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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ireneusz 

Szymczak, Wójt Gminy Pniewy przedstawia raport o stanie Gminy Pniewy w roku 2019. 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy do roku 2020, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2012-

2032. Obowiązywał do dnia 20 grudnia 2019 r. kiedy podjęto uchwałę nr XX.104.19 w 

sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Pniewy na lata 2019-2032. 

 Roczny Program współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

dla Gminy Pniewy, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 dla Gminy Pniewy, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2026, 

 Wieloletni program „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023, 

 Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Pniewy na lata 2017-2026; 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pniewy na lata 2017-2019. 

 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. (Uchwała XLII.198.18 

Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2018r.) wskazano następujący zakres zadań: 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

5. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

8. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

W roku 2019 Gmina Pniewy powierzyła zadanie własne z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu podmiotowi zewnętrznemu – LKS Pniewy, w drodze otwartego konkursu 

ofert na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Ponadto zostało 

również powierzone zadanie z zakresu „Prowadzenie Klubu Seniora+” podmiotowi 

zewnętrznemu - Stowarzyszenie „Górna Jeziorka”. Kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 

15 010 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. 



W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano wskaźnik dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do 

dochodów budżetu ustalany dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). Wskaźnik ten został 

osiągnięty. Na koniec roku wskaźnik wyniósł 16,99%. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

dla Gminy Pniewy przewidziano, że wskaźnikami wykonania celów na płaszczyźnie profilaktyki 

alkoholowej i nikotynowej będzie: 

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu i nikotyny poprzez kreowanie lokalnej polityki w 

tym zakresie; 

 

2. Realizacja programów profilaktyki wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, w pierwszej 

kolejności programów o sprawdzonej skuteczności – w szczególności rekomendowane 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 

3. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych; 

 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar 

przemocy. Pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie poprzez współpracę               

z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tą problematyką; 

 

5. Szkolenia o tematyce uzależnień dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, 

handlowców zajmujących się sprzedażą alkoholu, pracowników ośrodka pomocy, 

policji, lekarzy, członków stowarzyszeń i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; 

 

6. Szkolenia o tematyce uzależnień i roli gminy w prowadzeniu polityki rozwiązywania 

problemów alkoholowych, profilaktyki i skutków zdrowotnych wynikających                          

z palenia tytoniu i nadużywania substancji powiązanych dla przedstawicieli organów 

Gminy Pniewy – radnych i pracowników urzędu gminy; 

 

7. Wspieranie powstawania bazy organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów 

profilaktycznych we wszelkich instytucjach i organizacjach niosących pomoc osobom        

z problemami uzależnienia od alkoholu i nikotyny; 

Wskaźnikami wykonania celu było wykonanie założonych powyżej celów i zakres ich realizacji.  

Ad 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach kreowała lokalną 

politykę ograniczenia dostępności do alkoholu poprzez: 

- monitorowanie przestrzegania uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscu publicznym dla gminy Pniewy wymaganej zmianą ustawy o 

zachowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 



- monitorowanie przestrzegania uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 

Pniewy punktów sprzedaży napojów alkoholowych i podawania tych napojów; 

- monitorowanie przestrzegania uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu, jak i poza miejscem 

sprzedaży w podziale na poszczególne rodzaje alkoholu. 

Ad 2. Wszystkie szkoły mające swoje siedziby na terenie Gminy Pniewy realizowały szkolne 

programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach swoich 

programów edukacyjnych; 

Ad 3. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych polegało                    

na kierowaniu osób uzależnionych i członków ich rodzin do Poradni Leczenia Uzależnień w 

Grójcu i Tarczynie. Dzieci kierowane były do pedagogów szkolnych i psychologów dziecięcych                      

w placówkach lecznictwa rodzinnego. 

Ad 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar 

przemocy, jak również pomoc sprawcom przemocy w rodzinie polegała na współpracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tą problematyką. 

Przewodniczący GKRPA Pniewy brał czynny udział w posiedzeniach zespołu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i grupach roboczych, gdzie udzielano porad i wskazówek sprawcom               

i ofiarom przemocy w rodzinie. 

Ad 5. W 2019 roku odbyło się 1 szkolenie o tematyce „Skuteczna realizacja zadań Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla 7 osób, w tym członków Gminnej Komisji 

Alkoholowej, nauczyciela, pracowników ośrodka pomocy i policji i urzędnika prowadzącego 

sprawy zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach. 

Ad 6. W 2019 roku odbyło się 1 szkolenie o tematyce „Skuteczna realizacja zadań Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla 7 osób, w tym członków Gminnej Komisji 

Alkoholowej, nauczyciela, pracowników ośrodka pomocy i policji i urzędnika prowadzącego 

sprawy zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach. 

Ad 7. Wspieranie powstawania bazy organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów 

profilaktycznych we wszelkich instytucjach i organizacjach niosących pomoc osobom z 

problemami uzależnienia od alkoholu i nikotyny polegało na wsparciu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach wszystkich szkół podstawowych, 

gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego z terenu gminy Pniewy w realizacji zajęć 

dodatkowych, wyjazdów profilaktyczno-edukacyjnych, doposażenia pracowni. Komisja 

współpracowała z wszystkimi organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu 

gminy Pniewy celem zwiększenia skuteczności działań profilaktycznych i interwencyjnych. 

W 2019 roku odbyło się 9 posiedzeń GKRPA Pniewy. Członkowie GKRPA Pniewy przeprowadzili 

2 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzili 3 rozmowy z osobami 

nadużywającymi alkohol, z 6 członkami ich rodzin. 2 osoby nadużywające alkohol stosowały 

przemoc domową, której ofiarami było 5 członków ich rodzin. Członkowie GKRPA 



przeprowadzili 2 rozmowy interwencyjne z osobami nadużywającymi alkohol w związku ze 

stosowaniem przez nie przemocy domowej, motywując do udziału w działaniach edukacyjno-

korekcyjnych dla sprawców przemocy. Członkowie GKRPA Pniewy przeprowadzili z 5 osobami 

w rodzinie rozmowy wraz z diagnozą sytuacji, w tym 4 osoby motywowano do zgłaszania się 

do miejsc specjalistycznej pomocy. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, w 70%, czyli wykonano niepełnie 7 na 7 założeń w 2019 r.               

z powodu niewydatkowania wszystkich na ten cel przewidzianych środków. 

 

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2019 dla Gminy Pniewy                           

w 2019 r.  przewidziano, że wskaźnikami wykonania celów na płaszczyźnie profilaktyki 

narkomanii będzie: 

1. Rozpoznawanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

/narkotyków/ i zapobieganie powstawaniu nowych; 

2. Profilaktyka i edukacja publiczna, w tym informowanie o konsekwencjach używania 

substancji psychoaktywnych; 

3. Zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom 

przemocy zarówno domowej, jak i środowiskowej; 

4. Promocja zdrowego stylu życia i odżywiania, wolnego od nałogów szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży; 

5. Wsparcie merytoryczne organizacji gminnych działających na polu przeciwdziałania 

narkomanii; 

6. Uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych w kwestiach szkodliwości zażywania 

substancji psychoaktywnych; 

7. Wspieranie lokalnych struktur w kształtowaniu odpowiedniej polityki promującej 

spędzanie wolnego czasu bez używania narkotyków. 

Wskaźnikami wykonania celu było wykonanie założonych powyżej celów i zakres ich realizacji. 

Ad 1. Rozpoznawanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

/narkotyków/ i zapobieganie powstawaniu nowych było prowadzone w ciągu roku na bieżąco 

przez nauczycieli, lekarzy, pracowników ośrodka, członków GKRPA Pniewy i ZI Pniewy i 

polegało na: 

 - zidentyfikowaniu problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, dorosłych 

mieszkańców, sprzedawców); 

- zidentyfikowaniu problemów przemocy wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, dorosłych 

mieszkańców); 

- zidentyfikowaniu przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe; 

- określeniu skali oraz zakresu problemów uzależnień i przemocy; 



- zidentyfikowaniu skutków występujących problemów; 

- pokazaniu rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub złagodzenie jej 

skutków. 

Ad 2. Profilaktyka i edukacja publiczna, w tym informowanie o konsekwencjach używania 

substancji psychoaktywnych prowadzona była wśród dzieci i młodzieży poprzez pedagogów 

we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy Pniewy. Policjanci Komendy 

Powiatowej Policji w Grójcu prowadzili pogadanki, prelekcje i warsztaty z dziećmi. Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów w Pniewach sfinansowała warsztaty w dwóch szkołach 

(PSP Ciechlin, PSP Karolew)- były to działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i rodziców. 

