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I.WSTĘP 
 

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych, wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła do obowiązującego porządku prawnego raport o stanie 

jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym w tym roku po raz pierwszy organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia 

Radzie Gminy raportu o stanie gminy do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Radzanów w roku poprzednim tj. 2018,w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz uchwał organu stanowiącego.  

 

Raport rozpatrywany jest przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem 

przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Rada podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.  

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  
Gmina Radzanów jest gminą wiejską  położoną w powiecie białobrzeskim w województwie 

mazowieckiem. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 8.256 ha, co stanowi  9,84% 

powierzchni powiatu białobrzeskiego. Siedzibą gminy jest miejscowość Radzanów. Na dzień 

31.12.2018 r. liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Radzanów wynosiła  3896 

osób.  

 

W skład gminy wchodzi 18 jednostek pomocniczych - sołectw tj.:  Błeszno, Branica, Bukówno, 

Czarnocin, Grotki, Kadłubska Wola, Kozłów, Młodynie Dolne, Młodynie Górne, Ocieść, 

Podlesie, Radzanów, Ratoszyn, Rogolin, Smardzew, Śliwiny, Zacharzów, Żydy.  

 

 

III. MIESZKAŃCY GMINY 
Na terenie Gminy Radzanów na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych było 3896 osób, w tym 

1943 kobiet co stanowi 49,87 % mieszkańców gminy oraz 1953 mężczyzn co stanowi 50,12 % 

mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców w stosunku do 2017 r. wzrosła o 3 osoby.  

W 2018 r. liczba urodzeń w gminie Radzanów to 48 dzieci, w tym 26 dziewczynek 

i 22 chłopców, a liczba zgonów to 34 osoby, w tym 14 kobiet i 20 mężczyzn. Jak wynika 

z danych statystycznych przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 14 osób.  

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców gminy 

przedstawiała się następująco:  

- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (tj. 17 lat i mniej) wynosiła  856 osób,  

i stanowiła 21,97 % mieszkańców gminy,  

- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18 - 60 lat kobiet i 65 lat mężczyźni) wynosiła 

2.386 osób i wynosiła 61,24 % mieszkańców  gminy,  

- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym ( powyżej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) 

wynosiła 654 osoby i stanowiła 16,79%  mieszkańców gminy. 
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Statystyka mieszkańców wg wieku i płci wg. stanu na 31.12.2018 r. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-17 433 423 856 

18-60 Kobiety 65 lat 

mężczyźni 

1308 1078 2386 

> 65 212 0 212 

>60 0 442 442 

Ogółem 1953 1943 3896 

 

W poszczególnych miejscowościach gminy Radzanów zamieszkiwało:  

Sołectwo  Liczba 

mieszkańców  

Sołectwo  Liczba mieszkańców  

Błeszno 254 Ocieść 195 

Branica 226 Podlesie 138 

Bukówno 346 Radzanów 353 

Czarnocin 278 Ratoszyn 166 

Grotki 208 Rogolin 358 

Kadłubska Wola 267 Smardzew 174 

Kozłów 114 Śliwiny 62 

Młodynie Dolne 214 Zacharzów, 170 

Młodynie Górne 295 Żydy 78 

 

 

IV. FINANSE GMINY 
1. Budżet gminy za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

19.031.021,84 zł przy planie 19.011.171,68 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

18.854.199,54 zł przy planie 19.275.514,38 zł. 

 

2. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok wynosił 264.342,70 zł, natomiast faktycznie na 

dzień 31.12.2018 r.  powstała  nadwyżka , która wynosiła 176.822,30 zł,  co jest wynikiem 

m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki temu udało się uzyskać 

oszczędności po stronie wydatków. Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz 

tymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych pozwoliło na wygospodarowanie wolnych 

środków w kwocie 441.165,24 zł, które przeznaczane są na finansowanie zadań w kolejnym 

roku budżetowym 2019.  

 

3. W  roku 2018 rozchody z tytułu spłaconych pożyczek i kredytów wynosiły 393.594,30 zł. 

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiło  1.345.653,18 zł z tytułu  zaciągniętych 

kredytów w latach 2010-2012 w BOŚ w Warszawie. Gmina przez cały okres planowanych 

spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty wynikające z art.243 ustawy o finansach 

publicznych. Zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętej pożyczki ostateczny termin 
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spłaty przypada na 2022 r. Polityka ograniczania i zmniejszania zadłużenia jest prowadzona 

od kilku lat, a od 2013 r. całkowicie zrezygnowano z  zaciągania kredytów i pożyczek. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 2,31% i spełnia warunek 

określony w ww. przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 

wynoszącego 4,71%. 

 

4. Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 

Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100% przy realizacji wydatków 

na 97,81 %. 

 

5. Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody z subwencji ogólnej dla gminy, 

których realizacja wynosiła 8.005.566,00 zł. Drugą co do wielkości pozycją dochodową 

były  dotacje na zadania zlecone, których realizacja wynosiła 6.793.616,15 zł. Trzecią  co 

do wielkości pozycją dochodową są dochody własne, w skład których wchodzą m.in.: 

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne i podatek PIT, 

których realizacja wyniosła 3.327.971,55 zł tj. 17,48% dochodów ogółem. 

Z przeprowadzonej analizy wpływu do budżetu dochodów wynikają dochody 

ponadplanowe w kwocie 19.850,16 zł. 

 

6. Największą pozycję wydatków gminy stanowiły wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 

tj. 6.885.359,86 zł,  na oświatę, tj. 6.698.316,55 zł,  oraz administrację publiczną 

tj. 2.104.074,81 zł co stanowiło  83,20% wydatków ogółem. 

 

7. Na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny wydatkowano kwotę 6.885.359,86 zł, co 

stanowi 36,51% wykonanych wydatków ogółem. Dochody pochodzące z dotacji na zadania 

własne i zlecone pochodzące z budżetu państwa oraz z własnych ośrodka pomocy wynoszą 

6.517.032,33 zł. Z dochodów własnych gminy na zadania pomocy społecznej i rodziny 

wydatkowano kwotę 368.327,53 zł. 

 

8. Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania poniesiono wydatki w wysokości 

6.698.316,55 zł co stanowi 35,52% wykonanych wydatków ogółem. Dochody pochodzące 

z subwencji oświatowej, dotacji i dochodów własnych szkół wynosiły 4.471.602,34 zł co 

oznacza, iż z dochodów własnych gminy wydatkowano kwotę 2.226.714,21 zł na realizację 

wydatków na oświatę. 

 

9. Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 2.104.074,81 zł, co stanowi 11,15% 

wydatków ogółem. 

 

10. Obsługa długu stanowiła zaledwie 0,33% wydatków ogółem, tj. 63.684,48 zł. 

 

11. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.083.004,45 zł, wykonano w wysokości 

17.664.817,43 zł, tj. 97,68% 

 

12. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.192.509,93 zł  wykonano w kwocie 

1.189.382,11 zł tj. 99,73%, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 939.382,11 zł 

oraz 250.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białobrzeskiego (na realizację dwóch 

kluczowych inwestycji drogowych).  

