2167) Gmina Odrzywół na przestrzeni lat 

osiągnęła odpowiednio: 
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Tabela: 10.4 Poziom recyklingu 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ( %) 

lata 2012  2013 2014 2015 2016  2017  2018  2019  2020  

Wymagany 

do 

osiągnięcia 

poziom 

10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Poziom 

osiągnięty 

15,3

% 

12,27

% 

16,93

% 

19,74

% 

19,24

% 

26,96

% 

23,87

% 

35,81

% 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem wymagany poziom recyklingu na rok 2019  

wynosi 40 %. Gmina Odrzywół osiągnęła recykling na poziomie 35,81 %. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U z 2017 poz. 2412, określa poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Poziom, który musiał zostać osiągnięty roku 2018 wynosi 40 %. Gmina 

Odrzywół osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości  21,17 %.  

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Odrzywół 

można uznać za skuteczny i racjonalny uwzględniając lokalne 

uwarunkowania.  

1. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte 

wszystkie nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców oraz 
nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  domki letniskowe lub 

inne nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, 

w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki 
użyteczności publicznej posiadają umowy na odbiór odpadów z firmą 
wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Wójta Gminy Odrzywół . Na dzień 31.12.2019r.  -  52 podmiotów 
posiadało takie umowy. 

2. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna 
zostać ponownie skalkulowana. System gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół w roku 2019 r. nie 

zrealizował zasady samofinansowania. Opłaty z tytułu gospodarowania 
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odpadami komunalnymi wniesione przez mieszkańców gminy nie 
pokryły wszystkich kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów. 

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w roku 2019 przewyższył należności z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami o kwotę  79.257,28 zł. 

3. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
koniec 2019 roku wynoszą  13.073,36 zł. Stanowią one 4,66% 

należności ogółem i nie wpływają na stabilność finansową systemu. 
Gmina w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę 
odbierała, każdą wytworzoną przez nich ilość odpadów komunalnych 

oraz wyposażała nieruchomości w pojemniki i worki niezbędne do 
gromadzenia odpadów.  

4. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest poddawana innym 
niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie masa 235,317 Mg 

zebranych odpadów komunalnych została poddana składowaniu, co 
stanowi około 37,07 % masy wszystkich zebranych odpadów 
komunalnych. 

5. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdza się zagrożenia 
dotyczącego braku możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 
Moce przerobowe istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, zapewnią przetworzenie całej 
masy zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) odebranych 

w regionie. 
6. Wymagany zgonie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 grudnia 2016 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na rok 2019 

wynosi 40 %, wobec powyższego Gmina Odrzywół nie wywiązała się 
z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem, uzyskując 
poziom recyklingu w wysokości 35,81 %. 

7. Mając na uwadze osiągnięty w roku 2019 wskaźnik (35,81%) oraz 
uwzględniając zakładany w następnych latach wzrost wymaganych 

poziomów odzysku i zagospodarowania poszczególnych frakcji 
odpadów ( 50% w roku 2020) należy stwierdzić, iż Gminny System 
w obecnej postaci nie będzie w stanie spełnić rosnących wymogów 

dotyczących wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

opakowaniowych (surowcowych – papier, metal, tworzywa sztuczne 
i szkło). Skutkiem nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu 
będzie nałożenie na gminę  coraz większych kar finansowych, co 

spowoduje wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
ponoszonymi przez mieszkańców. Biorąc powyższe pod uwagę, należy 

podjąć działania w celu zwiększenia segregacji odpadów komunalnych, 
zwłaszcza dla frakcji gromadzonych „u źródła” jako odpady suche 
papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe/ i szkło. 
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XI  Działalność sportowa 

 

- wykaz klubów sportowych 

 

Na terenie Gminy Odrzywół działają dwa kluby sportowe – KS „BLASK 

ODRZYWOŁ” i KS WYSOKIN, które grają w rozgrywkach klasy „B” 

organizowanych przez  Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 

KS „BLASK ODRZYWÓŁ” oraz KS WYSOKIN otrzymują na swoją działalność 

dotację z budżetu gminy na podstawie przeprowadzonego Konkursu. 

Ponadto Gmina zapewnia klubom, boisko sportowe wraz z zapleczem oraz 

pokrywa koszty dojazdów na mecze. 

Oprócz w/w klubów przy PSP w Odrzywole działa Uczniowski Klub Sportowy 

„BLASK ODRZYWÓŁ”.    

Gmina finansuje koszty godzin trenerskich i animacyjnych oraz koszty udziału 

w rozgrywkach. 

N realizację polityki sportowej w roku 2019 przeznaczono kwotę 70 615,61 zł, 

w tym dotacja dla Klubu 64 000,00zł. Koszty UKS były finansowane z budżetu 

szkoły. 