Ad 3. Zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy 

zarówno domowej, jak i środowiskowej polegała na stałej współpracy członków GKRPA 

Pniewy, Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Dzielnicowego gminy Pniewy z Powiatowej Komedy Policji w Grójcu. 

Ad 4. Promocja zdrowego stylu życia i odżywiania, wolnego od nałogów szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży polegała na realizacji w szkołach z terenu gminy Pniewy programów 

profilaktycznych i na dożywianiu dzieci w szkołach posiłkami w pełni zbilansowanymi ze 

środków GOPS Pniewy.  

Ad 5. Wsparcie merytoryczne organizacji działających na terenie gminy Pniewy opierało się na 

współpracy i wymianie doświadczeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pniewach, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Szkół i Placówek Podstawowej Opieki Lekarskiej i 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Pniewy oraz Sądu Rejonowego w 

Grójcu. 

Ad 6. Uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych w kwestiach szkodliwości zażywania 

substancji psychoaktywnych; polegało na działaniach informacyjnych Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach poprzez przekazanie szkołom, 

urzędowi gminy, placówkom służby zdrowia ulotek, książek i folderów informujących o 

uzależnieniu od narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych otrzymanych w 

ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia w 2018 roku. Dzieci z VI klas szkół 

podstawowych nie uczestniczyły w 5-dniowym wyjeździe z elementami zajęć profilaktycznych 

w związku z likwidacją Publicznego Gimnazjum w Kruszewie z dniem 31.08.2019 r. 

Ad 7. Wspieranie lokalnych struktur w kształtowaniu odpowiedniej polityki promującej 

spędzanie wolnego czasu bez używania narkotyków polegało na realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 w roku 2019. W związku, że szkoły w 2018 

roku wyposażono szkoły w materiały służące realizacji zajęć pozaszkolnych nie dokonano 

wydatków na ten cel w 2019 roku. 



Wskaźniki te zostały osiągnięte, w 50%, czyli wykonano niepełnie 7 na 7 założeń w 2019 r. w 

związku z niewydatkowaniem środków własnych gminy na dofinansowanie realizacji 

programu. Żadna ze szkół w 2019 roku nie wnioskowała o dofinansowanie działań 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                      

w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2026 przewidziano, że wskaźnikami wykonania 

celów  na płaszczyźnie przeciwdziałania przemocy będzie: 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna. 

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

3. Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania                 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ad 1. Profilaktyka i edukacja społeczna w 2019 roku polegała na wszelkich działaniach 

zapobiegających zjawiskom przemocy poprzez profilaktykę, monitorowanie, diagnozę 

wszelkich problemów zagrażających bezpieczeństwu rodziny i jej członków. Realizowano 

warsztaty (projekty edukacyjno – informacyjne) dla młodzieży, dzieci i rodziców z zakresu 

występowania, zapobiegania, ochrony i radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w 

placówkach oświatowych z terenu gminy. Odbyło się spotkanie integracyjne w Parafii w 

Jeziórce. Prowadzono działania edukacyjne w ramach procedury „Niebieskie Karty” (GOPS, ZI, 

Policja, GKRPA). Prowadzono poradnictwo i działania edukacyjne służące wzmacnianiu 

wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodzicielskich w rodzinach zagrożonych 

przemocą oraz w rodzinach już nią dotkniętych poprzez prace socjalną pracowników 

socjalnych, asystenta rodziny i pedagogów szkolnych. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

w Pniewach i Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kierowali do 

właściwych instytucji, w sytuacjach ujawnienia przemocy w rodzinie ofiary przemocy 

domowej. Osobom doznającym lub stosującym przemoc oraz niezaradnym życiowo udzielano 

wszechstronnej pomocy i wsparcia. Pomoc ukierunkowana była na likwidację potencjalnych 

przyczyn występowania przemocy w rodzinie, aktywizacja na rynku pracy, zapobieganie 

bierności społecznej, w tym zawodowej, poradnictwo socjalne, prawne, pedagogiczne, 

psychologiczne (GOPS, PCPR, PUP, GKRPA, ZI, Policja). 

Ad 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie polegała w 2019 r. na 

wszelkich działaniach mających zapewnić osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 

ochronę, pomoc i wsparcie. Prowadzone były działania w ramach procedury „Niebieska 

Karta”, działania pomocowe skierowane do konkretnych rodzin dotkniętych przemocą w 

rodzinie, opracowywano indywidualne plany pomocy dla osób doświadczających przemocy w 

rodzinie, monitorowano działania instytucji pomocowych, aktywnie i systematycznie 

współpracowano w ramach procedury „Niebieska Karta”. Wspierano finansowo 

funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Poprzez ulotki upowszechniano informacje w 



zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy medycznej, psychologicznej, 

terapeutycznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (ZI, GOPS, GKRPA, Sąd, Policja, 

PCPR, placówki służby zdrowia, placówki oświatowe. Udzielano pomocy socjalnej: finansowej 

i rzeczowej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pniewach. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w formie wyszukania 

miejsc w całodobowych ośrodkach wsparcia oraz pomoc prawna w działaniach separujących 

ofiary od sprawców przemocy nie było prowadzone na terenie gminy Pniewy.  

Organizacja i realizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie (pomoc dla osób indywidualnych) nie była prowadzona na terenie gminy 

Pniewy – pomoc psychologiczna udzielana była w PCPR w Grójcu, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Grójcu i Tarczynie. Porady psychologiczne udzielane były w placówkach 

służby zdrowia poza terenem gminy Pniewy. 

Nie było zapewniane schronienie i pomoc w adaptacji do nowych warunków mieszkaniowych 

i życiowych z tytułu zjawiska przemocy. 

Ad 3. Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie miały za zadanie zaprzestanie 

stosowania przemocy w rodzinie i zapobieganie dalszym aktom przemocy oraz działania 

ukierunkowane na zmianę zachowań agresywnych. Były to działania podejmowane w ramach 

procedury „Niebieska Karta” – działania pomocowe skierowane do konkretnych rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie, monitorowanie działań instytucji pomocowych, aktywna i 

systematyczna współpraca pomiędzy instytucjami pomocowymi (instytucje działające z 

procedurą „Niebieska Karta”. 

Działania separujące sprawców od ofiar przemocy prowadzone były przez pracowników 

Policji. Pracownicy Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przekazywali 

informacje oraz motywowali osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie oraz 

stosujących przemoc do zgłaszania udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie. 

W 2019 roku nie następowała wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu 

zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie (ZI, GOPS, Policja, 

GKRPA, Sąd, Prokuratura Rejonowa w Grójcu. 

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programy 

korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie nie były prowadzone na terenie 

gminy Pniewy. 

Ad 4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzone było poprzez sfinansowanie 

szkolenia ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie o tematyce przemocy w rodzinie 

dla kadr placówek pomocowych GOPS, ZI, GKRPA, nauczycieli i policjanta. Nie było 

realizowane. 

 



Wskaźniki te zostały osiągnięte, w 70%, czyli wykonano 4 na 4 założeń w 2019 r., ale w 

niepełnym zakresie założonych celów i zadań. Problem w realizacji zadania występował z 

zapewnieniem specjalistów z zakresu psychologii, pracy z rodziną niewydolną wychowawczo   

i terapeutów dostępnych na terenie gminy Pniewy. 

 

W programie osłonowym gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 przewidziano, że będą nim obejmowane dzieci w trudnych sytuacjach rodzinnych,         

w których nie ma możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego uprawniającego do 

udzielenia pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  

Wskaźnikami wykonania celu było objęcie dożywianiem n niż 20 % ogólnej liczby dzieci i 

uczniów objętych posiłkiem w miesiącu poprzedzającym. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż 

nie przekroczono maksymalnej liczby dzieci. Objęto pomocą 13,79 % dzieci bez 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

W Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na 2019 r. założono, że wzrośnie odsetek 

ludzi w podeszłym wieku, spadek przyrostu naturalnego, spadek dostępu do usług publicznych 

dla osób starszych i niepełnosprawnych, aktywność zawodowa osób obejmowanych pomocą 

społeczną będzie niska z powodu przechodzenia z pokolenia na pokolenie bierności 

zawodowej, oraz wzrost dysfunkcji społecznych.  

Celem nadrzędnym strategii było stworzenie spójnego systemu wsparcia zapewniającego 

godne warunki do życia i rozwoju mieszkańców gminy w różnych sferach życia społecznego. 

Pierwszym celem strategicznym było: dobre warunki funkcjonowania rodzin. 