 

13. W 2018 roku nie został wyodrębniony w budżecie gminy fundusz sołecki, ani nie 

realizowano zadań w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.  
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V. INWESTYCJE  
 

W 2018 roku zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 939.382,11 zł  

 

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej wykonano:  

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno gmina Radzanów” Zadanie 

realizowane w latach 2014-2019 o łącznych nakładach 587.721,88 zł.  W 2018 r. wydatkowano 

kwotę 327.849,51 zł, z czego w szczególności sfinansowano aktualizację kosztorysu i realizację 

I etapu robót budowlanych. Wykonawcą I etapu budowy sieci wodociągowej jest 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WIMAR Stary Kobylnik 19, 26 – 806 Stara 

Błotnica. 

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubska Wola” opracowano 

dokumentację projektu budowlanego za kwotę 66.430,44 zł. Inwestycja zaniechana w 2018 r. 

w związku z brakiem dofinansowania ze środków z zewnątrz.  

 

2. W zakresie infrastruktury drogowej wykonano przebudowę dróg gminnych w tym:  

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogolin” – o długości 485 mb i nawierzchni 

asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 159.754,86 zł w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych.  Kwota dofinansowania wyniosła 78.339,93 zł. 
- „Przebudowa drogi gminnej Branica – Pierzchnia gmina Radzanów” o długości 1120 mb 

i szerokości 4,0 mb o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków 

unijnych działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wyniosła - 232.446,00 zł. Wartość całej 

inwestycji wynosi 364.871,30 zł. 

 

3. W zakresie  infrastruktury szkolnej turystycznej wykonano: 

- „Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin” na placu przy PSP Rogolin 

– w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.476,00 zł  na wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został złożony do Lokalnej Grupy 

Działania „Zapilicze”. Projekt będzie realizowany w 2019 r.  

 

4. W roku 2018 r. zakupiony został samochód dostawczy Opel Vivaro za kwotę 19.000,00 zł. 

 

Źródłem finansowania zadań  inwestycyjnych były: 

- środki własne w wysokości  628.596,18zł 

- środki z UE  232.446,00 zł 

- środki z budżetu państwa w formie dotacji 78.339,93 zł 

 

 

VI. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty:  

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2018 roku, 

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów,  

- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego na 2018 rok.  

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2018 

-  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2021 
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- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Radzanów  

- Programu Wspierania Rodziny Gminy Radzanów na lata 2017 – 2020. 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 

zwierząt  na terenie Gminy Radzanów w 2018 roku przyjęty został uchwałą 

Nr III/13/2018 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 marca 2018 r.  

   Celem programu było : 

- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy; 

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

- ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

- promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

W ramach realizacji programu zawarto umowy cywilno-prawne z następującymi podmiotami:  

- Schroniskiem dla zwierząt bezdomnych prowadzonym przez firmę Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe Jarosław Dudzik z Cedzyny, 

- Gospodarstwem  rolnym w miejscowości Radzanów, w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich. 

Na  realizację  zadań,  wynikających  z  programu,  wydatkowano  środki w wysokości 

4.809,76 zł, z czego sfinansowano: 

- przekazanie do schroniska 3 psów,  

- wykonanie usług weterynaryjnych, w szczególności usypianie ślepych miotów, sterylizacja 

bezdomnej suki.  

 Gmina współpracowała z wolontariuszami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony 

zwierząt w celu realizacji postanowień programu. 

 

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów został 

przyjęty Uchwałą Nr V/22/2016  Rady Gminy w Radzanowie z dnia 28 czerwca 2016 r.  

i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy 

Radzanów. 

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi odpady z gospodarstw 

domowych odbierane były raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zadanie 

to było realizowane przez firmę Usługi Ekologiczne EKO JAS Krzysztof Janas  Garno 

ul. Kasztanowa 21 , 26-625  Wolanów wybrana w ramach przetargu nieograniczonego.  

 

Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady odbierane były w systemie obwoźnych zbiórek 

z częstotliwością jeden  raz  na 12  miesięcy.  

W gminie funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  tzw. PSZOK  

zlokalizowany na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzew, Gmina 

Radzanów. Mieszkańcy  gminy mogą tam nieodpłatne  oddawać odpady selektywnie zebrane 

w gospodarstwach domowych. Ponadto do PSZOK-u można dostarczać odpady zebrane 

selektywnie, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest 

niemożliwe. 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone Uchwałą 

Nr V/21/2016 Rady Gminy w Radzanowie  z dnia 28 czerwca 2016r  i były uzależnione od 

liczby osób tworzących gospodarstwo domowe.   

Wysokość stawek opłat w 2018 r,  które obowiązują od 1 lipca 2013 roku  przedstawia się 

następująco:  

1) Opłata od gospodarstwa domowe  1-2 osobowego:  

 - prowadzącego selektywną zbiórkę - 16,00 zł/m-c 

- nie prowadzącego selektywnej zbiórki - 24,00 zł/m-c 

2) Opłata od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób lub więcej:  

 - prowadzącego selektywną zbiórkę - 25,00 zł/m-c 

http://ugradzanow.bip.org.pl/pliki/ugradzanow/iii.13.2018.docx
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- nie prowadzącego selektywnej zbiórki - 37,50 zł/m-c 

Koszt realizacji zadania w 2018 r. wynosił 325.518,60 zł  

3) Opłaty od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane przez 

część roku: 

- prowadzące selektywna zbiórkę - 80 zł /rok 

- nie prowadzące selektywnej zbiórki - 120 zł /rok 

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, gminy zobowiązane są osiągnąć do 31 

grudnia 2020 r.:  

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 

wagowo,  

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 

wysokości co najmniej 70% wagowo.  

 

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczania składowania masy bioodpadów 

osiągnięte przez Gminę Radzanów w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:  

 

Wyszczególnienie  Wymagany 

poziom 

Osiągnięty przez gminę 

poziom w 2018 r. 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła do osiągnięcia w 2018 roku  

 30 %   31,08%  

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych  

50 %  100 %  

Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 2018 r.  

40 %  17 %  

 Podsumowując rok 2018 można stwierdzić, że nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi przynosi zamierzone efekty. Gmina Radzanów wywiązuje się z obowiązku 

ustawowego osiągając wymagany prawem poziom odzysku   i recyklingu 

3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego na 2018 rok.  

1) W roku 2018 gmina Radzanów prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi 

zgodnie z Rocznym programem współpracy gminy Radzanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018  rok, który został podjęty uchwałą nr X/47/2017 Rady Gminy  

Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 r. 

2) W ramach współpracy ogłoszono jeden konkurs, w wyniku którego udzielono wsparcia 

finansowego jednej organizacji. W trybie poza konkursem  z  art. 19a, nie przekazywano 

funduszy z budżetu gminy dla żadnej organizacji. 

3) Program przewiduje również niefinansowe formy współpracy, które realizowano 

poprzez:   

- użyczenia lokalu i wyposażenia stanowiącego własność Urzędu Gminy dla 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej,  

- jednostki ochotniczych straży pożarnych, koła gospodyń wiejskich nieodpłatnie 
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korzystają z budynków należących do gminy.  

- pracownicy Urzędu Gminy wspierają organizacje przy realizacji projektów na rzecz 

środowiska lokalnego szczególnie na etapie procedur administracyjnych, przy 

przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy oraz w rozliczeniach finansowych.  

