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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 2018. 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy Pniewy 2004 – 2018, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy do roku 2020, 

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

2032. 

 Roczny Program współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Nikotynizmowi na rok 2018 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 osłonowy w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020, 

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

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

W Strategii Rozwoju Gminy Pniewy przewidziano, że w 2018 r. wskaźnikami wykonania celu 

było: 

 

Określenie celu Realizacja 

Budowa ujęć wody i sieci w sołectwach Osieczek, Jeziora, Teodorówka, 
Przykory, Wilczoruda, Józefów, Tomaszówka. 
 

Nie 

Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji. 
 

Nie 

Budowa oczyszczalni ścieków w Pniewach o przepustowości 1000 m3 / 
dobę oraz sieci kanalizacyjnej. 
 

Nie 

Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy. 
 

Nie 

Dokończenie gazyfikacji w rejonach zgazyfikowanych i budowa sieci 
gazowej w Woli Grabskiej, Czekaju, Kornelówce, Przykorach, 
Kruszewku, Michrowie-Stefowie, Osieczku, Teodorówce, Tomaszówce. 
 

Nie 

Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie utylizacji odpadów 
stałych. 
 

Nie 

Uregulowanie stanu prawnego terenów pod drogami gminnymi. Tak (częściowo) 
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Modernizacja dróg powiatowych: Pniewy-Rembertów, Wilczoruda-
Michrów, Michrówek-Jeżewice, Konie-Wilków, Ciechlin-Rożce, 
Dąbrówka-Szadków. 
 

Tak (częściowo) 

Modernizacja dróg gminnych. 
 

Tak (częściowo) 

Budowa chodników przy drogach krajowych, powiatowych, gminnych. 
 

Nie 

Budowa parkingów i miejsc biwakowych. 
 

Tak 

Budowa ścieżek rowerowych. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie gminnego programu wspierania grup 
producenckich. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu promocji produkcji zdrowej 
żywności. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie systemu wspierania rozwoju przetwórstwa. 
 

Nie 

Organizacja szkoleń. 
 

Tak 

Opracowanie i wdrożenie programu wspierania inicjatyw lokalnych. 
 

Nie 

Realizacja programu współpracy z samorządami. 
 

Nie 

Szkolenia członków zespołu ds. pozyskiwania środków pomocowych 
(utworzenie zespołu określono jako cel na rok 2004). 
 

Nie 

Opracowywanie aplikacji o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. 
Monitoring i rozliczanie zadań. 
 
 

Tak 

Opracowanie i wdrożenie programu informacyjnego o możliwościach 
inwestowania na terenie gminy. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie systemu zachęt dla inwestorów. 
 

Nie 

Budowa Gminnego Domu Kultury. 
 

Nie 

Budowa Szkoły w Jeziorze. 
 

Nie 

Budowa Gimnazjum w Pniewach. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania patologiom 
społecznym. 
 

Nie 
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Opracowanie i wdrożenie programu organizacji wolnego czasu dla 
młodzieży. 
 

Nie 

Budowa gminnego boiska z zapleczem socjalnym w Załężu Dużym. 
 

Tak 

Opracowanie i wdrożenie programu pozyskania inwestorów z zakresu 
bazy turystyczno-rekreacyjnej. 
 

Nie 

Zagospodarowanie rekreacyjne terenów wokół zbiornika wodnego we 
wsi Osieczek. Zagospodarowanie osiedla Śreniawa. 
 

Nie 

Opracowanie harmonogramów inwestycji, pozyskanie terenów i 
budowa zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Cychry, 
Wilczoruda, Osieczek, Jeziora, Przęsławice, Kolonia Jurki. 
 

Nie 

Wsparcie budowy zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych przez 
inwestorów na terenach prywatnych. 
 

Nie 

Opracowanie harmonogramów zalesień i zalesienia. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu podnoszenia świadomości 
ekologicznej w gminie. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu poprawy estetyki gminy. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu popularyzacji agroturystyki. 
 

Nie 

Opracowanie i wdrożenie programu promocji gminy. 
 

Nie 

 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 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. Działania wspomagające 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. 
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W roku 2018 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.  

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 8,13%. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Nikotynizmowi na rok 2018 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 i nikotyny poprzez: 
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- opiniowanie projektu 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; 

- opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pniewy 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych i podawania tych napojów; 

- opiniowanie projektu 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. Szkoły mające swoje siedziby na terenie Gminy Pniewy realizowały szkolne programy 

profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców; 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała Diagnozę Problemów 

Społecznych na terenie gminy Pniewy dotyczącą problemów uzależnień i przemocy celem 

skutecznej profilaktyki wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, zadanie to było rekomendowane 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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 2018 roku odbyły się 2 szkolenia o tematyce uzależnień dla członków Gminnej Komisji 

Alkoholowej, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, pracowników ośrodka 

pomocy i policji. 

Ad 6. W 2018 roku odbyły się 2 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. 

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. Komisja współpracowała z wszystkimi 
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organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu gminy Pniewy celem 

zwiększenia skuteczności działań profilaktycznych i interwencyjnych. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, w 100%, czyli wykonano 7 na 7 założeń w 2018 r. 

 

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

w 2018 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 zostało przeprowadzone poprzez 

wykonanie Diagnozy Problemów Społecznych na terenie gminy Pniewy. Niniejsza diagnoza 

społeczna realizowana na zlecenie gminy Pniewy miała na celu ukazanie skali problemów 

uzależnień społecznych na terenie gminy. Zakres działań badawczych odnosił się do 

zidentyfikowania następujących kwestii: 

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

mieszkańców, sprzedawców); 

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

mieszkańców); 
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- zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe; 

- określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień i przemocy; 

- zidentyfikowania skutków występujących problemów; 

- pokazania 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 

Biblioteka Publiczna w Pniewach wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów w 

Pniewach prowadziła działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w budynku Filii 

Biblioteki w miejscowości Michrów poprzez warsztaty, zajęcia i spotkania z ciekawymi 

osobami. Prowadzone były również zajęcia uczenia umiejętności, w szczególności 

muzycznych, językowych i kulinarnych. 