Podejmowano następujące działania: 

- praca socjalna w rodzinie, objęto pomocą- 71 rodziny; 

- wsparcie ubogich rodzin z dziećmi  - 123 rodziny;  

- realizacja programu wspierania rodziny i innych programów osłonowych: Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie Pniewy na lata 2017-2019, Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dla Gminy Pniewy, Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 dla Gminy Pniewy, Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-

2026, Program Osłonowy dla Gminy Pniewy w zakresie dożywiania ”Posiłek  w szkole i w domu 

” na 2019-2023; 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc     

Żywnościowa 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej 

Potrzebującym, ilość wydanych skierowań w 2019 roku  – 27; 

- dożywianie dzieci ciepłym posiłkiem w szkole - liczba dzieci 29 + 4 bez wywiadu;  



- wspieranie finansowe rodzin w zakupie żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w 

domu” - liczba rodzin 40. 

Drugim celem strategicznym było: podniesienie poziomu jakości życia osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

- wspieranie rozwoju bazy placówek lub instytucji działających na rzecz seniorów- 1 placówka 

Klub Senior + w Wilczorudzie-Parceli  z której  korzysta 30 seniorów nieaktywnych zawodowo. 

Usługami opiekuńczymi i wytchnieniowymi w 2019 roku objęto  3 rodziny;  

Trzecim celem strategicznym było: rozwinięcie infrastruktury pomocy społecznej, w tym 

poprawa dostępności usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej 

osobom doświadczającym przemocy, uzależnionym i współuzależnionym: 

- współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi niosącym pomoc 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub uzależnieniem polegała na stałej współpracy 

członków GKRPA Pniewy, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w rodzinie z dzielnicowym Gminy Pniewy, szkołami i placówkami podstawowej 

opieki lekarskiej i organizacjami pozarządowymi i Sądem Rejonowym w Grójcu;  

- zwiększenie działań profilaktycznych i edukacyjnych zmierzających do przeciwdziałania 

uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej polegała na 

realizacji w szkołach z terenu gminy Pniewy programów profilaktycznych z elementami 

zdrowego żywienia i odpowiedniej diety.  

- realizacja programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i przemocy w 

rodzinie poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-

2019 w roku 2019, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2026. 

Czwartym celem strategicznym była aktywizacja osób bezrobotnych: 

- motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i udziału w szkoleniach i stażach - 

realizowano w postaci pracy socjalnej i  projektu unijnego „Nie czekam na to co mi los da”, w 

którym udział w 2019 roku brało 13 osób;  

- przekazywanie klientom pomocy społecznej umiejętności przydatnych w procesie 

poszukiwania pracy, jak też wzmacnianie ich w wysiłku w procesie poszukiwania pracy - 

realizowano w postaci pracy socjalnej i pomocy w pisaniu CV; 

- podejmowanie współpracy w zakresie upowszechniania informacji o wolnych miejscach 

pracy i ofertach zatrudnienia - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu; 

- informowanie o zakresie aktywizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu - na bieżąco; 

W Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Pniewy na lata 2017-2019 założono,    

stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku biologicznym rodziny 



oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych w Gminie Pniewy. 

Prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz rodziny poprzez udział w kampaniach, 

konferencjach i seminariach promujących wartość rodziny oraz udział w programach 

profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci w rodzinie.  

Wszystkie szkoły realizowały szkolne programy profilaktyczne wspierane ze środków GKRPA    

i Rad Rodziców. 

Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo  wychowawczej poprzez pracę socjalną skierowaną na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu swojej roli, udzielanie pomocy finansowej                            

i rzeczowej, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, udzielanie dzieciom stypendiów 

szkolnych, wsparcie asystenta rodziny, pracownika socjalnego w opiece i wychowaniu dzieci. 

W 2019 r. pomocą asystenta rodziny objęto 5 rodzin. Dożywiano w 2019 r. 29 dzieci+  4 dzieci 

bez wywiadu do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendiami szkolnymi objęte było 20 

dzieci. Kontraktów socjalnych nie realizowano. Pracą socjalną objęto 71 rodzin. 

Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i 

rodziny poprzez współpracę szkół, policji, służby zdrowia, kuratorów, komisji rozwiazywania 

problemów alkoholowych, zespołu interdyscyplinarnego, organizacji pozarządowych oraz 

innych instytucji, stałą współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, jako 

jednostkami realizującymi działania z zakresu pieczy zastępczej, doskonalenie kadr - szkolenia. 

Spotkania służb działających z rodzinami mającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze            

i problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego odbywały się cyklicznie i w miarę 

potrzeb.  Grupy robocze gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Pniewach, w 2019 r. odbyły 39 spotkania grup roboczych. Zespół 

Interdyscyplinarny gminy Pniewy zebrał się na 7 posiedzeniach.  

Służby pomocy społecznej, policja, nauczyciele, pracownik urzędu ds. zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu, brali udział w 1 szkoleniu z zakresu przeciwdziałania, uzależnieniom od alkoholu                  

i narkotyków ze środków GKRPA Pniewy.  

Dwóch pracowników socjalnych uczestniczyło w szkoleniu „Procedura działań 

podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” ze środków 

GOPS. 

Asystent rodziny uczestniczył w szkoleniu „Kompetentny asystent rodziny wyzwania, potrzeby 

i standardy pracy” ze środków GOPS. 

 

 



Finanse gminy 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 28.532.076,77 zł oraz wydatki w kwocie 

32.472.358,50 zł.   

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 zamiast 28.532.076,77 zł., wpływy wynosiły 28.354.533,66 zł., tj. 99,4%, 

 zamiast 32.472.358,50 zł., wydatki wynosiły 31.310.112,86 zł. tj. 96,4%, 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.905,96 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6.521,58 zł. 

W gminie zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych: 

1 
Przebudowa drogi gminnej 160925W w miejscowości Wilczoruda kwota zewnętrznego 
dofinansowania 150.000,00 zł., zaś wkład własny 221.323,50 zł. 

2 
Żłobek samorządowy w Kruszewie kwota zewnętrznego dofinansowania 415.808,00 zł., 
zaś wkład własny 154.082,96 zł. 

3 
Funkcjonowanie Klubu Senior+ kwota zewnętrznego dofinansowania 3.259,77 zł., zaś 
wkład własny 11.750,23 zł. 

4 
Otwarta Strefa Aktywności w Osieczku kwota zewnętrznego dofinansowania 49.900,00 
zł., zaś wkład własny 67.818,40 zł. 

5 

Zakup nowego średniego samochodu dla OSP Konie kwota zewnętrznego 
dofinansowania 100.000 zł., zaś wkład własny 304.961,00 zł. (ponadto dotacje dla OSP 
Konie 253.000,00 zł od NFOŚiGW, 77.000,00 zł od WFOŚiGW, 30.000,00 zł. od Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy, 50.000,00 zł od KG PSP, 10.000,00  zł. środki własne) 

6 
Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora - Przęsławice - Kocerany przez wieś 
Przęsławice kwota zewnętrznego dofinansowania 581.334,00 zł., zaś wkład własny 
253.644,05 zł. 

7 

Przebudowa drogi gminnej 160912W Konie - Załęże Duże - Kruszew w miejscowości 
Załęże Duże  na odcinku od skrzyżowania z droga gminną 160903W do skrzyżowania z 
drogą powiatową DP1601W o dł. 975 mb kwota zewnętrznego dofinansowania 
1.397.5210,00 zł., zaś wkład własny 639.616,68 zł. 

8 
Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pniewy kwota zewnętrznego 
dofinansowania 10.000,00 zł., zaś wkład własny 12.693,50 zł. 

9 
Wsparcie działalności KGW Michrowianki i doposażenie świetlicy wiejskiej w Michrowie 
kwota zewnętrznego dofinansowania 10.000,00 zł., zaś wkład własny 10.001,47 zł. 

10 
Remont i doposażenie strażnicy OSP w Wilczorudzie kwota zewnętrznego 
dofinansowania 10.000,00 zł., zaś wkład własny 10466,53 zł. (kwota przekazana przez 
OSP Wilczoruda). 

11 
Wymiana bramy i utwardzenie podjazdu do Klubu Senior+ kwota zewnętrznego 
dofinansowania 9.800,00 zł., zaś wkład własny 9.810,05 zł. 

12 
Modernizacja podjazdu do świetlicy wiejskiej, znajdującej się w strażnicy OSP w 
Ciechlinie kwota zewnętrznego dofinansowania 10.000,00 zł., zaś wkład własny 
19.456,44 zł.   

13 
Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Koniach kwota zewnętrznego dofinansowania 
12.400,00 zł., zaś wkład własny 0 zł. 

14 
Posiłek w domu i w szkole - jadalnia w PSP w Kruszewie kwota zewnętrznego 
dofinansowania 24.810,98 zł., zaś wkład własny 6.202,74 zł. 