- udostępnienia miejsca na stronie internetowej Urzędu w celu zamieszczenia 

informacje od organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Zamieszczane 

są także informacje od organizacji o zasięgu powiatowym: Lokalna Grupa Działania 

„Zapilicze”, Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.  

- nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej na potrzeby szkolenia potencjalnych 

beneficjentów i grantobiorców (mieszkańców gminy, sołtysów, organizacji i instytucji 

współpracujących). 

4) W 2018 roku z budżetu gminy przekazano środki bezpośrednio dla organizacji 

pozarządowych w wysokości 5.000 złotych (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert). 

Dotacja została rozliczona w terminie, terminowo złożone sprawozdanie końcowe. 

Nie udzielano dotacji na inwestycje ani na realizację umów wieloletnich.  

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2018 przyjęty Uchwałą Nr X/48/2017 Rady Gminy Radzanów z   dnia 19  grudnia 

2017r. 

1) Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe 

budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2018, zgodnie 

z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487, z późn. zm.). Wpłaty 

te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu.  

2) W roku 2018 głównym celem była kontynuacja podjętych działań w latach poprzednich 

a w szczególności:  

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

- Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu 

i narkotyków. 

- Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zagrożonych problemem uzależnienia i uzależnionych od alkoholu, itp. m.in. poprzez 

organizację i dofinansowanie wypoczynku, dożywianie dzieci i młodzieży, zakup 

materiałów, koszty wycieczek według wskazań oferty. 

- Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

- Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 

zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin. 

- Promowanie i dofinansowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, dodatkowych zajęć 

będących alternatywną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz 

dorosłych. 

- Wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przepisów prawa, 

podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych poprzez organizowanie 

szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji związanej 

z rozmiarem uzależnień w gminie. 

3) W 2018 r. podejmowano następujące działania :  

- zapewnienie pomocy prawnej - radca prawny, przyjmuje interesantów raz w tygodniu; 
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- udzielanie pomocy i informacji osobom uzależnionym i ich rodzinom w punkcie 

konsultacyjnym, który działa raz w tygodniu; 

- organizowanie wyjazdów dzieci na basen do Radomia; 

- zapewnienie pomocy psychologicznej w szkołach dla dzieci i młodzieży z rodzin 

z problemem uzależnień. 

4) W zakresie promowania i dofinansowywania zdrowego i trzeźwego stylu życia, 

dodatkowych zajęć będących alternatywną formą spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

młodzież oraz dorosłych dofinansowano projekt pt. „Kultura i Rekreacja - życie bez 

alkoholu” obejmujący trzy działania:  

Działanie 1 - Festyn "Jarmark Czarnociński" dla mieszkańców Gminy Radzanów  

Działanie 2 - Warsztaty kulinarne, taneczne i wokalne realizowane w ramach zajęć 

dodatkowych dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnocinie.  

Działanie 3 - Turniej sportowy - "Pożegnanie lata na sportowo". 

Wszystkie działania miały formułę otwartą i były alternatywną formą aktywnego spędzania 

wolnego czasu poprzez dzieci oraz ich rodziny  

5) Koszt realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 r. wyniósł - 36.912,55 zł . 

 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2021 został przyjęty 

Uchwałą Nr  XI/54/2017 Rady Gminy Radzanów z  dnia 29  grudnia 2017r.  

Podstawowym celem Programu jest ograniczenie dostępności używania narkotyków oraz 

związanych z tym problemów, a także podniesienie świadomości mieszkańców naszej 

gminy na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Zadania 

te realizowane są poprzez:  

1) Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat problemów związanych                            

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku - w 

szkołach odbywały się spotkania z uczniami i rodzicami związane z zagrożeniami jakie 

niesie ze sobą zażywanie narkotyków i innych substancji np. dopalaczy. 

2) współpracę z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii - 

przekazujemy mieszkańcom, placówkom oświatowym oraz ośrodkowi zdrowia 

materiały i broszury, wykładamy je w widocznym miejscu, a także zamieszczamy 

plakaty informacyjne na tablicach ogłoszeń. 

3) monitorujemy problem narkotyków na terenie Gminy - wykorzystując informacje 

uzyskane z Posterunku Policji w Radzanowie. 

 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Radzanów 

została przyjęta Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 czerwca 

2015 roku.  

1) Problemy społeczne, z którymi dziś mamy do czynienia, są wspólne dla obszaru całego 

kraju, jedynie ich skala jest różna i zależna od zjawisk występujących na danym terenie. 

Na postawie przeprowadzonej analizy sytuacji w Gminie  Radzanów wynika, że jedną 

z głównych przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo oraz podeszły wiek 

i samotność. Z roku na rok rośnie liczba rodzin, które potrzebują pomocy z różnych 

przyczyn. Najczęściej pracownicy GOPS w Radzanowie mają do czynienia z: 

ubóstwem, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemami rodzin 

wielodzietnych i niepełnych, długotrwałą lub ciężką chorobą, bezrobociem, problemem 

alkoholizmu. Za przykład wzrostu zapotrzebowania na pomoc ze strony gminy może 

służyć zagadnienie dożywiania dzieci w szkołach – w 2018 r. z tej pomocy korzystało  

130 rodzin przez 6 miesięcy w ciągu roku, co jednak nie rozwiązuje problemu. Dlatego 

też pomoc społeczna w gminie Radzanów była jednym z głównych priorytetów polityki 
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samorządowej. Wciąż jednak przeznaczane środki finansowe na udzielanie pomocy są 

niewspółmierne do rosnących potrzeb. Istotną kwestią jest również niewystarczająca 

liczba pracowników pomocy społecznej, opiekunów  i wolontariuszy.  

2) Działający system pomocy społecznej poprzez różnego rodzaju instrumenty powoduje 

zmniejszenie ilości osób zmuszonych do korzystania z niej – aktywizacja 

społeczeństwa. 

3) Udzielane wsparcie na rzecz rodzin i osób tego wymagających umożliwiało im 

samodzielną egzystencję, dawało szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, 

zapewniało skuteczną realizację ról społecznych oraz stwarzało możliwości rozwoju. 

Zadaniem głównym było wyprowadzenie rodziny czy osoby z tzw. grupy ryzyka, 

zawsze wtedy, kiedy tylko było to możliwe, aby świadczeniobiorcy nie byli narażeni na 

długą marginalizację materialno-społeczną. Ważnym elementem świadczenia 

profesjonalnej pomocy społecznej jest stałe dokształcanie pracowników GOPS-u. 

Wszelkie działania, zarówno organizacyjne jak i inwestycyjne, podejmowane przez 

Gminę wpływały na poprawę standardu życia mieszkańców. 

4) Strategia była punktem wyjścia do opracowywania poszczególnych programów 

realizowanych przez GOPS w 2018 roku.  

 

7. Program Wspierania Rodziny Gminy Radzanów na lata 2017 – 2020 został przyjęty 

Uchwałą  Nr IV/18/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 maja 2017r . 

1) Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 

ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 

administracji rządowej. Obowiązek, o którym mowa, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we 

współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, 

instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami 

wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.  