 

XII  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 

 

1.  Wydarzenia zrealizowane w 2019 roku 

 

1. Podsumowanie działalności kulturalno – oświatowej Gminy Odrzywół za 
2018r. spotkanie KGW i Stowarzyszeń – 06.01.2019r. 

2. VI Bieg Żołnierzy Wyklętych. Odrzywół – Kłonna- 03.03.2019 
3. Święto Konstytucji  i obchody Dnia Strażaka – Odrzywół 3 maja 2019r. 
4. Festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka - Odrzywół 31 maja 2019r. 

5. Noc Świętojańska nad Drzewiczką - Ceteń 22.06.2019r. 
6. Sobótki nad Pilicą - Myślakowice–Kolonia 23.06.2019r. 

7. Dzień Odrzywołu – inscenizacja bitwy pod Odrzywołem z 7/8 września 
1939r.- Odrzywół 07.07 2019r: 

8. Dożynki Gminne – Myślakowice 15.08.2019r. Gwiazda wieczoru: DON 

Vasyl Junior i Jego Gwiazdy, parodysta STAN TUTAJ 
9. Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze -  01.09.2019r. 

10.Święto Niepodległości – Odrzywół 11 listopada 2019r. 
11.Festiwal Folklorystyczny - 17.11.2019r. 

 

Festiwal cieszy się ogromną popularnością nie tylko w naszym środowisku 
ale również w gminach sąsiednich. W roku 2019  w Festiwalu udział wzięło 20 

kapel, 17 zespołów ludowych, w tym 5 dziecięcych i 12 dorosłych oraz 10 
solistów i instrumentalistów.  

Prezentację potraw regionalnych przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich  
i Stowarzyszenia, w tym: z gminy Odrzywół swoje stoiska przygotowały 
2 KGW oraz Dzienny Dom SENIOR+ i Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Myślakowicach, 5 z gminy Rusinów, 1 z gminy Gielniów,  1 z gminy 
Wieniawa.  
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2. Przynależność do korporacji i stowarzyszeń 

 

Gmina Odrzywół należy do: 

 

- Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

- Związku Samorządów Polskich – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WSZYSCY RAZEM” z siedzibą   

   w Klwowie 

 

3. Współpraca z KGW i Stowarzyszeniami 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dt. pomocy w realizacji zadań 

z udziałem środków finansowych, ale również pomocy merytorycznej 

związanej z obsługą administracyjno – księgową stowarzyszeń. 

 

   4. Projekty zrealizowane przez stowarzyszenia przy wsparciu 

Gminy   

 

Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej w 2019r. 
realizowało projekt grantowy : „Festiwal Folklorystyczny Ziemi Przysuskiej” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

kwota dofinansowania 25.000,00. 
Kolejny realizowany projekt gdzie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe jest 
partnerem to „ Wsparcie lokalnej społeczności Gminy Odrzywół” w ramach  

RPO WM,  realizowanym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.10.2020 roku, 
kwota dofinansowania: 118120 zł. W ramach tego projektu prowadzone były  

  
• Zajęcia komputerowe, 
• Zajęcia teatralne, 

• Zajęcia dziennikarskie, 
• Zajęcia historii lokalnej, 

• Organizacja spotkań okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Kobiet, Dzień Rodziny, obchody Świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia) 

• Organizacja zabaw okolicznościowych (bal karnawałowy, andrzejki, 
mikołajki) 

• Festyn z okazji Dnia Seniora, 
• Wyjazdy do teatru, 
• Wyjazdy do kina,  

• Wyjazdy turystyczno-krajoznawcze do Warszawy i Kozienickiego Parku 
Turystyczno-Krajoznawczego 

•  
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w 2019 
roku zrealizowano następujące projekty: 

 
• „Rozbudowa placu zabaw w Kamiennej Woli” kwota 

dofinansowania 10.000,00 zł, całkowita wartość zadania: 22017,00 zł 
• „Budowa placu zabaw w Kolonii Ossie”, kwota dofinansowania 
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9409,50 zł, całkowita wartość zadania:  18.819,00 zł 
• „Budowa altany i placu zabaw w Lipinach, kwota dofinansowania 

9999,80 zł, całkowita wartość zadania:  19.999,60 zł 
 
 

XIII DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA 

 

Do zadań gminy należy zapewnienie warunków działania szkół 

i przedszkoli, wykonywanie remontów obiektów szkolnych, wyposażenie 

placówek oświatowych w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, które 

pozwolą realizować programy nauczania, przeprowadzanie egzaminów 

i konkursów. 