15 
Cyfrowe Laboratorium Językowe - PSP Kruszew kwota zewnętrznego dofinansowania 
48.500,00 zł., zaś wkład własny 28.965,63 zł. 

16 
Zakup ławek nad  zalew w Osieczku kwota zewnętrznego dofinansowania 3.000,00zł., zaś 
wkład własny 0 zł. 

17 
Oczyszczenie zbiornika w Osieczku kwota zewnętrznego dofinansowania 50.000,00  zł., 
zaś wkład własny 2.029,00 zł. 

18 
Zakup sprzętu ratowniczego dla 4 jednostek OSP z terenu gminy Pniewy kwota 
zewnętrznego dofinansowania 29.920,00  zł., zaś wkład własny 3.698,36 zł. 

19 
NIE CZEKAM CO LOS MI DA kwota zewnętrznego dofinansowania 36.621,80  zł., zaś 
wkład własny  22.200,00 zł. 

20 Ja w Internecie kwota zewnętrznego dofinansowania 89.481,28 zł., zaś wkład własny 0 zł. 
 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 445.708,46 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

 

Sołectwo                                 Nazwa przedsięwzięcia                                               Kwota w zł. 

  

Aleksandrów zakup tłucznia na drogę gminną 
  

8 999,99 

Aleksandrów 
utrzymanie pasa drogowego (oczyszczenie gałęzi) - droga 
gminna 

  
1 625,08 

Ciechlin ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską 
  

15 
957,77 

Cychry 
wyposażenie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Ciechlinie 

  
4 000,00 

Cychry 
zakup tłucznia na drogę gminna w stronę miejscowości 
Wygnanka 

  
6 000,00 

Cychry spotkanie integracyjne mieszkańców 
  

994,22 
Czekaj + 
Wola 
Grabska 

zakup tłucznia na drogę gminną 
  

10 
227,30 

Daszew utwardzenie tłuczniem drogi gminnej nr 26 
  

8 874,08 

Dąbrówka wytyczenie drogi gminnej w kierunku P. M. 
   

9 840,00 

Dąbrówka konserwacja ujęcia wody znajdującego się na działce gminnej 
  

513,60 

Ginetówka 
zakup tłucznia na drogę gminna nr 52 oraz zakup i montaż 
przepustu pod drogą nr 52 

  
11 

287,21 

    



Huta 
Jeżewska + 
Natalin 

zakup materiału na remont drogi gminnej - tłuczeń 
  

9 886,04 

Jeziora + 
Tomaszówka 

remont drogi gminnej nr 25 (tłuczeń) 
  

3 000,00 
Jeziora + 
Tomaszówka 

remont drogi gminnej nr 89 (tłuczeń) 
  

8 000,00 
Jeziora + 
Tomaszówka 

remont dróg gminnych w miejscowości Jeziora (tłuczeń) 
  

4 000,00 
Jeziora + 
Tomaszówka 

wykonanie oświetlenia i zakup dodatkowych lamp 
  

4 810,99 
Jeziora 
Nowina 

zakup tłucznia na drogę gminną 
  

5 200,00 

Jeziórka instalacja słupów i lamp oświetleniowych 
  

8 475,01 

Józefów zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej 
  

3 000,00 

Józefów 
zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Ciechlinie 

  
2 500,00 

Józefów 
zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Karolewie 

  
4 541,72 

Jurki wykonanie linii oświetlenia ulicznego 
  

7 000,00 

Jurki zakup tłucznia na drogę gminną 
  

8 763,17 

Karolew zakup tłucznia na drogę gminną 
  

5 000,00 

Karolew 
remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Karolewie 

  
10 

841,01 

Kocerany utwardzenie drogi gminnej tzw."Leśnej"- tłuczeń  
  

16 
814,04 

Kolonia Jurki zakup materiałów do naprawy dróg gminnych - tłuczeń 
  

9 963,88 

Konie 
remont budynku OSP w którym znajduje się świetlica wiejska 
(umowa dzierżawy) 

  
15 

062,58 

Kornelówka zakup tłucznia 
  

5 002,80 

Kornelówka zakup tłucznia 
  

5 000,00 

Kruszew 
Docieplenie budynku zakup i montaż monitoringu OSP 
Kruszew w którym znajduje się świetlica wiejska 

  
17 

083,00 

Kruszewek zakup tłucznia 
  

7 717,11 



Michrów zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 
  

12 
054,01 

Michrówek remont drogi gminnej nr 96 
  

12 
672,19 

Michrówek przegląd i konserwacja urządzeń istniejących na placu zabaw 
  

499,38 

Michrów-
Stefów 

dokończenie podbudowy drogi gminnej - tłuczeń 
  

11 
676,42 

Nowina 
Przęsławice 

zakup tłucznia jego rozwiezienie i wyrównanie drogi gminnej  
  

8 718,39 

Osieczek 
budowa oświetlenia ulicznego - lampy przy drodze gminnej 
Konie – Osieczek 

  
4 150,00 

Osieczek montaż 4 lamp ulicznych oraz montaż liczników 
  

8 000,00 

Pniewy zakup i ustawienie 4 szt. wiat na przystankach autobusowych 
  

12 
693,50 

Pniewy zakup 2 lamp oświetleniowych 
  

1 590,00 

Przęsławice remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
  

15 
450,39 

Przykory 

postawienie 4 słupów elektrycznych w celu instalacji 
oświetlenia ulicznego i poprawy bezpieczeństwa na drodze 
gminnej (dz.64) przebiegającej przez miejscowość Przykory 
oraz remont mostka i zakup barierek. 

  
9 000,00 

Rosołów zakup tłucznia na drogę gminną 
  

2 925,88 

Teodorówka konserwacja stacji meteorologicznej 
  

350,00 

Teodorówka zakup tłucznia 
  

2 500,00 

Teodorówka 
remont wjazdu oraz brama do budynku gminnego w którym 
znajduje się Klub Seniora 

  
6 685,83 

Teodorówka spotkanie integracyjne mieszkańców 
  

1 440,00 

Wiatrowiec zakup tłucznia 
  

1 737,44 

Wiatrowiec 
zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Ciechlinie 

  
2 000,00 

Wiatrowiec 
wykonanie oświetlenia ulicznego od skrzyżowania w 
kierunku miejscowości Cychry 

  
5 500,00 

Wilczoruda przebudowa drogi gminnej przez wieś Wilczoruda (asfalt)   



11 
637,50 

Wilczoruda - 
Parcela 

utwardzenie drogi gminnej w kierunku p. C. oraz koło 
gruntów Pana Sz. – tłuczeń 

  
11 

131,52 

Witalówka zakup tłucznia na drogi 
  

11 
326,13 

Wola 
Pniewska 

zakup destruktu na utwardzenie dróg gminnych 
  

13 
291,38 

Wólka 
Załęska 

dofinansowanie remontu w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Karolewie 

  
5 000,00 

Wólka 
Załęska 

zakup tłucznia na drogę gminną 
  

5 099,47 

Załęże Duże zakup kruszywa na drogi gminnej - tłuczeń 
  

9 999,99 

Załęże Duże remont wiaty przystankowej 
  

1 095,77 

Załęże Duże zakup i podłączenie lamp ulicznych 
  

3 000,00 

Kruszewek oświetlenie uliczne – lampy 
  

2 130,00 
Jeziora 
Nowina 

zakup znaków drogowych na drogę przez wieś Jeziora 
Nowina 

  
2 372,67 

Michrów 
doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup strojów ludowych 
dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich "Michrowianki" 

  
10 

000,00 
 

      

 W ramach funduszu sołeckiego nie zrealizowano, następujących przedsięwzięć, 

zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa: 

Sołectwo                    Nazwa przedsięwzięcia                                                          Kwota w zł. 

    

  

Józefów 

zakup i montaż progów zwalniających i znaków 
drogowych na drodze gminnej. Zadanie nie zrealizowane z 
powodu braku możliwości technicznych, podbudowa 
drogi nie pozwala na montaż progów. 

676,42 

   

Rosołów 

budowa linii i montaż lamp oświetlenia ulicznego. Zadanie 
nie zrealizowane z powodu braku możliwości 
technicznych. Brak infrastruktury drogowej przeznaczonej 
do montażu lamp oświetlenia ulicznego. 

5 796,24 

   

Jeziora Nowina 
projekt organizacji ruchu drogowego na drodze przez wieś 
Jeziora Nowina. Projekt sformułowano w ramach zakresu 

3 500,00 

    



czynności realizowanych przez pracowników Urzędu 
Gminy Pniewy. Kwoty nie wydatkowano.   