2) W ramach działań przewidzianych w programie Gminy Radzanów w 2018 r. realizowała 

w szczególności: 

- Profilaktykę - wspieranie rodziny - działania profilaktyczne skierowane były przede 

wszystkim do rodzin wychowujących dzieci, a jednocześnie niewydolnych 

wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

- Zapewniała wsparcie asystenta rodziny, którego celem pracy było osiągnięcie przez 

rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, co umożliwiłoby jej 

wychowywanie dzieci. Asystent rodziny kierowany był do pracy tylko z tymi 

rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia 

zewnętrznego. W 2018 roku wspieranych było 13 rodzin.  

3) Koszt realizacji programu w 2018 r. wyniósł 38.766,00 zł  

 

VII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  

1. Gmina posiada  w poszczególnych miejscowościach grunty (działki) z prawem 

własności lub współwłasności:  

Lp. Miejscowość Łączna powierzchnia w ha 

1 Błeszno 0,8200 

2 Branica 1.9653 

3 Bukówno 1,7275 

4 Czarnocin 0,3850 
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5 Grotki 0,5043 

6 Kadłubska Wola 0,0900 

7 Młodynie Dolne 1,3700 

8 Młodynie Górne 0,205 

9 Ocieść 0,3000 

10 Radzanów 5,6226 

11 Ratoszyn 0,6957 

12 Rogolin 2,1053 

13 Smardzew 0,4845 

14 Zacharzów 0,0319 

15 Żydy 1,3100 

Drogi gminne 

16 Bukówno 0,0789 

17 Młodynie Dolne   2,3814 

18 Młodynie Dolne 0,5200 

 

Razem powierzchnia 

 

20,5974 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności                         

o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu - 

samoistny posiadacz  -  Urząd Gminy w Radzanowie – ogółem  94,2169 ha. Jest to 

głównie powierzchnia dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych i powszechnego 

korzystania. 

 

3. Formy udostepnienia nieruchomości 

 

1) oddanie w dzierżawę:  

W badanym okresie zawartych było 2 umowy dzierżawy   

 

2) oddanie w najem:  

- najem lokali użytkowych – zawarte są 4  umowy (telekomunikacja, poczta, kwiaciarnia, 

punkt apteczny ) 

- najem lokali mieszkalnych w tym socjalnych  – zawartych było 10 umów  

 

3) oddanie w trwały  zarząd:  

Nieruchomości zostały oddane w trwały  zarząd  na rzecz następujących jednostek 

organizacyjnych:  

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukównie   

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnocinie, 

-  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie 

- Publiczne Gimnazjum w Rogolinie do 31.08.2018 r.  

Oddanie nieruchomości w zarząd następowało w zależności od potrzeb i złożonych 

wniosków o przekazanie nieruchomości.  

 

4) użyczenie:  

Gmina Radzanów posiada w użyczeniu nieruchomości na rzecz: 

- OSP w Ratoszynie, 

- OSP w Kadłubskiej Woli  

- OSP w Radzanowie, 

- Komendy Policji w Radomiu (Posterunek Policji w Radzanowie) 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie 
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VII. OCHRONA ZDROWIA  
Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Radzanowie, którego działalność w 2018 r. przedstawia się następująco: 

1. Liczba pacjentek i pacjentów zadeklarowanych do: 

- lekarza POZ wynosi 2432 osób,  

- pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – 2420 osób 

- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania – 497 uczniów 

2. Liczna udzielonych świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: 

- porady lekarza rodzinnego udzielone w gabinecie lekarskim w 2018 r. - 9683  wizyt 

- porady lekarza rodzinnego udzielone w domu pacjenta w 2018 r. - 493 wizyt 

3. Liczna udzielonych świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej: 

- wizyty domowe – 819 zabiegów 

- świadczenia zrealizowane w gabinecie zabiegowym – 5984 zabiegów 

- świadczenia profilaktyczne – 570 wizyt 

- świadczenia diagnostyczne  – 1417 wizyt 

4. Liczba świadczeń wykonanych w 2018 r. w gabinecie stomatologicznym – 879 porad, w tym 

dzieci do 18 r. ż – 252 porady. 

5. Liczba osób zakwalifikowanych do programu profilaktycznego „Wczesne wykrywanie 

chorób układu krążenia i cukrzycy” - 112 osób. 

6. Liczba pielęgniarskich wizyt domowych w ramach Opieki Długoterminowej to 1836 wizyt. 

7. W ostatnich latach Zakład został zmodernizowany. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

leczniczego SP ZOZ w Radzanowie spełniają wymagania. Sprzęt i wyposażenie zapewnia 

pacjentom dobre warunki korzystania ze świadczeń. Świadczenia medyczne realizowane są 

przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. 

8. W budynku SP ZOZ w Radzanowie w 2018 r. funkcjonuje Punkt Apteczny w Radzanowie. 

9. W 2018 r. wykonano projekt pt. „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego 

w miejscowości Radzanów”. W ramach projektu wykonano utwardzenie placu przy 

budynku SP ZOZ kostką brukową oraz wykonano siłownię zewnętrzną, zamontowano ławki, 

posadzono krzewy.  Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 75.988,58 zł z czego 48.351 zł 

stanowiła dotacja z LGD Zapilicze. 

   

IX. POMOC SPOŁECZNA  
1. Beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie w 2018 r. było  

254 osób ze 145 rodzin, to osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy 

społecznej. Z tego 214 decyzji dotyczyło przyznania pomocy w zakresie dożywiania.  

2. W styczniu 2018 r. 293 rodzin otrzymały zasiłki rodzinne na dzieci, a w grudniu pomoc 

wypłacono dla 260 rodzin. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 

1.984.935,00 zł.  

3. W styczniu 2018 r. dla 689 dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+, 

a w grudniu świadczenia te wypłacono dla 685 dzieci. Jak wynika z analizy wsparciem 

objętych zostało ok. 75 % dzieci z gminy Radzanów. Kwota świadczeń wychowawczych 

w 2018 r. wyniosła 4.038.606,60 zł.  

4. Ze świadczeń pielęgnacyjnych w 2018 r. korzystało 97 osób. Zasiłki stałe przyznano 

15 osobą, zasiłki okresowe 24 osobą, a zasiłki celowe 15 osobom. 

5. Na terenie gminy nie funkcjonują placówki stacjonarnej pomocy społecznej. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej osoby potrzebujące kieruje do placówek znajdujących się 

w sąsiednich gminach. W 2018 r. 8 osób z terenu Gminy Radzanów przebywało w domach 

pomocy społecznej, 2 osoby w schronisku dla bezdomnych oraz 7 osób w środowiskowych 

domach samopomocowych. 
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6. Ośrodek pomocy społecznej realizował również zadania Programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020. O wsparcie mogły wnioskować osoby 

spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. Osoby te musiały spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8   ust. 1 ustawy. W 2018 roku, po przeprowadzeniu 

wywiadu środowiskowego w każdej rodzinie wsparciem, w formie gorącego posiłku objęto 

110 rodzin i 366 dzieci z terenu naszej Gminy. Koszt programu wyniósł 41.563,00 zł.  Dzieci 

były dożywiane w czterech szkołach znajdujących się na terenie Gminy, a także w innych 

szkołach poza terenem naszej Gminy. 