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 z elementami zdrowego żywienia, odpowiedniej diety. Dzieci, młodzież i 

dorośli brali udział w zajęciach kulinarnych realizowanych przez Wolontariat „Dobre Serce” 

podczas których uczono się przygotowywania zdrowych pełnowartościowych posiłków – było 

to zadanie zrealizowane w ramach programu POPŻ na lata 2014-2020 (program operacyjny - 

pomoc żywnościowa dla najuboższych). W Filii Biblioteki Publicznej w Michrowie dzieci 

uczestniczyły w zajęciach kulinarnych z rodzicami celem kształtowania zdrowych nawyków 

żywieniowych. 

Ad 5. Wsparcie merytoryczne organizacji gminnych działających na polu przeciwdziałania 

narkomanii polegało na wyposażeniu wszystkich szkół w aktualne materiały multimedialne na 

nośnikach  CD  o aktualnych uzależnieniach i zagrożeniach niezbędne do pracy wychowawców 

klas celem prowadzenia szkolnych programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i 

problemów z tego zakresu. Wsparcie merytoryczne organizacji działających na terenie gminy 

Pniewy opierało się na współpracy i wymiany 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, 

Gminnej Biblioteki Publicznej   w Pniewach i organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy Pniewy oraz Sądu Rejonowego w Grójcu. 
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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 w ilości 500 sztuk 

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

szkół podstawowych uczestniczyły w 5-dniowym wyjeździe z elementami zajęć 

profilaktycznych, podczas których otrzymywały wiedzę na temat uzależnienia od narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych. 

Ad 7. Wspieranie lokalnych struktur w kształtowaniu odpowiedniej polityki promującej 

spędzanie wolnego czasu bez używania narkotyków polegało na dofinasowaniu ze środków 

własnych gminy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-

2019 w roku 2018. Realizowane i wspierane były działania profilaktyczne, edukacyjne i uczenia 

spędzania wolnego czasu bez uzależnień. Wyposażono szkoły w materiały służące realizacji 

zajęć pozaszkolnych. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, w 100%, czyli wykonano 7 na 7 założeń w 2018 r. 

 

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 2018 roku polegała na wszelkich działaniach 

zapobiegających zjawiskom przemocy poprzez profilaktykę, monitorowanie, diagnozę 

wszelkich problemów zagrażających bezpieczeństwu rodziny i jej członków. Zadanie 

zrealizowano poprzez przeprowadzenie Diagnozy Problemów Społecznych na terenie gminy 

Pniewy w 2018 r. wśród dzieci, młodzieży ze szkół z terenu gminy Pniewy i na 

reprezentatywnej próbie dorosłych z terenu gminy Pniewy, w tym na sprzedawcach napojów 

alkoholowych. Zadanie sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze 

gminy Pniewy zostało wykonane. Realizowano projekty edukacyjno – informacyjne dla 

młodzieży i dzieci z zakresu występowania, zapobiegania, ochrony i radzenia sobie ze 

zjawiskiem przemocy w rodzinie w placówkach oświatowych z terenu gminy. Prowadzono 

działania edukacyjne w ramach procedury „Niebieskie Karty” (GOPS, ZI, Policja, GKRPA). 
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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 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). 

Ad 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie polegała w 2018 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”. 
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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 2018 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. Dofinansowano 

zakup dla szkół filmów  z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, domowej i szkolnej 

służących prowadzeniu lekcji wychowawczych. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, w 80%, czyli wykonano 4 na 4 założeń w 2018 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 w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

2018 r. 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 dzieci w ilości nie większej niż 20 % 

liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych na 

terenie gminy w poprzednim miesiącu  kalendarzowym. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż 

objęto pomocą 12,77 % dzieci bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

W Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na 2018 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: 
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- praca socjalna w rodzinie, objęto pomocą- 64 rodziny; 

- wsparcie ubogich rodzin z dziećmi, wypłacono zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 97134,15 

zł ; 

- organizowanie wyjazdu integracyjno-profilaktycznego dla dzieci z klas 6 w Tatry, skorzystało 

 39 dzieci; 

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

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

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nikotynizmowi 

na 2018 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 ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 2014-2020; 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc     

Żywnościowa 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej 

Potrzebującym, ilość wydanych skierowań – 30; 

- dożywianie dzieci ciepłym posiłkiem w szkole- liczba dzieci 47; 

- wspieranie finansowe rodzin w zakupie żywności- liczba rodzin 52. 

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

niepełnosprawnych. 

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

Filia Biblioteki Publicznej w Michrowie; 

- wyrównywanie szans w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu, ułatwienie kontaktów 

społecznych i zapobieganie izolacji przez zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu 

społeczności lokalnej, liczba spotkań- 2; 

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, Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach 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 
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zdrowego żywienia i odpowiedniej diety. Dzieci, młodzież i dorośli brali udział w zajęciach 

kulinarnych realizowanych przez wolontariat „Dobre Serce”. W Fili Biblioteki Publicznej w 

Michrowie dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych z rodzicami celem kształtowania 

zdrowych nawyków żywieniowych;  

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

rodzinie poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-

2019 w roku 2018, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2026, Diagnoza Problemów Społecznych 

dla Gminy Pniewy opracowana w 2018 r. 

Czwartym celem strategicznym była aktywizacja osób bezrobotnych: 

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

realizowano w postaci pracy socjalnej;  

- 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; 

- 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; 

- realizacja prac społecznie użytecznych dla osób skazanych wyrokami- było realizowane. 

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.  