Michrów spotkanie integracyjne mieszkańców 2 700,00 

Czekaj + Wola 
Grabska 

zakup i montaż 4 szt. lamp ulicznych. Zadanie nie 
zrealizowane z powodu braku możliwości technicznych. 
Brak infrastruktury drogowej przeznaczonej do montażu 
lamp oświetlenia ulicznego. 

2 500,00 

Dąbrówka 
zakup znaków drogowych. Zakupu nie zrealizowano w 
zakresie oznakowania drogi powiatowej. 

707,00 

Dąbrówka 
zakup lampy oświetleniowej oraz słupa. Zadania nie 
zrealizowano z powodu wskazania terenu prywatnego na 
posadowienie inwestycji.  

1 300,00 

 

     

Na promocję gminy w 2019 r. wydano 82.061,73 zł, które przeznaczono na organizację 

Nocy Świętojańskiej (37.111,55 zł), dofinasowanie dożynek powiatowych (5 000,00 zł). 

Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę 

wiązały się z kosztami w kwocie 39.950,18 zł. 

W gminie funkcjonują także następujące jednostki budżetowe: 

1. Gimnazjum w Kruszewie im. Wojciecha Siemiona 

2. Publiczna Szkołą Podstawowa w Ciechlinie im. Generała Franciszka Kamińskiego 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze im. o. Kazimierza Wyszyńskiego 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie im. św. Maksymiliana Marii Kolbego  

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie im. Papieża Jana Pawła II  

W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 

8.451.491,03 zł.  Zostały one wykonane zgodnie z założeniami w kwocie 7.911.307,74 tj. 

93,61%.  

W jednostkach budżetowych nie byli zatrudnieni radni gminni. 

Zamówienia publiczne 

W roku 2019 Gmina Pniewy przeprowadziła 8 postępowań przetargowych na roboty 

budowlane, 5 postępowań przetargowych na dostawy, 2 postępowania przetargowe na 

usługi.  

 

    

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 4 

osoby, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 4801 osób (pobyt stały i czasowy), w tym 2393 

kobiet i 2408 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 501 osób,  

a liczba mieszkańców – 546, 



 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1292 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 1520, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 600, a liczba mieszkańców: 342. 

W 2019 r. narodziły się w gminie 58 osoby, w tym 28 dziewczynek i 30 chłopców, a zmarło 48 

osób, w tym 22 kobiet i 26 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł +10. 

Nie odnotowano  zgonów niemowląt.  

Na początku 2019 r. zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie gminy było 50, zaś na 

dzień 31 grudnia 2019 r. 48.  

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Pniewach. Liczba złożonych deklaracji w 2019r., wynosiła: 

do lekarza POZ  391 

do pielęgniarki POZ   281 

do położnej POZ  151 

Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych we wszystkich zakresach – 35 171.  

Ponadto na terenie Gminy działa niepubliczna przychodnia „Ewamed” Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej.  

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

 program profilaktyki raka szyjki macicy  – kwota przeznaczona ze środków gminy, 0,0 

 kwota zewnętrznego finansowania 4 029 z programu skorzystało 229 osób. 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w  Pniewach i „Ewamed” Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w dwóch podmiotach. W 

2019 r. udzielono 21 252  świadczeń zdrowotnych w POZ, które dotyczyły najczęściej 

nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, infekcji górnych dróg oddechowych, chorób reumatycznych 

dyspepsji. 

W gminie w roku 2019 r. funkcjonowała jedna apteka. Apteka zatrudnia pracownika z tytułem 

magistra farmacji. 

 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. były 228 osoby, w tym 202 osób 

w wieku do 65 roku życia oraz 26 osób powyżej 65 r. życia, w tym 178 osób poniżej kryterium 



dochodowego oraz 50 osób powyżej kryterium dochodowego z pomocy społecznej. 

Skorzystali osoby z zasiłków stałych, okresowych, celowych. 

W 2019 r. mieszkańcy Gminy Pniewy korzystali ze stałej opieki instytucji zewnętrznych: 

 W domach pomocy społecznej: przebywało 9 mieszkańców, w tym 3 osoby w DPS  dla  

osób przewlekle psychicznie chorych, 1 osoba w DPS dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, 5 osób w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.  

W 2019 r. dla 1 osoby Ośrodek Pomocy realizował usługi opiekuńcze dla osób wymagających 

wsparcia w codziennych czynnościach. Osoba otrzymywała wsparcie w sprzątaniu, myciu 

okien, praniu odzieży i bielizny pościelowej, zabiegach higienicznych. 

Gminny Ośrodek w 2019 r. przystąpił do realizacji nowego zadania, jakim było świadczenie 

usług opiekuńczych. Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowano  

w ramach Funduszu Solidarnościowego, który powstał celem wspierania działań opiekuńczych 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Usługami objęto 1 osobę posiadającą znaczny stopień 

niepełnosprawności. 

W 2019 r. przystąpiono również do realizacji nowego zadania jakim była pomoc w wytchnieniu 

dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” ze 

środków z Funduszu Solidarnościowego. Usługami została objęta 1 rodzina.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 182 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 

grudnia 2019 r. - 146 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, 

wynosiła na początek roku - 333, a na koniec roku - 265. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019

  r. wyniosła – 1366386,62 zł (są to zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, 

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze). 

W 2019 r. na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  wydatkowano 

dla 13 rodzin kwotę 98550, 00 zł  i były to środki z budżetu wojewody. 

Na początek 2019 r.  405 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 

2019 r. 508 rodzin. Wraz z kosztami obsługi wydatki w 2019 roku wyniosły 4672906,20 zł. 

W 2019 r. wypłacono dla 646 dzieci świadczenia w kwocie 300,00 zł „Dobry Start”  

jednorazowo na podstawie rządowego programu. 

W 2019 r. realizowano zadanie wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, 

tzw. ”Karta Dużej Rodziny” skorzystało 50 rodzin. 

W ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach zostały w 2019 roku 

zapisane środki na obsługę i funkcjonowanie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  w Pniewach. Na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w 2019 

roku zaplanowano kwotę 4000,00 zł. Środki  nie zostały wydatkowane. Zadania z zakresu 



przeciwdziałania przemocy były realizowane bez ponoszenia wydatków ze środków własnych 

gminy.  

Do Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w 2019 wpłynęło                         5 

Niebieskich Kart (4 założonych przez policję i 1 przez jednostkę organizacyjną pomocy 

społecznej). Z roku poprzedniego kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty  w 3 rodzinach. 

W 6 rodzinach Zespół Interdyscyplinarny zdecydował o zakończeniu procedury Niebieskiej 

Karty. W 3 rodzinach w 2020 r. kontynuowane są działania w ramach procedury Niebieskiej 

Karty.  

 

 

 

Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 31 grudnia 2019 r. 74,073 km dróg. W 

gminnych pasach drogowych znajdowało się 37 przepustów o długości od 5,6 do 13 mb. oraz 

5 mostów posadowionych w miejscowościach: Jeziora-Przęsławice-Kocerany, Kruszew-

Kocerany, Konie-Osieczek, Konie-Osieczek, Wiatrowiec.   W 2019 roku Gmina Pniewy była 

zarządcą następujących dróg publicznych: 

1. 160901W Michrów – Kocerany – gr. gm. Pniewy – (Zalesie) 

2. 160902W Wólka Kocerańska – gr. gm. Pniewy – (Wysoczyn) 

3. 160903W Konie – Kornelówka 

4. 160904W (Machnatka) – gr. gm. Pniewy  - Wiatrowiec – (Bonisławów) 

5. 160905W Michrówek – gr. gm. Pniewy – (Jeziorany) 

6. 160906W Jeziora – Przesławice – Kocerany 



7. 160907W Kornelówka – (Petrykozy) 

8. 160908W (Petrykozy) – Budki Petrykowskie 

9. 160909W Wilczoruda – Cychry 

10. 160910W Wiatrowiec – dr. Powiatowa nr 1607W 

11. 160911W Załęże Duże – (Bystrzanów) 

12. 160912W Konie – Załęże Duże – Kruszew 

13. 160913W Kruszew – Kocerany 

14. 160914W Kocerany - (Cieśle) 

15. 160915W Kornelówka - (Werdon) 

16. 160916W Wólka Kocerańska – (Księżowola) 

17. 160917W Dąbrówka – Daszew – dr. Powiatowa nr 1607W 

18. 160918W Karolew – Kornelówka 

19. 160919W Karolew – Wólka Załęska 

20. 160920W Konie – Osieczek 

21. 160921W Witalówka – Rosołów 

22. 160921W droga przez wieś Pniewy 



23. 160923W Witalówka – Jeziora 

24. 160924W droga przez wieś Józefów 

25. 160925W droga przez wieś Wilczoruda 

26. 160926W Nowina – Przęsławice 

27. 160927W Przęsławice - gr. gminy Pniewy - (Zalesie) 