 

 X. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 
1. Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest na podstawie ustawy z  dnia 7  września 

1991 r.  o  systemie  oświaty  (tekst  jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1457 z  późn. zm.) oraz 

uchwały Nr VI/32/2013 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 16 sierpnia 2013 r. w  sprawie 

regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dziennik 

Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  nr  126,  poz.  3768). Pomoc materialna dla 

ucznia może być przyznana w formie: stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego.   

2. Podstawą otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna 

rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę  w  rodzinie,  a  w  szczególności, 

gdy  w  rodzinie  występuje:  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Decyzje 

wydaje się po rozpatrzeniu wniosków o ustalenie prawa do otrzymania pomocy  materialnej  

w bieżącym  roku  szkolnym,  złożonych  w  terminie do 15 września przez rodzica lub 

pełnoletniego ucznia. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.  

3. W gminie Radzanów dla ucznia przyznaje się  stypendium szkolne na rok szkolny w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w  tym na zakup podręczników,  pomocy  

naukowych,  całkowitego   lub  częściowego   pokrycia  kosztów  związanych  z  pobieraniem  

nauki  poza  miejscem  zamieszkania  albo  świadczenia  pieniężnego  na  cele  o  charakterze  

edukacyjnym.    

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności: klęski żywiołowe 

(np. pożar, powódź), wypadki, śmierć członka rodziny, wydatki związane z chorobą 

w rodzinie powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych ucznia oraz inne szczególne 

okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę 

ucznia. Zasiłek może być udzielony uczniowi raz lub kilka razy w roku niezależnie od 

otrzymywanego stypendium szkolnego. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest 

złożenie wniosku oraz jego uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na 

proces edukacyjny ucznia. 

5. Na pomoc materialną dla uczniów w 2018 roku wydatkowano 64.919 złotych, w tym 

61.673 złotych pochodzi z dotacji, pozostałą kwotę stanowią środki własne budżetu.  

6. Do Urzędu Gminy w Radzanowie wpłynęło 142 wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego i 1 wniosek o zasiłek szkolny. Na podstawie decyzji przyznających wypłacono 

stypendia dla 133 uczniów i zasiłek szkolny dla 1 ucznia. Wydano 9 decyzji w sprawie 

odmowy przyznania pomocy materialnej w formie stypendium. 

 

XI. EDUKACJA  

Na terenie Gminy Radzanów w 2018 r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe, gimnazjum 

oraz niepubliczne przedszkole tj: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. D. F. Czachowskiego w Bukównie  
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- Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rogolinie 

- Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie 

- Niepubliczne przedszkole „Wesoła Kraina”  w Rogolinie 

 

Liczba uczniów i liczba oddziałów w poszczególnych szkołach 

Lp.  Nazwa szkoły  Rok szkolny 

2017/2018 

Rok szkolny 

2018/2019 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

D. F. Czachowskiego w Bukównie 

111 8 118 9 

w tym kl. 0 23 1 21 1 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

J. Korczaka w Czarnocinie 

89 9 98 10 

w tym kl. 0 27 2 27 2 

3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

H. Sienkiewicza w Rogolinie 

227 13 299 17 

w tym kl. Gimnazjalne  ------- ------ 52 3 

w tym kl. 0 38 2 33 2 

4 Publiczne Gimnazjum im. 

Obrońców Ziemi Radzanowskiej 

w Rogolinie 

102 6 -------- ------- 

Ogółem  529 36 515 36 

 

Na terenie gminy funkcjonuje również niepubliczne przedszkole „Wesoła Kraina”  w Rogolinie 

do którego uczęszczają dzieci w wieku 2,5- 5 lat. W 2018 r. w przedszkolu funkcjonował jeden 

oddział liczący 25 dzieci.  

 

W roku szkolnym 2017/2018  w szkołach podstawowych zajęcia odbywały się  łącznie 

w 25 oddziałach oraz 5 oddziałach kl. „0”, a w Publicznym Gimnazjum w 6 oddziałach. 

Łącznie w szkołach na terenie gminy uczyło się 529 uczniów. Od września 2018 roku naukę 

w szkołach podstawowych na terenie gminy rozpoczęło 515 dzieci. Nauka odbywała się 

w 36 oddziałach z czego 5 to oddziały dla dzieci od 3 - 6 lat (kl. 0). Liczba uczniów ogółem 

w stosunku do poprzedniego roku szkolnego na terenie gminy zmniejszyła się o  14 uczniów. 

Liczba oddziałów nie zmieniła się ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 w szkole 

podstawowej nie było jeszcze kl. VIII, a funkcjonowały dwa roczniki gimnazjalne. Od września 

2018 r. w szkołach podstawowych powstała kl. VIII - , a oddziały gimnazjalne obejmowały 

uczniów z jednego rocznika. 

 

Na podstawie Uchwały Nr  III/15/2018 rady Gminy Radzanów z dnia 29.III.2018 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego z dniem 1 września 2018 r. Publiczne Gimnazjum w Rogolinie zostało 

włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogolinie. 

 

W analizowanym roku w szkołach na terenie gminy realizowane były 2 projekty dofinansowane 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

- „Nowa jakość w edukacji ogólnej” 

- „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową 

uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie” 
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W ramach projektu pn. „Nowa jakość w edukacji ogólnej”, realizowanego od 18.01.2017 r. 

do 31.05.2018 r. , w szkołach podstawowych i w gimnazjum odbywały się zajęcia pozalekcyjne 

ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Część zajęć odbywała się 

z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. W szkołach podstawowych dzieci mogły korzystać 

z zajęć z matematyki przyrody i języka angielskiego.  

W gimnazjum były to zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, informatyki, języka 

angielskiego i rosyjskiego. Na potrzeby realizacji projektu z pozyskanych środków zostało 

zakupionych 40 szt.  przenośnych komputerów  (po 10 do każdej szkoły) 4 projektory ( po 

jednym) oraz ksero do PG. Zakupiliśmy także pomoce dydaktyczne do pracowni 

przyrodniczych.  

 

Projekt „Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKą teraźniejszości z przyszłością 

zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej 

w Rogolinie” realizowany był w okresie 01.08.2017 do 31.07.2018 r. w Publicznym 

Gimnazjum w Rogolinie. Wszyscy uczniowie gimnazjum otrzymali wsparcie w postaci zajęć 

grupowych szkolnego doradcy zawodowego wplecionych w siatkę godzin pracy szkoły. 

W szkole powstał i funkcjonuje  szkolny punkt informacji i kariery  (SPInKi) gdzie uczniowie 

korzystają z doradztwa zawodowego i bogatej oferty materiałów informacyjnych. W ramach 

projektu odbywały się wyjazdy na targi szkół i spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów. Zorganizowano także ostatni dzień absolwenta.  

 

W szkołach podstawowych i gimnazjum realizowany był Rządowy program – darmowe 

podręczniki. Z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych w 2018 r. korzystali 

wszyscy uczniowie. Dla uczniów z niepełnosprawnościami zakupiono podręczniki 

odpowiadające szczególnym potrzebą dzieci. 

Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjum w ramach czwartej godziny w-f  korzystali  z zajęć na basenie. 

Dzieci były dowożone na basen do Radomia, koszty transportu finansowane były z budżetu 

gminy. 