GKRPA przekazał szkołom, GOPS, SPZOZ, NZOZ łącznie 10 plakatów, 500 ulotek o tematyce 

uzależnień, przemocy, picia alkoholu w ciąży i przez młodzież, przekazano 5 egzemplarzy 

książek o tematyce problemów w rodzinie w związku z uzależnieniem. Wszystkie szkoły w roku 

szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 posiadały i aktualizowały gazetki szkolne związane ze 

szkolnymi programami profilaktycznymi. 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. 
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W 2018 r. z powodu braku asystenta nie obejmowano jego pomocą rodzin z problemami, 

zastępczym wsparciem obejmowali pracownicy socjalni 6 rodzin pozostawionych z 

asystentury rodzinnej. W przeciągu roku zostały wyprowadzone 2 rodziny i na koniec 2018 r. 

pozostawały pod opieką 4 rodziny. Pracą socjalna łącznie obejmowane było w 2018 r. 11 

rodzin wielodzietnych i 14 rodzin niepełnych bezradnych w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dożywiano w 2018 r. 47 dzieci 

do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendiami szkolnymi objęte było 22 dzieci. 

Kontraktów socjalnych nie realizowano. 

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 2018r. odbyły 16 spotkań. Zespół Interdyscyplinarny gminy Pniewy 

zebrał się na 7 posiedzeniach. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 

Pniewach w 2018 r. odbyła 9 posiedzeń. Służby pomocy społecznej, policji brały udział w 2 

szkoleniach z zakresu przeciwdziałania problemom występującym w rodzinie, uzależnienia i 

przemoc.  

 

Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 20.495.736,64 zł oraz wydatki w kwocie 

22.640.987,79 zł.   

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 zamiast 20.495.736,64 zł., wpływy wynosiły 20.775.128,26 zł., tj. 101,4%, 

 zamiast 22.640.987,70 zł., wydatki wynosiły 21.778.097,59 zł. tj. 96,2%, 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.323,65 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.532,38 zł. 

W gminie zrealizowano następujące projekty z udziałem środków zewnętrznych: 

 Zakup sanitariatów, Osieczek – kwota zewnętrznego finansowania: 20 000,00 zł, zaś 

wkład własny wynosił 13 998,01zł, 

 Zakup ławek i posadowienie ich wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki – kwota zewnętrznego 

finansowania: 1 872,00 zł, zaś wkład własny wynosił 0,00 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Michrów – Kocerany – 

kwota zewnętrznego finansowania: 100 000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 

146 105,39 zł, 
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 Uporządkowanie działki w Koceranach – kwota zewnętrznego finansowania: 10 000,00 

zł, zaś wkład własny wynosił 10.000 zł.  

 Remont łazienek w strażnicy OSP w Koniach – kwota zewnętrznego finansowania: 

10 000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 18 586,81 zł,  

 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ - kwota zewnętrznego finansowania: 

124 841,77 zł, zaś wkład własny wynosił 31 210,45 zł, 

 Remont dachu strażnicy OSP w Przęsławicach – kwota zewnętrznego finansowania: 

23 742,00 zł, zaś wkład własny wynosił 9 963,95 zł, 

 Zakup wyposażenia hydraulicznego dla OSP w Koniach – kwota zewnętrznego 

finansowania: 86 220,34 zł, zaś wkład własny wynosił 870,91 zł, 

 Kampania edukacyjna – bezpiecznie na rowerze – kwota zewnętrznego finansowania: 

19 114,26 zł, zaś wkład własny wynosił 2 756,07 zł, 

 Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w PSP w Kruszewie – kwota zewnętrznego 

dofinansowania: 81 225,52 zł, zaś wkład własny wynosił 2 400,00 zł. 

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

kwotę 446.475,47 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

 

Sołectwo                                 Nazwa przedsięwzięcia                    Kwota w zł. 

Aleksandrów zakup tłucznia na drogę gminną 3 568,20 

Aleksandrów rozbudowa oświetlenia ulicznego 6 980,00 

Budki Petrykowskie rozbudowa oświetlenia ulicznego 2 850,00 

Budki Petrykowskie 

remont pomieszczeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie (min. 

łazienki) 

2 758,19 

Ciechlin 
wytyczenie drogi gminnej Ciechlin – 

Daszew 
7 000,00 

Ciechlin 
zakup rolet okiennych do świetlicy 

wiejskiej 
1 376,54 

Ciechlin 
wyposażenie kuchni w świetlicy 

wiejskiej 
7 000,00 

Cychry 
dokończenie linii oświetlenia ulicznego 

w kierunku P. Słojewskich 
1 800,00 

Cychry zakup tłucznia na drogę gminną 5 008,00 

Cychry dokończenie linii energetycznej 3 500,00 

Czekaj + Wola 
Grabska 

zakup tłucznia na drogę gminną 
12 

019,20 
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Daszew 
przebudowa drogi gminnej nr 51 

(emulsja) 
8 621,26 

Dąbrówka zakup gruntu pod drogę gminną nr 28 5 000,00 

Dąbrówka zakup tłucznia na drogę gminną nr 28 3 000,00 

Dąbrówka zakup tłucznia na drogę gminną 3 698,20 

Ginetówka zakup tłucznia na drogę gminną nr 48/1 
10 

955,00 

Huta Jeżewska + 
Natalin 

rozbudowa oświetlenia ulicznego 9 000,00 

Huta Jeżewska + 
Natalin 

remont pomieszczeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie (min. 

łazienki) 

532,76 

Jeziora + 
Tomaszówka 

remont drogi w Jeziorze (Śreniawa) 9 274,40 

Jeziora + 
Tomaszówka 

remont drogi nr 89 w Jeziorze 3 000,00 

Jeziora + 
Tomaszówka 

remont drogi w Jeziorze za szkołą 2 000,00 

Jeziora + 
Tomaszówka 

dokończenie drogi w Tomaszówce 1 000,00 

Jeziora + 
Tomaszówka 

zakup 3 lamp i 2 słupów do oświetlenia 

ulicznego 
3 000,00 

Jeziora Nowina zakup i ustawienie znaków drogowych 6 646,92 

Jeziórka 
utwardzenie tłuczniem drogi Jeziórka - 

Wola Grabska 
8 075,40 

Jeziórka zakup 4 szt. lamp oświetlenia ulicznego 2 500,00 

Józefów zakup tłucznia 4 444,60 

Józefów 

wyposażenie pracowni szkolnych w 

Publicznej Szkole Podstawowej w 

Ciechlinie 

2 000,00 

Józefów 
remont łazienek w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Karolewie 
3 412,55 

Jurki 
naprawa dróg utwardzonych grysem 3 380,40 

Jurki oświetlenie drogi gminnej nr 33 
12 

000,00 
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Karolew 

remont pomieszczeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie (min. 