      

Ponadto Gmina Pniewy jest zarządcą dróg publicznych, bez nadanych numerów 

ewidencyjnych, zlokalizowanych na następujących działkach: 

1. Kolonia Jurki – dz. 11, 23, 70, 115/2, 157, 158. 

2. Józefów – dz. 82, 85, 86. 

3. Karolew – dz. 29, 30, 46, 56, 82, 144, 174. 

4. Kocerany – dz. 10, 55, 88, 90, 117, 216, 229, 486 

5. Konie – dz. 5, 47, 105. 

6. Kornelówka – dz. 37, 85. 

7. Kruszew – dz. 14, 85, 132/1, 133, 151, 260, 87, 282, 287/1, 298, 297,. 

8. Kruszewek – dz. 9, 85, 20. 

9. Osieczek – dz. 49, 97, 103, 104, 178, 180, 189. 

10. Pniewy – dz. 15/1, 86. 

11. Przęsławice – dz. 88, 193, 258, 274, 416. 

W 2019 roku gmina realizowała, lub współfinansowała następujące zadania 

inwestycyjne: 

1 

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1602W Wilczoruda – Michrów na odcinku 

Przęsławice – Michrów 

2 

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1607W Konie – Wilków  na odcinku Wilczoruda 

Parcela – Ciechlin od km 3+190 do km 4 + 990 o długości 1800,00 mb 

3 

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce - Ciechlin msc. Ginetówka na odcinku 

od km 3+790 do km 5 + 060 o długości 1270,00 mb 

4 

  

Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice-Kocerany przez wieś 

Przęsławice gmina Pniewy na odcinku o długości 540 mb od skrzyżowania z drogą 

krajową Dk50 

5 

  

Przebudowa drogi gminnej 160912W Konie-Załęże Duże-Kruszew w miejscowości 

Załęże Duże na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 160903W do skrzyżowania z 

drogą powiatową DP1601W o długości 975 mb 

6 Przebudowa drogi przez wieś Wilczoruda (asfalt) 



  

7 

  

 System głosowania wraz z funkcją rejestracji i transmisji obrad 

8 

  

Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem na potrzeby Urzędu Gminy  

9 

  

Zakup koparko - ładowarki  

10 

  

zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-

gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Konie 

  

12 

  

Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie  

13 

  

Przebudowa i adaptacja części budynku szkoły na punkt przedszkolny dz. Nr 149 w 

miejscowości Kruszew  

14 

  

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu Szkoły Podstawowej 

(pomieszczeń mieszkalnych) z przeznaczeniem na punkt przedszkolny (parter) oraz 

pomieszczenia szkolne (piętro) – działka Nr 157 w Karolewie  

15 

  

Utworzenie żłobka samorządowego w Kruszewie 

16 

  

Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy. 

Suma kosztów poniesionych z realizacją w/w inwestycji wyniosła 8.788.317,49 zł. z czego 

2.806.638,54  zł. stanowiły środki zewnętrzne. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 10 500 m, a na koniec 10 

500 m. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 120 gospodarstw. Gmina nie 

posiada sieci kanalizacyjnej. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

 Dom Nauczyciela w Karolewie – w budynku znajduje się 8 lokali o powierzchni łącznej 

476,20m2 



 Dom Nauczyciela w Kruszewie – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 

łącznej 146,50m2 

 Dam Nauczyciela w Jeziorze – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 

łącznej 130,50m2 

 Dom Nauczyciela w Ciechlinie – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne, ze względu 

na zły stan techniczny są niezamieszkałe oraz 1 lokal socjalny o łącznej powierzchni 

242,72 m2 

 Szkoła w Ciechlinie – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 46 m2 

 Agronomówka w Pniewach – w budynku znajduje się 2 mieszkania o powierzchni 

łącznej 100m2 

 Lokal w Michrowie – o powierzchni 43,75 m2, wykorzystywany jako lokal socjalny.  

 

Łącznie, na dzień 1 stycznia 2019 r. w zasobie gminy znajdowało się 22 mieszkania. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła ok 50 m2. 

W 2019 r. zasady przyznawania mieszkań były następujące: określone w uchwale Nr XV/87/12 

Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy zmienionego uchwałą Nr 

XXXI.191.18 Rady Gminy Pniewy z dnia 11 września 2018 r w prawie uchwalenia zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Decyzje w 

tej sprawie były podejmowane przez Wójta Gminy Pniewy, a opiniowane przez Społeczną 

Komisję Mieszkaniową.  

Niewykorzystanych było 5 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania 1 mieszkania był brak 

zainteresowania wynajmem, a 4 mieszkań – zły stan techniczny.  

W 2019 r. nie wszczynano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku nie prowadzono takich postępowań 

wszczętych w latach wcześniejszych. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 3131,00 zł, dotyczyły 2 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dane te 

przedstawiały się następująco: 3815,73 zł, dotyczyły 5 mieszkań.  

W 2019 r. nie realizowano remontów mieszkań, znajdujących się w gminnym zasobie 

komunalnym.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 100 % mieszkań, będących w zasobie gminy było wyposażonych 

w toalety. 

W 2019 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych.  

W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które 

wykorzystano w następujący sposób: 

- Budynek po byłej szkole w Wilczorudzie –Parceli – Klub Seniora,  

- Świetlica w Michrowie – Biblioteka w Michrowie,  



- Budynek naprzeciw Urzędu Gminy – najem pod działalność gospodarczą.  

 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 0 osób, zaś pod koniec 2019 r. 

było to 0 osób.  

 

Sprawy obywatelskie 

Do urzędu i jednostek gminnych wpłynęło w 2019 r. 25 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. W 2019 roku Wójt Gminy Pniewy nie 

wydał decyzji o odmowie udzielenia dostępu do informacji publicznej.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie gminy, zgodnie z rejestrami prowadzonymi 

przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, działały następujące zarejestrowane organizacje 

pozarządowe: 

 Ludowy Klub Sportowy „Pniewy” – klub sportowy, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Jurkach – klub sportowy, 

  Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Jurkach „Radość Dzieciom” – stowarzyszenie 

rejestrowe, 

 Stowarzyszanie Pomocy Szkole i Przedszkolu „Okruszek” w Kruszewie – stowarzyszenie 

rejestrowe, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Terenów Wiejskich „Pociecha”- 

stowarzyszenie rejestrowe,  

 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „AURUM” – stowarzyszenie rejestrowe, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy- stowarzyszenie rejestrowe, 

 Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Pniewy – stowarzyszanie rejestrowe, 

 Stowarzyszenie Razem Dla Michrowa – stowarzyszenie rejestrowe, 

 Górna Jeziorka – stowarzyszenie rejestrowe, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz  Rozwoju Sołectw Jeziora i Jeziórka – stowarzyszenie 

rejestrowe, 

 Związek Sadowników Mazowsza Oddział Gminny w Pniewach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechlinie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczorudzie, 

 Fundacja KOBIETA KOBIECIE – fundacja, 

 Fundacja RZEKI JEZIORKI – fundacja, 

 Koło Gospodyń wiejskich w Wilczorudzie, 

 Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Babki” z Koceran, 

 Koło Gospodyń Wiejskich Michrowianki z Michrowa, 



 Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, 

 Fundacja na Rzecz Zwierząt „Nie Zły Pies”, 

 Akademia Sportu Strikers, 

 Uczniowski Klub Sportowy KAROLEW przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. 

M.M.Kolbego w Karolewie.   

 

Przestępczość w gminie 

Na terenie gminy odnotowano 96 przestępstw, co stanowi 4,9 % wszystkich 1932 zaistniałych 

przestępstw na terenie powiatu grójeckiego. Odnotowano następujące przestępstwa 

kryminalne:  

1. Kradzież – 12 

2. Kradzież z włamaniem – 9 

3. Bójka i pobicie – 1 

4. Uszkodzenie mienia – 1 

5. Uszczerbek na zdrowiu- 2 

W zakresie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy odnotowano: 

1. Wypadki – 11 

2. Zabitych na drogach – 2 

3. Rannych na drogach – 12 

4. Kolizji drogowych - 65 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne: 

1. Bezpieczne Ferie 2019, 

2. Bezpieczne Wakacje 2019, 

3. Kampania edukacyjna – bezpiecznie na rowerze, 

4. Bezpieczne przejście, 

5. Bezpieczna droga do szkoły, 

6. Akcja pt. „Narkotyki, dopalacze zabijają” 

 

Edukacja 

Szkoły 

W 2019 roku na terenie gminy Pniewy funkcjonowały cztery szkoły podstawowe – Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie, Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze, Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. 

Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana 

Pawła II w Kruszewie. Z dniem 31 sierpnia 2019r. na mocy ustawy zakończyło swoją działalność 

Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.  Rada Gminy podjęła uchwałę 

dotyczącą stwierdzenia zakończenia działalności przez Publiczne Gimnazjum w Kruszewie.  



W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano nauczanie indywidualne dla jednego ucznia.  

Koszty utrzymania uczniów klas I – VIII w szkołach podstawowych w roku 2019 przedstawia 

poniższa tabela: 

Nazwa szkoły Ilość uczniów 

(przeciętna) 

Roczne wydatki 

bieżące 

Roczne wydatki na 

1 ucznia 

Miesięczne wydatki 

na 1 ucznia 

Ciechlin 79,08 1.350.477,31  17.077,36  1.423,11  

Jeziora 76,25 1.248.333,09  16.371,58  1.364,30  

Karolew  69,33 1.288.832,88  18.589,83  1.549,15  

Kruszew 152,75 1.780.568,85  11.656,75  971,40  

 

Łączny koszt (pomniejszony o wydatki inwestycyjne) edukacji szkolnej w klasach I - VIII w 2019 

roku wyniósł 5.668.212,13 zł. co stanowiło 96% planu rocznego (5.891.230,81 zł).  

Koszt utrzymania uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach przedstawia poniższa 

tabela: 

Nazwa szkoły Ilość uczniów 

(przeciętna) 

Roczne wydatki 

ogółem w zł. 

Roczne wydatki 

na 1 ucznia w zł. 

Miesięczne wydatki 

na 1 ucznia w zł. 

Ciechlin  11,67  87.043,58  7.458,75   621,56   

Jeziora   17,33 75.657,99   4.365,72   363,81  

Karolew   16,33 82.809,83   5.071,02   422,59 

Kruszew   29,33 198.693,67   6.774,42  564,54  

 

Łączny koszt edukacji przedszkolnej w szkołach w 2019 roku wyniósł 444.205,07 zł. co 

stanowiło 76% planu rocznego (578.983,60 zł).  

 Łączny koszt edukacji gimnazjalnej w 2019 roku wyniósł 413.550,48 zł. co stanowiło 100% 

planu rocznego (do 31.08.2019r).  

Zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej stan na 30.09.2019 r. rok szkolny 

2019/2020 rozpoczęło w szkołach podstawowych 382 uczniów. Natomiast w oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych tak zwanych „zerówkach” naukę rozpoczęło 76 

przedszkolaków.   

W szkołach na terenie Gminy Pniewy odbywała się nauka dwóch języków obcych: 

 język angielski – obowiązkowy od klasy I-VIII, 

 język rosyjski – obowiązkowy dla klas VII-VIII, 

 język rosyjski – dodatkowy dla klas V-VI, 

 Język angielski i rosyjski – III klasa gimnazjum obowiązkowy. 



W poszczególnych szkołach na terenie Gminy Pniewy etaty nauczycieli zgodnie z danymi z 

Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2019 r. ) kształtują się następująco: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Generał Franciszka Kamińskiego w Ciechlina – suma etatów 

nauczycieli – 11,73 w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 1,41 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 0,00 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  1,25 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 9,07 etatu. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze – suma etatów 

nauczycieli – 12,58 w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 5,44 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 0,71 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  3,99 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 2,44 etatu.  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie – suma 

etatów nauczycieli – 12,93 w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 1,09 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 1,9 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  3,23 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 6,71 etatu.  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie – suma etatów 

nauczycieli – 16,32 w tym:  

 Nauczyciel stażysta – 1,00 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 2,00 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  3,11 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 10,21 etatu.  

W 2019 r. szkoły ukończyło 40 uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Wojciech Siemiona w 

Kruszewie. W szkołach podstawowych po raz pierwszy opuścili szkolne mury uczniowie klas 

VIII w liczbie 44. 

 W 2019 roku odbył się w Gminie Pniewy egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło  

40 uczniów.  

Wyniki kształtowały się następująco: 

GH-H (historia) – liczba uczniów zdających -40,  średni wynik % - 64, 

GH-P (język polski )- liczba uczniów zdających -40, średni wynik % - 63,93, 

GM-M (matematyka )- liczba uczniów zdających -40, średni wynik % - 47,75, 

GM-P (przyroda) - liczba uczniów zdających -40, średni wynik % - 50,63, 



GA-P (język angielski podstawowy) liczba uczniów zdających- 25, średni wynik % 87,32, 

GA-R (język angielski rozszerzony) liczba uczniów zdających- 25, średni wynik % 79,16, 

GR-P (język rosyjski podstawowy ) liczba uczniów zdających 15, średni wynik % 70,73. 

Po raz pierwszy w 2019r. odbył się egzamin ósmoklasisty. 

Poniżej wyniki egzaminu: 

Język polski – liczba zdających  44, średni wynik %   72 

Matematyka – liczba zdających 44, średni wynik %  50 

Język angielski – liczba zdających 38, średni wynik %  62 

Język rosyjski – liczba zdających 6, średni wynik %  57 

Wójt w 2019 r. przyznał  stypendia socjalne dla 20 uczniów. Wynosiły one 764 zł na ucznia.  

Ponadto przyznano stypendia naukowe za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce w łącznej 

kwocie 10.000,00 zł na wszystkie szkoły – (Publiczne Gimnazjum – 1 000,00  zł, Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Ciechlinie – 1 900,00  zł., Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze –   1 800,00 

zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie -1 600,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Kruszewie – 3 700,00 zł) Kwota została podzielna na ilość uczniów w danej szkole, o wysokości 

nagród indywidualnych za wyniki w nauce zadecydowała rada pedagogiczna.    

Wszyscy absolwenci gimnazjum podjęli kształcenie w szkołach średnich. 

Gmina Pniewy w 2019 roku zapewniała dojazd uczniom do szkół na podstawie przepisów 

ustawy Prawo oświatowe. Zostały zakupione bilety miesięczne dla 125 uczniów 

dojeżdżających autobusami kursowymi, a odległość od domu do szkoły przekraczała 3 km oraz 

4 km. Zostały zawarte trzy umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie 

gminy organizowany przez rodziców. Gmina również zawarła porozumienie ze Starostwem 

Powiatowym w Grójcu na rok szkolny 2019/2020 dotyczący dowozu dzieci niepełnosprawnych 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach.  

 

Przedszkola 

Na terenie Gminy Pniewy nie funkcjonowały przedszkola publiczne. Przy szkołach 

podstawowych działały oddziały przedszkolne tzw. „0”. Na terenie Gminy Pniewy działały 

również cztery niepubliczne punkty przedszkolne, których organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie „Górna Jeziorka”. Placówki te funkcjonowały w pomieszczeniach 

udostępnionych przez publiczne szkoły podstawowe (Ciechlin, Jeziora, Karolew, Kruszew), do 

których  uczęszczało 58 dzieci,  (stan na 30.09.2019 r., dane z Systemu Informacji Oświatowej.)  

Koszt utrzymania niepublicznych punktów przedszkolnych w roku 2019 wyniósł 655.596,66 zł. 

Koszty poniesione w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu gminy do przedszkoli 

prowadzonych poza obszarem gminy wyniosły 234.801,58 zł. Łącznie na zadanie zapewnienia 



edukacji przedszkolnej gmina przeznaczyła w 2019 roku 890.398,24 zł. co stanowiło 93% planu 

rocznego (960.139,85 zł). 

 

Biblioteka 

W roku 2019 na terenie Gminy Pniewy, podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonowała 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach z filią w Michrowie. 

Filia jest dostępna i przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 20738 woluminów, zaś na koniec roku – w 

związku z dużą liczbą ubytkowanych egzemplarzy – 17316 woluminów. Zbiory audiowizualne 

w 2019 r. zostały wzbogacone o 75 pozycji. Zakupiono 840 nowości wydawniczych. 

Na początku roku zarejestrowano 703 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta 

wynosiła 739. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 4402 czytelniczek i czytelników, którzy 

skorzystali łącznie z  5000 woluminów. Zbiory wzbogacono o m.in. następujące pozycje: 

beletrystyka, literatura dla dzieci i młodzieży, poezja, biografia, poradniki, reportaż i dokument 

oraz audiobooki. 

W ciągu roku miała miejsce zmiana na stanowisku Kierownika GBP. Biblioteka zatrudniała 2  

pracowników na dwóch etatach. W ciągu roku struktura zatrudnienia zmieniła się. Na dwóch 

etatach zatrudnionych jest trzech pracowników. 