Dowożenie dzieci do szkoły i ze szkoły do domu realizowane było do czerwca 2018 r. przez 

firmą Polski Produkt Ewelina Dudkiewicz Czarnocin 16 gm. Radzanów. Od września zadanie 

to realizowała firma Usługi Handlowe „AGRO-KING” Dariusz Strzylak, Podlesie 3, 26 – 807 

Radzanów, wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego. Dzieci niepełnosprawne do szkół 

specjalnych dowożone były mikrobusem będącym własnością gminy. 

 

Zatrudnienie nauczycieli w 2018 r. w szkołach na terenie gminy wg. stopni awansu 

zawodowego przedstawiało się następująco: 

 

Stopień awansu 

zawodowego 

Zatrudnienie od I-VIII w 

przeliczeniu na pełne etaty  

Zatrudnienie od IX-XII w 

przeliczeniu na pełne etaty 

Stażystów 3,37        1,87                                

Kontraktowych 2,94         4,25                                 

Mianowanych 13,83        13,28                               

Dyplomowanych 38,41        37,88                              

Ogółem  58,55 57,28 
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XII. BIBLIOTEKA 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie mieści się w budynku Urzędu Gminy 

w Radzanowie. W roku 2018 w bibliotece zarejestrowanych było 443 czytelników, 

wypożyczono 5538 vol. książek i udostępniono 1133 czasopism.  Biblioteka w swoich 

zasobach na koniec 2018 r.  posiadała 11.420 woluminów książek i 137 audiobook-ów. 

W ramach środków własnych oraz pozyskanych z dotacji Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego  na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. biblioteka zakupiła  

423 nowe voluminy  książek, dzięki czemu poszerzono ofertę czytelniczą. 

2. Biblioteka posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu i 4 stanowiska komputerowe gdzie 

użytkownicy biblioteki korzystali bezpłatnie z zasobów Internetu.  

3. W bibliotece działa system elektroniczny, wszystkie książki są skatalogowane, a katalogi 

są udostępnione na stronie internetowej biblioteki. Wszystkie woluminy są oklejone kodami 

kreskowymi. W 2018 roku biblioteka uruchomiła elektroniczny system wypożyczania 

książek, co znacznie usprawniło pracę i umożliwiło czytelnikom zdalny dostęp do swoich 

kont. 

4. W badanym okresie biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia:  

- dwa spotkanie autorskie dla dzieci  w szkołach podstawowych; 

- kiermasz książek, warsztaty robienia tradycyjnych palm wielkanocnych oraz lekcje 

biblioteczne dla uczniów ze szkół podstawowych; 

- konkursy plastyczne i konkursy z rękodzieła ludowego dla dzieci i młodzieży;  

- wystawy okolicznościowe nt. Odzyskania Niepodległości przez Polskę, ekspozycja 

wyrobów rękodzieła ludowego- rzeźba w drewnie. 

- w czasie ferii i wakacji w bibliotece odbyły się warsztaty: plastyczne, ceramiczne, 

rzeźbiarskie, bibułkarskie, i wycinanki ludowej zakończone piknikiem. Środki na ten cel 

pozyskano z Programu Działaj Lokalnie -Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce 

5. Biblioteka współpracuje ze szkołami  na terenie gminy prowadząc konkursy, lekcje 

biblioteczne, wycieczki dla uczniów do  biblioteki zachęcając tym dzieci do czytania 

książek.  

 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

W 2018 na terenie Gminy Radzanów funkcjonowało dziewięć jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej.  W roku sprawozdawczym odnotowano 20 wyjazdów jednostki OSP z terenu 

Gminy do pożarów i zagrożeń miejscowych, najwięcej bo 14 razy wyjeżdżała OSP Radzanów. 

Dziesięciu strażaków z czterech jednostek uczestniczyło w szkoleniach specjalistycznych 

organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Białobrzegach. Stan 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 r. przedstawiał się następująco:   

1. Ochotnicza Straż Pożarna Radzanów liczy 43 druhów w tym 4 kobiety (w wieku od 18 

do 65 lat jest 34 druhów, w tym 4 kobiety). Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego. OSP dysponuje dwoma średnimi samochodami pożarniczymi 

i jednym lekkim samochodem pożarniczym. W ramach dotacji z Funduszu 

Sprawiedliwości jednostka otrzymała pilarkę spalinową oraz bosak dielektryczny.  

W 2018 r. wykonano remont budynek strażnicy, zostały wymienione drzwi garażowe oraz 

wykonana elewacja zewnętrzna  budynku. 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Ratoszyn liczy 31 druhów (w wieku od 18 do 65 lat jest 26 

druhów) siedzibą jednostki jest budynek byłej szkoły podstawowej w Ratoszynie, który 

został wyremontowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
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MAZOWSZE 2018. Część budynku została przeznaczona na garaż dla samochodu 

pożarniczego. Zamontowano drzwi wjazdowe, wykonano wylewki, uzupełnienie tynków 

i malowanie ścian. W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości jednostka otrzymała 

dwie latarki akumulatorowe.    

3. Ochotnicza Straż Pożarna Grotki liczy 30 druhów (w wieku od 18 do 65 lat jest 16 

druhów). Jednostka posiada średni samochód pożarniczy. W ramach dotacji z Funduszu 

Sprawiedliwości jednostka otrzymała zestaw oświetleniowy, 2 latarki akumulatorowe 

i agregat prądotwórczy.   

4. Ochotnicza Straż Pożarna Czarnocin liczy 39 druhów (w wieku od 18 do 65 lat jest 35 

druhów). Jednostka dysponuje samochodem pożarniczym średnim. W ramach dotacji 

z Funduszu Sprawiedliwości jednostka otrzymała zestaw oświetleniowy, agregat 

prądotwórczy, bosak dielektryczny oraz latarkę akumulatorową.    

5. Ochotnicza Straż Pożarna Bukówno liczy 28 druhów (w wieku od 18 do 65 lat jest 22 

druhów).  Jednostka dysponuje samochodem pożarniczym średnim. W ramach dotacji 

z Funduszu Sprawiedliwości jednostka otrzymała zestaw oświetleniowy, agregat 

prądotwórczy oraz 2 latarki akumulatorowa.    

6. Ochotnicza Straż Pożarna Młodynie Górne  liczy 21 druhów (w wieku od 18 do 65 lat 

jest 19 druhów). Budynek strażnicy w 2018 r. został wyremontowany w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. W ramach zadania 

wykonano elewację zewnętrzną oraz wymianę pokrycie dachowe budynku. 

7. Ochotnicza Straż Pożarna Młodynie Dolne liczy 22 druhów (w wieku od 18 do 65 lat 

jest 19 druhów). W 2018 r. budynek strażnicy został wyremontowany w ramach programu 

Mazowieckie Strażnice OSP 2018. Wykonano remont garażu na samochód bojowy, 

ocieplenie budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej raz malowanie pokrycia dachowego. 

Jednostka dysponuje samochodem pożarniczym lekkim. W ramach dotacji z Funduszu 

Sprawiedliwości jednostka otrzymała dwie latarki akumulatorowe.    

8. Ochotnicza Straż Pożarna Kadłubska Wola liczy 26 druhów (w wieku od 18 do 65 lat 

jest 23 druhów). Jednostka dysponuje samochodem pożarniczym średnim. W ramach 

dotacji z Funduszu Sprawiedliwości jednostka otrzymała agregat prądotwórczy, zestaw 

oświetleniowy oraz dwie latarki akumulatorowe.    