łazienki) 

15 

571,43 

Kocerany 
Przebudowa drogi gminnej nr 183/1 

(tłuczeń +emulsja) 
5 761,33 

Kolonia Jurki 
zakup tłucznia na drogę Kolonia Jurki - 

Kruszew 
9 640,40 

Konie Przebudowa drogi gminnej (emulsja) 
14 

508,02 

Kornelówka zakup tłucznia 7 762,40 

Kornelówka 
zakup opraw oświetleniowych 

(oświetlenie uliczne) 
2 000,00 

Kruszew 
zakup tłucznia na wyremontowanie dróg 

gminnych 

11 

525,60 

Kruszewek zakup tłucznia na remont dróg 5 070,60 

Michrów Przebudowa drogi gminnej nr 150 
22 

015,34 

Michrów opłata za energię elektryczną 673,42 

Michrówek 
zakup tłucznia i remont drogi gminnej nr 

49 

12 

144,40 

Michrówek 
przegląd i konserwacja urządzeń 

istniejących na placu zabaw 
599,99 

Michrów-Stefów 
utwardzenie i wyprofilowanie drogi 

Michrów - Stefów - Bystrzanów 

11 

268,00 

Nowina 
Przęsławice 

zakup tłucznia na drogi gminne  8 513,60 

Osieczek zakup tłucznia 2 441,40 

Osieczek 
montaż lamp i okablowanie linii 

energetycznej 
9 045,65 

Pniewy zakup tłucznia na drogę gminną 3 818,60 

Przęsławice remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
14 

621,96 

Przykory 
położenie nawierzchni emulsyjno-

grysowej na odcinku 800m 
8 600,00 
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Rosołów 

remont pomieszczeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie (min. 

łazienki) 

2 697,22 

Teodorówka zakup lamp 2 497,27 

Teodorówka zakup tłucznia 7 762,40 

Wiatrowiec zakup tłucznia 
10 

391,60 

Wilczoruda 
zakup pieca konwekcyjno-parowego do 

świetlicy wiejskiej 

11 

070,00 

Wilczoruda - 
Parcela 

zakup tłucznia na utwardzenie dróg 

gminnych w sołectwie 

11 

080,20 

Witalówka zakup tłucznia 
11 

080,20 

Wola Pniewska 
naprawa drogi nr 13 technologią 

emulsyjno-grysową i asfaltem 

14 

394,08 

Wólka Załęska 
zakup lustra na skrzyżowaniu dróg w 

Wólce Załęskiej 
1 406,28 

Wólka Załęska zakup tłucznia 3 943,80 

Wólka Załęska 

remont pomieszczeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie (min. 

łazienki) 

5 000,00 

Załęże Duże zakup kruszywa 
12 

958,20 

Załęże Duże 

remont pomieszczeń w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie (min. 

łazienki) 

710,46 

Kruszew 
zakup tłucznia na drogę gminną nr 282 

Kruszew-Kolonia Jurki 
4 500,00 

Dąbrówka  
rozbudowa (dokończenie) oświetlenia 

ulicznego 
1 500,00 

Kocerany 

Adaptacja działki gminnej na cele 

infrastruktury służącej użyteczności 

publicznej w miejscowości Kocerany 

10 

000,00 

Kruszewek zakup i montaż 3 szt. lamp 4 500,00 

Pniewy 
zakup i montaż drzwi i okna w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie 
6 000,00 
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Pniewy 
remont łazienek w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Karolewie 
4 000,00 

W ramach funduszu sołeckiego nie zrealizowano, następujących przedsięwzięć, zgłoszonych 

we wnioskach przez sołectwa: 

Sołectwo                    Nazwa przedsięwzięcia                                           Kwota w zł. 

Budki 
Petrykowskie 

spowalniacze ruchu 3 800,00 

Cychry zakup soli drogowej na drogi gminne 1 100,00 

Rosołów 
zakup progów zwalniających oraz zakup i 
montaż znaków drogowych 

6 000,00 

Teodorówka konserwacja stacji meteorologicznej 500,00 
 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 63 988,07 zł, które przeznaczono na organizację Nocy 

Świętojańskiej (44 349,20 zł), dofinasowanie dożynek powiatowych (3 000,00 zł). Ogłoszenia 

w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały się z 

kosztami w kwocie 14 566,88 zł. 

W gminie funkcjonują także następujące jednostki budżetowe: 

1. Publiczne 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 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie 

6.216.575,92 zł.  Zostały one wykonane zgodnie z założeniami w kwocie 6.016.017,48 tj. 

96,77%.  

W jednostkach budżetowych nie byli zatrudnieni radni gminni. 

 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 7 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 4805 osób (pobyt stały i czasowy), w tym 

2393 kobiet i 2412 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 408 osób,  

a liczba mieszkańców – 430, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1402 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1653 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 583, a liczba mieszkańców: 329. 
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W 2018 r. narodziło się w gminie 63 osoby, w tym 25 dziewczynek i 38 chłopców, a zmarło 61 

osób, w tym 26 kobiet i 35 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł +2. Nie 

odnotowano  zgonów niemowląt.  

Na początku 2018 r. zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie gminy było 54, zaś na 

dzień 31 grudnia 2018 r. 44.  