W jednostce użytkowano 8 komputerów, w tym 6 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego internetu. Biblioteka zapewniała dostęp do katalogów on-line. 

W 2019 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia: Kolędowanie z Trzema 

Królami – koncert. Wernisaż prac malarskich p. Nastały, Kulturomaniak 2019, Noc z 

Gwiezdnymi Wojnami, Wieczór arabski, Koncert zespołu Micherki, Ósme Narodowe Czytanie, 

Wystawa Plenerowa o Stanisławie Moniuszko, Noc Bibliotek, Mikołajkowy Wieczór Gier, 

Wystawa prac malarskich dzieci uczęszczających na warsztaty plastyczne w bibliotece, Koncert 

kolęd i pastorałek. Ponadto w bibliotece odbywały się warsztaty  dla dzieci mające na celu 

promocję czytelnictwa oraz warsztaty szachowe, teatralne i artystyczne. W wydarzeniach tych 

wzięło udział 827 mieszkańców. 

Przy bibliotece funkcjonują: warsztaty języka angielskiego, teatralno – muzyczne, plastyczne, 

szachowe, komputerowe. Działa również Dyskusyjny Klub Książki oraz Kółko Gier planszowych. 

Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. 

W 2019  roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 251 

229,00 zł. 

 

Przedsiębiorcy 



W 2019 r. zarejestrowano w gminie, 22 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 

działalności przedsiębiorstw były usługi budowlane, handel obwoźny, usługi transportowe, 

produkcja mebli. 

W 2019 r. wyrejestrowano 17 przedsiębiorców, w tym 17 osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą oraz 0 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów była sprzedaż obwoźna (działalność sezonowa), naprawa i 

konserwacja pojazdów, sprzedaż przez Internet. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 18 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 18 podmiotów.  

 

Ochrona środowiska 

W 2019 r. na obszarze gminy nie było sensorów monitorujących stężenie pyłu PM10. 

W roku 2019, na podstawie danych publikowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad, oszacowano, że 765 mieszkańców Gminy Pniewy było narażonych na 

ponadnormatywny hałas drogowy.  

Na terenie Gminy Pniewy brak zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska. 

Na terenie Gminy Pniewy brak oczyszczalni ścieków komunalnych. 

W roku 2019 udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 

100%. Na terenie Gminy Pniewy znajduje się 5 oczyszczalni ścieków bytowych zlokalizowanych 

przy obiektach użyteczności publicznej. Z tych oczyszczalni korzystało na początku 2019 r. -  

904 osoby, natomiast pod koniec roku 2019 – 838 osób. Różnica wynika głównie z niestabilnej 

liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. 

Na terenie Gminy Pniewy nie istnieją żadne legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych, nie zlokalizowano też dzikich wysypisk odpadów komunalnych. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 36 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 192 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku 

dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca gminy przypadało 55 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych i 145 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana 

proporcji wynikała z tego, że w roku 2019 mieszkańcy decydowali się na zmianę sposobu 

gromadzenia odpadów komunalnych na zbiórkę selektywną. 

W roku 2019 Odłowiono 36 bezpańskich zwierząt, w tym: psów 23, kotów 13.  

W roku 2019 przyjęto 82 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew oraz wydano 18 decyzji na 

wycinkę drzew (m.in. świerk pospolity, sosna, dąb, brzoza, modrzew, olcha, topola, osika, klon, 

kasztan, lipa, jesion, grab, robinia akacjowa, tuja, daglezja, cis, wierzba, świerk srebrny, 

czeremcha, bez dziki, jeżyna ). 



W celu poprawy warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania:  

 uzyskała dofinansowanie na zadanie dotyczące usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest z terenu gminy; 

 uzyskała dofinansowanie na zadanie dotyczące wykonania aktualizacji inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Programu usuwania azbestu; 

 podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie wspólnie z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu priorytetowego  

„Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i 

zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 

jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

 

W dniu 11 czerwca 2019 r. ujawniono nielegalne składowanie odpadów głównie 

niebezpiecznych na działce o nr ew. 14 w miejscowości Wólka Załęska gmina Pniewy. 

Tut. urząd przeprowadził postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnego 

magazynowania odpadów, które zostało zakończone wydaniem decyzji nakazującej 

właścicielom nieruchomości usunięcie odpadów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). 
 

W dniu 23 listopada 2019 r. ujawniono proceder składowania odpadów 

niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia na działce o nr ew. 47 w miejscowości 

Wilczoruda gmina Pniewy. Tut. urząd przeprowadził postępowanie administracyjne w 

sprawie nielegalnego magazynowania odpadów, które zostało zakończone wydaniem 

decyzji nakazującej właścicielom nieruchomości usunięcie odpadów, w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze 

zm.). 
 

W dniu 23 listopada 2019 r. ujawniono proceder wylewania płynnych odpadów 

niebezpiecznych do ziemi na działkach o numerze ewidencyjnym 45 oraz 46 w 

miejscowości Wiatrowiec gmina Pniewy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Radomiu przeprowadził czynności polegające na pobraniu próbek gleby z miejsc 

skażonych. Natomiast Wójt Gminy Pniewy po przeprowadzeniu oględzin, dokonał 

zgłoszenia wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Z posiadanej 

dokumentacji wynika, że RDOŚ wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. 
 

 

Planowanie przestrzenne 

Na początku 2019r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

100 % powierzchni gminy.  

W 2019 r. nie wydawano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie 

wydawano decyzji o warunkach zabudowy.  



W 2019 roku Rada Gminy Pniewy nie podejmowała uchwał zmieniających zapisy 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2019 r. wydano 180 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz 175 zaświadczeń, w tym również informacje dotyczące rewitalizacji.  

 

Sprawy administracyjne 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 2019 

r. 16 dni, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 16 dni. 

 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pniewy na dzień 31.12.2019 roku wynosił 24 osoby (22, 

2 x 0,5 etatu), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  5 osób, 5 etatów, a w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Pniewach 3 osoby, 1 etat, 2 x 0,5 etatu. 

W 2019 roku nie zaskarżono żadnej decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego.  

W 2019 roku Wojewoda Mazowiecki nie stwierdził nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych 

przez organy gminy. 

Wobec organów gminy w 2019 r. nie zapadły wyroki  sądów administracyjnych stwierdzające 

bezczynność organów.  

W 2019 roku do Urzędu wpłynęła jedna skarga na nienależyte wykonywanie obowiązków 

służbowych przez pracownika. 

W 2019 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęły dwie skargi na uchwały 

Rady Gminy Pniewy. W przypadku pierwszej uchwały skarżący domagał się stwierdzenia 

nieważności art. 4 ust. 4 dotyczącego przyznania Przewodniczącemu Rady Gminy 

rozszerzonych kompetencji w postaci decydowania o wyborze miejsca, terminu i formy 

przeprowadzania konsultacji społecznych oraz art. 5 ust. 2 dotyczącego nałożenia na 

Przewodniczącego Rady Gminy obowiązku wydawania mieszkańcom instrukcji dotyczącej 

formy i terminów zgłaszania uwag do prowadzonych konsultacji społecznych. W wyroku z dnia 

14 listopada 2019 roku (sygn. akt VIII Sa/Wa 604/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej art. 4 ust. 4, art. 5 

ust. 2, art. 5 ust. 3 zdanie drugie i w art. 4 ust. 1 pkt. 2 w zakresie słowa „PESEL”.  

W przypadku drugiej uchwały skarżący domagał się stwierdzenia nieważności uchwały nr 

XXIX.141.17 w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych w 

części obejmującej postanowienia załącznika nr 10 poz. G, w zakresie zapisu: „Oświadczam, że 

są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością”. W wyroku z dnia 28 listopada 2019 roku (sygn. akt VIII Sa/Wa 

631/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika nr 10 poz. H w zakresie zapisu 



„Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

31.01.2019 RDOŚ wydał Decyzję dot. sprzeciwu do Decyzji Wójta Gminy Pniewy z dn. 

29.03.2018 (R.Oś.6220.2.2018(10)). Przedmiotem sprzeciwu było prowadzenie działań 

polegających na budowie ziemnego, kopanego stawu rekreacyjnego w m. Przęsławice.  

11.01.2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie 

SKO.E6.25.2627.2018 utrzymujące w mocy zaskarżone przez wierzyciela postanowienie Wójta 

Gminy Pniewy Fn.3135.2.23B.2018 z dn. 14.11.2018 r. w zakresie zaległości z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 13.06.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu wydał Postanowienie (Sygn. akt VIII 

SA/Wa212/19) o odrzuceniu skargi wierzyciela na w/w postanowienie Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego.    
 