9. Ochotnicza Straż Pożarna Branica liczy 25 druhów (w wieku od 18 do 65 lat jest 23 

druhów)  ma swoją siedzibę w Strażnicy w Branicy. 

PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE  
Jak wynika z danych komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na terenie gminy Radzanów 

w 2018 r. odnotowano:  

- Kolizje - 11, w szczególności w miejscowości Smardzew - 5, Podlesie - 1, Branicy - 1,  

Błesznie - 1, w Radzanów - 3  

- Interwencji ogółem - 71, w tym:  kradzieże - 1, pozostałe interwencje 70, a w tym między 

innymi interwencje związane ze zniszczenie mienia, kierowaniem pojazdem mechanicznym w 

stanie nietrzeźwości i inne. 

- Narkotyki  - nie odnotowano  

W zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy podejmowane były następujące działania 

prewencyjne: 

- w szkołach na terenie gminy organizowane były prelekcje między innymi nt. 

cyberprzestępczości, narkomanii oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

- Dzielnicowy przeprowadził spotkania z seniorami nt. wyłudzania pieniędzy tzw. metodą „na 

wnuczka”, „na policjanta” . 
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XIV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 ze zm.) plan zagospodarowania przestrzennego gminy z dniem 31 grudnia 2003 roku 

utracił swoją moc prawną.  

 

W celu uzyskania pozwolenia na budowę osobą zainteresowanym, na ich wniosek wydawane 

są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  a dla inwestycji publicznych 

decyzje celu publicznego.  

W 2018 r. wydano 41 decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych oraz jedną decyzję 

celu publicznego na budowę wodociągu w miejscowości Kadłubska Wola. Wydano 97 szt. 

zaświadczeń o przeznaczeniu gruntu do celów notarialnych  

 

W 2018 r. Gmina Radzanów przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Młodyniach Dolnych zgodnie z Uchwałą nr II/9/2018 

Rady Gminy Radzanów z dnia 30.11.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie 

Dolne. Prace związane z przygotowaniem i opracowaniem wymaganej dokumentacji zostały 

zlecone pracowni urbanistycznej.  Przewidywany termin zakończenia prac to IV kw. 2019 r.  

 

XV. SPRAWY ADMINISTRACYJNE  

W 2018 r. 

 Wydano  392 dowody osobiste, 

 Zameldowano 65 osób w tym 22 cudzoziemców na pobyt czasowy, 

 Wydano 4 decyzje w sprawach meldunkowych, 

 Rozpatrzono 86 wniosków o udostępnienie danych osobowych z czego: 

- udostępnienie danych z Rejestru mieszkańców - 41, 

- udostępnienie danych z Rejestru dowodów osobistych - 45,   

 Wydano 103 zaświadczenia z Rejestru mieszkańców, 

 Sporządzono 37 aktów stanu cywilnego, 

 Wydano 277 odpisów z aktów stanu cywilnego, 

 Wydano 6 decyzji w sprawie podziału nieruchomości  

 Wpłynęło 11 wniosków od rolników dotyczących szacowania strat spowodowanych 

przez zwierzynę łowną, podczas wizji w terenie wraz z przedstawicielami kół 

łowieckich sporządzono 15 protokołów 

 Wydano 3 decyzje na wycinkę drzew w pasie drogi powiatowej.  

 Wydano 2 decyzje zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych.  

 Wydano  97 zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów do celów notarialnych, 

 Wydano 138  zaświadczeń  o stanie majątkowym dla mieszkańców gminy, 

 Wydano 93 zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach zobowiązań pieniężnych, 

 Wydano 30 poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów 

notarialnych,  

 Rozpatrzono 33 wniosków o udostepnienie informacji publicznej. 

 Wydano 10 decyzji w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika dla 5  pracodawców.  
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 Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych 918 gospodarstw 

domowych,  

  Do sieci wodociągowej podłączonych jest 217 mieszkań w tym 3 to przyłącza 

wykonane w 2018r. 

 Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2018 r. wynosiła - 15,54 km. 

 Do zbiorczej sieci  kanalizacyjnej podłączonych jest 63 mieszkań.  

 Długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31.12.2018 r. wynosiła – 6 km. 

 Na dzień 31.12.2018 r. na terenie gminy funkcjonowało 185 indywidualnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

XVII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
 

 

    Nr 

uchwały 

rok 

2018r 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Wykonanie 

/nie wykonanie 

 

XI/52/2017 19.XII.2017 Uchwała Budżetowa na  rok 2018 Gminy 

Radzanów 
Budżet wraz z 

wprowadzonymi 

zmianami został 

wykonany w 2018 r. - 

szczegółowe 

informacje znajdują 

się w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu 

I/6/2018 29.I.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018r. 

 

II/10/2018 2.III.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok. 

 

III/18/2018 29.III.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok. 

IV/22/2018 27.IV.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018r. 

V/30/2018 28.VI.2018 Zmian w budżetowej na 2018 rok 

VI/32/2018 27.VII.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. 

VII/40/2018 17.08.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok 

VIII/46/2018 18.09.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok 

IX/50/2018 18.10.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok 

X/57/2018 14.11.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok 

II/11/2018 30.11.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok 

III/25/2018 28.12.2018 Zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok 

X/51/2017 19.XII.2017  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022 
Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy 

Radzanów wraz z 

wprowadzonymi 

zmianami została 

wykonana w 2018 r. 

I/5/2018 29.I.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022. 

II/9/2018 2.III.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022. 

III/17/2018 29.III.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2017-2022 
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IV/21/2018 27.04.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022 

V/29/2018 28.VI.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022 

VI/31/2018 27.VII.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022 

VII/39/2018 17.08.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2018-2022 

VIII/45/2018 18.09.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2018-2022 

IX/49/2018 18.10.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2018-2022 

X/56/2018 14.11.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2018-2022 

II/10/2018 30.11.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2018-2022 

III/24/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2018-2022 

III/26/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Gminy Radzanów na lata 2019-2022 

Uchwała realizowana 

w 2019 r. 

III/27/2018 28.12.2018 Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy 

Radzanów. 

Uchwała realizowana 

w 2019 r. 

I/1/2018 29.I.2018 Mieszkaniowego zasobu gminy 

Radzanów oraz uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Radzanów na lata 2018-2022 

Uchwała realizowana 

w 2018 r.  

 

I/2/2018 

29.I.2018 Zmiany uchwały Nr II/6/2018 w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

Uchwała została 

wykonana 

I/3/2018 29.I.2018 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż j.s.t. lub osoby fizyczne na terenie 

gminy Radzanów. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

I/4/2018 29.I.2018 Ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schronisku osób bezdomnych 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

II/7/2018 2.III.2018 Projektu zmiany uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół  podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Uchwała została 

wykonana 

II/8/2018 2.III.2018 Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

część nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Młodynie 

Górne gmina Radzanów na zasadzie 

współwłasności. 

Uchwała została 

wykonana 
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III/11/2018 29.III.2018 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w 2019r. 