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Pniewach. Liczba złożonych deklaracji w 2018 r., wynosiła 7.202 , a liczba udzielonych 

świadczeń zdrowotnych – 28.842. 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, 0,00 

– kwota zewnętrznego finansowania 5.130,00 z programu skorzystało 262 osób, 

 program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży – kwota przeznaczona ze środków 

gminy, 0,00 – kwota zewnętrznego finansowania 23.000,00; z programu skorzystało 

198 osób. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 18 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 18 podmiotów.  

 Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki związane z realizacją 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Nikotynizmowi na rok 2018 dla Gminy Pniewy będące w dyspozycji 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach: 

 Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia 5 osób, wraz z należnymi składkami 

i zaliczką na podatek dochodowy) dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pniewach za 9 posiedzeń, kontrole punktów sprzedaży 

alkoholu i prowadzenie spraw osób z problemem alkoholowym zaplanowano wydatki 

na kwotę 4715,00 zł, a wydatkowano kwotę 4715,00 zł (100% planu). 

 Na zakup usług pozostałych (koszty przejazdów autokarowych podczas wyjazdów na 

pogadanki, prelekcje, zajęcia sportowe, artystyczne i konkursy pozaszkolne, diagnoza 

problemów społecznych dla gminy Pniewy, wyjazd edukacyjny dzieci z Publicznego 

Gimnazjum w Kruszewie do Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i 

Krakowa, 5 dniowy wyjazd profilaktyczno-integracyjny dzieci z klas VI PSP z terenu 

gminy Pniewy w Góry Tatry z cyklem zajęć profilaktyki dopalaczy, alkoholu i 

narkomanii, warsztaty profilaktyczno-muzyczne – zajęcia pozaszkolne w Filii Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Michrowie, montaż i transport karuzeli na plac zabaw w 

Kruszewie, zaplanowano wydatki na kwotę 46633,00 zł, a wydatkowano kwotę 

46464,99 zł (99,64% planu). 
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 Na szkolenia kadr działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, 

nikotynizmowi, narkomanii i przemocy (dwa szkolenia, w tym o tematyce „Zmiany w 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości” dla 3 osób oraz „Skuteczne działanie i 

funkcjonowanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w myśl 

obowiązujących ustaw i przepisów prawa na 2018 rok”) zaplanowano wydatki na 

kwotę 3018,00 zł, a wydatkowano kwotę 3018,00 zł (100% planu). 

 Na zakup materiałów i wyposażenia (materiały prawne – prenumerata czasopisma, 

materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla szkół, nagrody i 

artykuły spożywcze na zorganizowanie Dnia Patrona w PSP Kruszew, dla uczestników 

Pielgrzymki w Intencji Trzeźwości Narodu w PSP Karolew, dla uczestników otwarcia 

placu zabaw w Kruszewie, nagrody dla uczestników konkursu patriotycznego z okazji 

odzyskania niepodległości, piłki i wyposażenie sportowe na zajęcia pozaszkolne dla PG 

Kruszew, materiały do sali zajęć edukacyjnych dla dzieci  z SOSW Jurki – klasy młodsze 

i starsze oraz do zajęć oligofrenii, zaplanowano wydatki na kwotę 11910,00 zł, a 

wydatkowano kwotę 11909,52 zł (100%).  

 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach 

dokonali 3 kontroli punktów sprzedaży i podawania alkoholu na upoważnienie Wójta 

Gminy Pniewy. 

 Ze środków własnych gminy sfinansowane zostały następujące wydatki związane z 

realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy 

Pniewy będące w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pniewach: 

 wsparcie realizacji szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Karolewie, do którego uczęszczają dzieci z poważnymi 

problemami społecznymi i wychowawczymi. Dokonano wyposażenia szkoły w 44 gry 

planszowe na zajęcia pozalekcyjne i zajęcia dodatkowe na kwotę 1174,22 zł. 

 wsparcie realizacji szkolnego programu profilaktyczno – wychowawczego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Jeziorze, do którego uczęszczają dzieci z poważnymi 

problemami społecznymi i wychowawczymi. Dokonano wyposażenia szkoły w kamerę 

rejestrującą zajęcia sportowe i zawody, celem podniesienia bezpieczeństwa dzieci 

podczas uprawiania sportu na kwotę 1200,00 zł. 

  wsparcie realizacji szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Kruszewie, do którego uczęszczają dzieci z poważnymi 

problemami społecznymi i wychowawczymi. Dokonano wyposażenia szkoły w stroje 

piłkarskie na zajęcia sportowe pozalekcyjne, zawody sportowe i zajęcia dodatkowe na 

kwotę 1200,00 zł. 

 Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 3600,00 zł, a wydatkowano 

kwotę 3574,22 zł (99,28% planu). 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 

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

Zakład Opieki Zdrowotnej. 
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W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w dwóch podmiotach. W 

2018 r. udzielono 19.847  porad, które dotyczyły najczęściej nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, 

infekcji górnych dróg oddechowych, chorób reumatycznych. 

W gminie w roku 2018 r. funkcjonowała jedna apteka. Apteka zatrudnia pracownika z tytułem 

magistra farmacji. 

 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 254 osoby, w tym 211 osób 

w wieku do 65 roku życia oraz 43 osoby powyżej 65 r. życia, w tym 184 osoby poniżej kryterium 

dochodowego oraz 70 osób powyżej kryterium dochodowego. 

W 2018 r. mieszkańcy Gminy Pniewy korzystali ze stałej opieki instytucji zewnętrznych: 

 domy pomocy społecznej: 10 mieszkańców, w tym 2 osoby przewlekle psychicznie 

chorych, 8 osób niepełnosprawnych intelektualnie, 10 osób w podeszłym wieku (które 

wcześniej wymieniono),  

Na 1 stycznia 2018 r.- 219 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 

2018 r. - 177 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na 

początek roku - 398, a na koniec roku - 326. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła - 

1158026,84 zł,     a kwota zasiłków pielęgnacyjnych –133989,80 zł. 

Na początek 2018 r. 410 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 

2018 r. - 394 rodziny.  

W ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach zostały w 2018 roku 

zapisane środki na obsługę i funkcjonowanie Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

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

2018 roku zaplanowano kwotę 3500,00 zł. a wydatkowano kwotę 3500,00 zł., (100% planu). 

Zakupiono usługę edukacyjno-szkoleniową „Rola, zadania i strategia pracy członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych” na kwotę 1500,00 zł. Zakupiono materiały edukacyjne 

z zakresu problemu przemocy dla szkół z terenu gminy Pniewy celem prowadzenia zajęć 

profilaktycznych na godzinach wychowawczych na kwotę 2000,00 zł.  

Do Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 6 Niebieskich Kart 

(założonych przez policję). Z roku poprzedniego kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty                          

w 1 rodzinie. Zakończono w 2018 r. w 4 rodzinach działania przez Zespół Interdyscyplinarny w 

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

Niebieskiej Karty.  

 

Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 31 grudnia 2018 r. 74,073 km dróg. W 

gminnych pasach drogowych znajdowało się 37 przepustów o długości od 5,6 do 13 mb. oraz 
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5 mostów posadowionych w miejscowościach: Jeziora-Przęsławice-Kocerany, Kruszew-

Kocerany, Konie-Osieczek, Konie-Osieczek, Wiatrowiec.   W 2018 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 
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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. 
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10. Pniewy – dz. 15/1, 86. 

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

W 2018 roku gmina realizowała, lub współfinansowała następujące zadania inwestycyjne: 

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 1601W Pniewy – Rembertów, odcinek Michrów –             

Michrówek  (porozumienie z powiatem grójeckim), 

2. przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin, 

3. przebudowa dróg powiatowych nr 1612W Rożce – Ciechlin  w kierunku miejscowości  

Wiatrowiec na odcinku o długości około 300 mb (porozumienie z powiatem grójeckim), 

4. położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej na odcinku 800m (fundusz sołecki 

Przykory), 

5. przebudowa drogi gminnej - emulsja w miejscowości Konie (w tym: fundusz sołecki 

Konie), 

6. przebudowa drogi gminnej Konie – Wólka Załęska, 

7. przebudowa drogi gminnej nr 150 (fundusz sołecki Michrów), 

8. przebudowa drogi gminnej nr 150 w miejscowości Michrów, 

9. przebudowa drogi gminnej nr 183/1 tłuczeń + emulsja Michrów - Kocerany (fundusz 

sołecki Kocerany), 

10. przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Michrów – 

Kocerany,  

11. przebudowa drogi gminnej Załęże Duże – Wola Pniewska, 

12. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cychry, 

13. przebudowa drogi gminnej nr 51 Daszew w kierunku Ciechlina, 

14. przebudowa drogi gminnej nr 51 – emulsja (fundusz sołecki Daszew), 

15. adaptacja działki gminnej na cele infrastruktury służącej użyteczności publicznej w 

miejscowości Kocerany (współfinansowane z funduszu sołeckiego) 

16. utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”, 

17. modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w 

Jeziorze, 

18. zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechlinie, 

19. wyposażenie gabinetu dentystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża 

Jana Pawła II w Kruszewie, 

20. dokończenie linii energetycznej Cychry (fundusz sołecki), 

21. montaż lamp i okablowanie linii energetycznej w Osieczku (fundusz sołecki), 

22. oświetlenie drogi gminnej nr 33 Jurki (fundusz sołecki), 

23. rozbudowa oświetlenia ulicznego Aleksandrów (fundusz sołecki), 

24. rozbudowa oświetlenia ulicznego Budki Petrykowskie (fundusz sołecki), 

25. zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej w Wilczorudzie (fundusz 

sołecki), 

Suma kosztów poniesionych z realizacją w/w inwestycji wyniosła 2 897 700,13 zł. z czego   

316 067,29 zł. stanowiły środki zewnętrzne. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 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. 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 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 2018 r., w zasobie gminy znajdowało się 21 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2018 r. – 22 mieszkania. Zwiększenie się liczby mieszkań związane było z  

pozyskaniem mieszkania od Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła ok 50 m2. 

W 2018 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 Ray 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 było to, że brak 

zainteresowania wynajmem, a 4 mieszkań – zły stan techniczny.  

W 2018 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 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie z odsetkami 1017,98 zł, a płatnościami dotyczyły 2 mieszkań. Na dzień 31 

grudnia 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: 3179,86 zł. 

W 2018 r. nie realizowano remontów mieszkań, znajdujących się w gminnym zasobie 

komunalnym.  
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Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 100 % mieszkań, będących w zasobie gminy było wyposażonych 

w toalety. 

W 2018 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych.  

W zasobie gminy w 2018 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 – stoi pusty 

 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 0 osób, zaś pod koniec 2018 r. 

było to 0 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. 0 dni. 

Względem lat poprzednich, czas oczekiwania spadł.  

 

Sprawy obywatelskie 

Do urzędu i jednostek gminnych wpłynęło w 2018 r. 15 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Na wszystkie wnioski udzielono odpowiedzi. W 2018 roku Wójt Gminy Pniewy nie 

wydał decyzji o odmowie udzielenia dostępu do informacji publicznej.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy, zgodnie z informacją umieszczoną na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego 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, 
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 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.    

W 2018 roku w gminie przeprowadzono 38 zebrań wiejskich w celu wskazania przedsięwzięć 

do realizacji w ramach funduszy sołeckich. 

 

Przestępczość w gminie 

Na terenie gminy odnotowano 95 przestępstw. Z tego 64,46% zakwalifikowano jako 

przestępczość ogólną, a 41,94% jako przestępczość kryminalną. Odnotowano następujące 

przestępstwa kryminalne:  

1. Kradzież – 13 

2. Kradzież z włamaniem – 18 

3. Bójka i pobicie – 1 

4. Uszkodzenie mienia – 1 

W zakresie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy odnotowano: 

1. Wypadki – 11 

2. Zabitych na drogach – 4 

3. Rannych na drogach – 13 

4. Kolizji drogowych - 48 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne: 

1. Bezpieczne Ferie 2018, 

2. Kampania edukacyjna – bezpiecznie na rowerze, 

3. I Ty kiedyś będziesz seniorem, 

4. Bezpieczny Sadownik. 

 

Edukacja 

1. Szkoły 

W 2018 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. 
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Maksymiliana Marii Kolbego w Karolewie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana 

Pawła II w Kruszewie, oraz jedno Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.  