Na terenie Gminy Odrzywół obecnie funkcjonuje tylko jedna szkoła 

podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi, dla której Gmina jest 

organem prowadzącym. 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w roku 2019 

uczęszczało 305 uczniów, w tym 27 do oddziałów „0”.  

Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało ogółem 46  dzieci, 

w tym oddział przedszkolny 3-4 latki - 28 dzieci oraz 5-latki 18 dzieci.  

   

Środki finansowe na realizację zadań oświatowych  

 

- subwencja oświatowa w wysokości     - 2.555.510,00zł  

- dotacje celowe z budżetu państwa     - 200.653,23zł 

- środki własne       - 1.473.903,14zł 

- środki pozyskane na realizację projektów  - 267.357,67zł 

- wpływy z usług       - 123.894,86zł 

 

Szkoła przy współpracy z Urzędem Gminy realizowała projekt „Rozwój 

kompetencji w PSP Odrzywół o wartości – 163.454,50zł, w ramach którego 

organizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakupiono komputery 

wraz z oprogramowaniem do nowej pracowni w PSP. 

Kolejny projekt to „Wsparcie przedszkolaków”. Wartość projektu  

103.903,17zł. W ramach tego projektu utworzono 3 miejsca pracy, 

prowadzone były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia 

z logopedą oraz zakupiono nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne do 

oddziału przedszkolnego. 

 

Dowóz uczniów 

 

Znaczna część uczniów uczęszczających do PSP w Odrzywole 

korzystała z dowozu zorganizowanego przez Gminę. 

Dowóz uczniów do szkoły zapewniała firma wyłoniona w przetargu, do 

obowiązków której należało również zapewnienie opieki nad uczniami 

w czasie dowozu/odwozu. Z dowozu korzystało ogółem 157 uczniów.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróży, uczniowie 
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z oddziałów przedszkolnych byli dowożeni transportem gminnym. 

 

 

Tabela: 13.1  Uczniowie dojeżdżających do szkoły wg miejscowości 

 

L.p. 
 

Miejscowość 
 

Liczba 
uczniów 

1 Kamienna Wola         27 

2. Kłonna 28 

3. Kłonna-Kolonia 3 

4. Lipiny 9 

5. Jelonek 4 

6. Ossa 19 

7. Kolonia Ossa 15 

8. Walerianów 2 

9. Stanisławow 14 

10. Janówek 1 

11. Dębowa Góra 3 

12. Wandzinów 7 

13. Myślakowice 7 

14. Myślakowice-Kolonia 4 

15. Łęgonice Małe 4 

16. Różanna 1 

17 Dąbrowa 7 

18. Las Kamiennowolski 2 

 Razem 157 
Źródło: Opracowanie własne. . 

 

Kadra  

 

W roku 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Odrzywole 

pracowało 36 nauczycieli, w tym 29 na pełny etat oraz 7 na niepełny etat.   

 

Kadra według stopnia awansu zawodowego: 

 

- nauczyciele dyplomowani  - 26 

- nauczyciele mianowani   - 5 

- nauczyciele  kontraktowi  - 2 

- nauczyciele stażyści   - 3 
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XIV  PODSUMOWANIE 

 

Porównując stronę dochodów i przychodów budżetu ze zrealizowanymi 

wydatkami i rozchodami należy wskazać, że rok 2019 zamknięto deficytem  

budżetu  w kwocie  461.648,81 zł  na planowany 1.799.424,29 zł.  

         Gmina Odrzywół jest gminą typowo rolniczą o słabej klasy gruntach 

rolnych. W związku z tym uzyskuje niskie wpływy z podatków. Subwencja 

wyrównawcza tylko w części wyrównuje niewielkie dochody gminy 

uzyskiwane z dochodów własnych. Istotnym obciążeniem dla gminy są 

wydatki oświatowe. Znacznym wydatkiem dla budżetu są wypłaty tzw. „14” 

pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie 

osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela). Ze 

względu na małą liczbę dzieci i zmniejszającą się część subwencji oświatowej  

niedobór środków w oświacie systematycznie wzrasta. 

Na zaległości gminy rzutują głównie zaległości podatkowe 

z nieuregulowanych prawnie gruntów i wspólnot, co powoduje brak 

możliwości ściągnięcia podatków oraz zaległości z tytułu zaliczki i  funduszu 

alimentacyjnego. 

Na koniec 2019 roku na rachunku bankowym pozostały wolne środki  

w kwocie  536.388,20 zł. 

 

W Gminie Odrzywół nie ma Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zadania 

z zakresu gospodarki komunalnej realizowane są poprzez Referat 

Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 

Gminy w Odrzywole. 

Gmina we własnym zakresie poprzez pracowników Urzędu Gminy i przy 

wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole realizuje liczne zadania 

kulturalno – oświatowe i rekreacyjne.  