Uchwała została 

wykonana 

III/12/2018 29.III.2018 Określenia sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dot. działalności statutowej tych 

organizacji. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

III/13/2018 29.III.2018 Przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Radzanów 2018 r. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

III/14/2018 29.III.2018 Podziału gminy Radzanów na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic 

numerów i liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

III/15/2018 29.III.2018 Zmiany uchwały w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

III/16/2018 29.III.2018 Szczegółowych zasad ,sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Radzanów lub jej jednostkom 

organizacyjnym. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

IV/20/2018 27.04.2018 Podziału Gminy Radzanów na obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów i 

granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

V/23/2018 28.VI.2018 Oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej  SP ZOZ w Radzanowie za 

2017r oraz zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego SP ZOZ                      

w Radzanowie za 2017 rok. 

Uchwała została 

wykonana 

V/24/2018 28.VI.2018 Określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez  właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych 

oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat  

Uchwała została 

wykonana 

V/25/2018 28.VI.2018 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Radzanów 

Uchwała została 

wykonana 

 

V/26/2018 28.VI.2018 Określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art.42 

ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r-

Karta nauczyciela zatrudnionych w 

szkołach podstawowych. 

Uchwała została 

wykonana 
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V/27/2018 28.VI.2018 Rozpatrzenia  i zatwierdzenia 

sprawozdania Wójta Gminy Radzanów z 

wykonania budżetu za 2017 r. i 

sprawozdania finansowego. 

Uchwała została 

wykonana 

V/28/2018 28.VI.2018 Udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu  

wykonania budżetu za 2017rok. 

Uchwała została 

wykonana 

VI/33/2018 27.VII.2018 Udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku. 

Uchwała została 

wykonana 

VI/34/2018 27.VII.2018 Udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Białobrzeskiego w 2018 roku. 

Uchwała została 

wykonana 

VII/35/2018 17.08.2018 Zmian statutu Gminy Radzanów Uchwała została 

wykonana 

VII/36/2018 17.08.2018 Zmiany Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli 

Uchwała została 

wykonana 

VII/37/2018 17.08.2018 Obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiar 

Uchwała została 

wykonana 

VII/38/2018 17.08.2018 Ustalenia średniej powierzchni 

gospodarstwa rolnego w gminie 

Radzanów, 

Uchwała została 

wykonana 

VII/41/2018 17.08.2018 Wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego z Gminą 

Przytyk. Gminą Stara Błotnica, Gminą 

Klwów oraz Gminą Potworów. 

Uchwała została 

wykonana 

VII/42/2018 17.08.2018 Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Przytyk  w 2018 roku. 

Uchwała została 

wykonana 

VII/43/2018 17.08.2018 Przejęcia należności i zobowiązań oraz 

środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku ZFŚS a także przeznaczenia 

mienia znajdującego się w zarządzie PG 

w Rogolinie prowadzonego  przez  Gminę 

Radzanów w związku z włączeniem do 

PSP w Roglinie. 

Uchwała została 

wykonana 

VIII/44/2018 18.09.2018 zajęcia stanowiska w sprawie rozbudowy 

fermy drobiu w miejscowości 

Młodynie Dolne 

Uchwała została 

wykonana 

IX/47/2018 18.10.2018 Przygotowania projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na obszarze Gminy Radzanów 

oraz przekazania do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

Uchwała została 

wykonana 

IX/48/2018 18.10.2018 Przystąpienia gminy Radzanów do 

realizacji projektu pn. „Rozwój 

kompetencji kluczowych kluczem do 

sukcesu uczniów z terenu Gminy 

Radzanów 

Uchwała została 

wykonana 

X/51/2018 14.11.2018 Rozpatrzenia skargi na działania Wójta 

Gminy Radzanów 

Uchwała została 

wykonana 

X/52/2018 14.11.2018 Rocznego programu współpracy gminy 

Radzanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

Uchwała realizowana 

w 2019 r. 
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prowadzącymi działalność poz. 

Publicznego na 2019 rok. 

X/53/2018 14.11.2018 Obniżenia średniej ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na 

2019 rok 

Uchwała została 

wykonana 

X/54/2018 14.11.2018 Określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 rok 

Uchwała została 

wykonana 

X/55/2018 14.11.2018 Określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok 

Uchwała została 

wykonana 

I/1/2018 

 

19.11.2018 Wyboru  Przewodniczącego  Rady Gminy 

w Radzanowie 

Uchwała została 

wykonana 

II/2/2018 30.11.2018 Wyboru  Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy w Radzanowie 

Uchwała została 

wykonana 

II/3/2018 30.11.2018 Powołania Komisji Rewizyjnej Uchwała została 

wykonana 

II/4/2018 30.11.2018 Powołania Komisji Skarg, wniosków 

i petycji 

Uchwała została 

wykonana 

II/5/2018 30.11.2018 Powołania Komisji Oświatowej Uchwała została 

wykonana 

II/6/2018 30.11.2018 Powołania Komisji Rolnej Uchwała została 

wykonana 

II/7/2018 30.11.2018 Powołania Komisji Budżetowej Uchwała została 

wykonana 

II/8/2018 30.11.2018 Przyjęcia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na obszarze 

Gminy Radzanów 

Uchwała realizowana 

w  2018 r. 

II/9/2018 30.11.2018 Przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości 

Młodynie Dolne. 

Uchwała realizowana 

w 2018 r. 

III/12/2018 28.12.2018 Uchwalenia  „Gminnego Programu 

Profilaktyki  o Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019” 

Uchwała realizowana 

w 2019 r. 

III/13/2018 28.12.2018 Podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby 

Uchwała została 

wykonana 

III/14/2018 28.12.2018 Wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

Uchwała została 

wykonana 

III/15/2018 28.12.2018 Zmiany składu Komisji Skarg, wniosków 

i petycji. 

Uchwała została 

wykonana 

III/16/2018 28.12.2018 Powołania doraźnej Komisji statutowej Uchwała została 

wykonana 

III/17/2018 28.12.2018 Użyczenia część nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej współwłasność 

Gminy Radzanów na rzecz KGW 

w Branicy. 

Uchwała została 

wykonana 

III/18/2018 28.12.2018 Użyczenia nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Radzanów 

na rzecz KGW w Rogolinie. 

Uchwała została 

wykonana 
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III/19/2018 28.12.2018 Użyczenia nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Radzanów 

na rzecz KGW w Zacharzewie 

Uchwała została 

wykonana 

III/20/2018 28.12.2018 Użyczenia część nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej współwłasność 

Gminy Radzanów na rzecz KGW 

w Młodyniach Górnych. 

 

Uchwała została 

wykonana 

III/21/2018 28.12.2018 Użyczenia część nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej współwłasność 

Gminy Radzanów na rzecz KGW 

w Kozłowie. 

Uchwała została 

wykonana 

III/22/2018 

 

28.12.2018 Użyczenia część nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej współwłasność 

Gminy Radzanów na rzecz KGW 

w Bukównie. 

Uchwała została 

wykonana 

III/23/2018 28.12.2018 Użyczenia część nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej współwłasność 

Gminy Radzanów na rzecz KGW 

w Błesznie 

Uchwała została 

wykonana 

 

 

 

                                                                                                   WÓJT GMINY  RADZANÓW 

 

SŁAWOMIR KRUŚLIŃSKI 