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano nauczanie indywidualne dla jednego ucznia.  

Koszty utrzymania uczniów klas I – VIII w szkołach podstawowych w roku 2018 przedstawia 

poniższa tabela: 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Roczne 
wydatki 
bieżące 

Roczne wydatki 
na 1 ucznia 

Miesięczne wydatki 
na 1 ucznia 

Ciechlin 78 1.036.919.49 
zł. 

13.293,84 zł. 1.107,82 zł. 

Jeziora 73 1.041.761,57 
zł. 

14.270,71 zł. 1.189,23 zł. 

Karolew 62 1.163.220,16 
zł. 

18.761,62 zł. 1.563,47 zł. 

Kruszew 142 1.311.747,44 
zł. 

9.237,66 zł. 769,81 zł. 

Łączny koszt edukacji szkolnej w klasach I - VIII w 2018 roku wyniósł 4.553.648,66 zł. co 

stanowiło 98% planu rocznego (4.666.408,69 zł).  

 

Koszt utrzymania uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach przedstawia poniższa 

tabela: 

Nazwa szkoły Liczba uczniów Roczne 
wydatki 
bieżące 

Roczne wydatki 
na 1 ucznia 

Miesięczne wydatki 
na 1 ucznia 

Ciechlin 6 78.611,79 zł. 13.101,97 zł. 1.091,83 zł. 

Jeziora 14 86.261,07 zł. 6.161,51 zł. 513,46 zł. 

Karolew 20 90.592,76 zł. 4.529,64 zł. 377,47 zł. 

Kruszew 38 234.620,28 zł. 6.174,22 zł. 514,52 zł. 
Łączny koszt edukacji przedszkolnej w szkołach w 2018 roku wyniósł 490.085,90 zł. co 

stanowiło 88% planu rocznego (554.464,67 zł).  

 

 

Koszt utrzymania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Kruszewie w roku 2018 przedstawia się 

następująco: 

Liczba uczniów Roczne wydatki bieżące Roczne wydatki na 1 
ucznia 

Miesięczne wydatki 
na 1 ucznia 

66 742.147,57 zł. 11.244,66 zł. 937,06 zł. 
Łączny koszt edukacji gimnazjalnej w 2018 roku wyniósł 742.147,57 zł. co stanowiło 97% planu 

rocznego (765.585,78 zł.).  
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Zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej stan na 30.09.2018 r. rok szkolny 

2018/2019 rozpoczęło w szkołach podstawowych 196 uczennic oraz 184 uczniów. Natomiast 

w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych tak zwanych „zerówkach” naukę 

rozpoczęło 31 dziewczynek i 44 chłopców.  W Publicznym Gimnazjum naukę rozpoczęły dwie 

ostatnie trzecie klasy – 18 uczennic i 23 uczniów.  

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 IV-VI, 

 Język angielski i rosyjski – III klasa gimnazjum obowiązkowy. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 12,6 uczniów. Najwięcej w szkole 

w Kruszewie – 20,5 uczniów w klasie, najmniej w szkole w Karolewie  – 9,2  uczniów w klasie. 

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

Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2018 r. ) kształtują się następująco: 

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

nauczycieli – 12,48 w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 1,40 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 1,30 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  2,56 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 7,22 etatu. 

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

nauczycieli – 14,42 w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 1,00 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 3,00 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  4,77 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 5,65 etatu.  

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

etatów nauczycieli – 12,46 w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 0,28 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 2,68 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  3,56 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 5,94 etatu.  

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

nauczycieli – 17,45 w tym:  

 Nauczyciel stażysta – 1,00 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 2,28 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  3,00 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 11,17 etatu.  
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Publiczne Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie – suma etatów nauczycieli – 4,72 

w tym: 

 Nauczyciel stażysta – 0,00 etatu, 

 Nauczyciel kontraktowy – 0,00 etatu, 

 Nauczyciel mianowany –  0,62 etatu, 

 Nauczyciel dyplomowany – 4,10 etatu.  

W 2018 r. szkoły ukończyło 37 uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Wojciech Siemiona w 

Kruszewie. Natomiast w szkołach podstawowych nie było klas kończących szkołę. Promocję 

do kolejnej klasy otrzymali wszyscy uczniowie zarówno z trzech szkół podstawowych jak i 

gimnazjum. W szkole podstawowej w Jeziorze klasyfikacji nie otrzymały dwie osoby (jedna 

osoba z powodu dwóch ocen niedostatecznych, druga nie została klasyfikowana z powodu 

braku frekwencji ).   

W 2018 roku odbył się w Gminie Pniewy egzamin gimnazjalny przystąpiło do niego 37 uczniów. 

Wyniki kształtowały się następująco: 

GH-H (historia) – liczba uczniów zdających -37,  średni wynik % - 64, 

GH-P (język polski )- liczba uczniów zdających -37, średni wynik % - 68, 

GM-M (matematyka )- liczba uczniów zdających -37, średni wynik % - 55, 

GM-P (przyroda) - liczba uczniów zdających -37, średni wynik % - 54, 

GA-P (język angielski podstawowy) liczba uczniów zdających- 16, średni wynik % 78, 

GA-P (język angielski rozszerzony) liczba uczniów zdających- 16, średni wynik % 63, 

GR-P (język rosyjski podstawowy ) liczba uczniów zdających 21, średni wynik % 73. 

Wójt w 2018 r. przyznał 22 stypendia socjalne dla uczennic i uczniów. Wynosiły one 756,68 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 – 1.800,00 zł., 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie – 1.900,00 zł., Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jeziorze – 1.700,00 zł., Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie -1.400,00 zł., Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 3.200,00 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 2018 roku zapewniała dojazd uczniom do szkół na podstawie przepisów 

ustawy o systemie oświaty. Zostały zakupione bilety miesięczne dla 8 uczniów dojeżdżających 

autobusami kursowymi, a odległość od domu do szkoły przekraczała 3 oraz 4 km. Zostały 

zawarte cztery 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 2018/2019 dotyczący dowozu dzieci niepełnosprawnych 

do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach. Pozostali uczniowie ze szkół 

podstawowych oraz gimnazjum byli dowożeni w ramach regularnych zamkniętych kursów.  
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2. Przedszkola 

Na terenie Gminy Pniewy nie funkcjonują przedszkola publiczne. Przy szkołach działają inne 

formy wychowania przedszkolnego, tak zwane niepubliczne punkty przedszkolne. Placówki te 

znajdują się przy publicznych szkołach podstawowych (Ciechlin, Jeziora, Karolew, Kruszew), do 

których  uczęszczało 105 dzieci, w tym 49 dziewcząt i 56 chłopców (stan na 30.09.2018 r., dane 

z Systemu Informacji Oświatowej.)  

Koszt utrzymania niepublicznych punktów przedszkolnych w roku 2018 wyniósł 596.994,28 zł. 

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

prowadzonych poza obszarem gminy wyniosły 213.578,64 zł. Łącznie na zadanie zapewnienia 

edukacji przedszkolnej gmina przeznaczyła w 2018 roku 810.572,92 zł. co stanowiło 97% planu 

rocznego (834.555,65 zł). 

 

Biblioteka 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach z filią w 

Michrowie. Filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 19457 woluminów, zaś na koniec roku – 20738 

woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,16 na dzień 

1 stycznia 2018 r. oraz 4,33 na dzień 31 grudnia 2018 r. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały 

wzbogacone o 282 pozycji. 

Na początku roku zarejestrowano 645 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta 

wynosiły 703. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 5800 czytelniczek i czytelników, 

którzy skorzystali łącznie z 5158 woluminów. Zbiory wzbogacono o m.in. następujące pozycje: 

beletrystyka, literatura dla dzieci,  literatura obcojęzyczna, multimedia: muzyka, audiobooki i 

filmy. 

Bibliotek zatrudniała 2  pracowników. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.  

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

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

W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała następujące wydarzenia: wystawę plenerową z 

okazji 100-lecia odzyskania  niepodległości, wieczór afrykański, wieczór włoski, spotkania 

autorskie, noc w bibliotece z warsztatami twórczymi „Jak powstaje książka”, mikołajkowe 

spotkanie z bajarzem i warsztatami dla dzieci „Podróż do krainy św. Mikołaja”, koncerty 

ogniska muzycznego, spotkania z  amatorskim teatrem dorosłych, warsztaty  dla dzieci mające 

na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 1705 mieszkańców.  

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina przeznaczyła 

234 058,00 zł. 

Przy bibliotece funkcjonują następujące grupy artystyczne : Micherki –zespół wokalno-

instrumentalny i Micherstep – zespół tańca irlandzkiego, koło rękodzielnicze, fotograficzne, 

informatyczne i muzyczne ognisko, sekcja karate Gosoku-ryu. 
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Kluby : Dyskusyjny Klub Książki „Przy herbatce”, zrzeszających 47 mieszkanek i mieszkańców.  

W ich ramach zorganizowano zajęcia taneczne, językowe, przedsięwzięcia teatralne, 

muzyczno-instrumentalne, wokalne, folklorystyczne, ludowe, pieśni i tańca, rękodzielnicze. 

 

Przedsiębiorcy 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, 36 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 

działalności tychże przedsiębiorstw były usługi budowlane, handel obwoźny, usługi związane 

z naprawą pojazdów połączone ze sprzedażą części do tych pojazdów. 

W 2018 r. wyrejestrowano 21 przedsiębiorców, w tym 21 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). 

 

Ochrona środowiska 

W 2018 r. na obszarze gminy nie było sensorów monitorujących stężenie pyłu PM10. 

W roku 2018, na podstawie danych publikowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad, oszacowano, że 770 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 2018 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 2018 r. -  

890 osób, natomiast pod koniec roku 2018 – 934 osoby.  

Na terenie Gminy Pniewy nie istnieją żadne legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych, nie zlokalizowano też dzikich wysypisk odpadów komunalnych. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 39 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 168 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku 

dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca gminy przypadało 36 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych i 192 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana 

proporcji wynikała z tego, że na terenie Gminy Pniewy zwiększyła się ilość odpadów 

komunalnych oraz nieprawidłowości w selekcji odpadów prowadzonej w gospodarstwach 

domowych. 

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

następujące działania: uzyskała dofinansowanie na zadanie dotyczące usuwania i 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy.  
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Planowanie przestrzenne 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

100 % powierzchni gminy.  

W 2018 r. nie wydawano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie 

wydawano decyzji o warunkach zabudowy.  

W 2018 roku Rada Gminy Pniewy podjęła uchwałę nr XXXIX.192.18 z dnia 11 września 2018 w 

sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pniewy. Opracowaniem objęto cały obszar gminy.  

W 2018 roku Rada Gminy Pniewy nie podejmowała uchwał zmieniających zapisy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Sprawy administracyjne 

W 2018 r.: 

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

2018 r. 14 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 14 dni, 

 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pniewy na dzień 31.12.2018 roku wynosił 23 osoby (22,5 

etatu), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 7 etatów, a w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Pniewach 2 etaty. 

W 2018 roku 1 decyzja administracyjna została zaskarżona do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. SKO utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.  

W 2018 roku Wojewoda Mazowiecki nie stwierdził nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych 

przez organy gminy. 

Wobec organów gminy w 2018 r. nie zapadły wyroki  sądów administracyjnych stwierdzające 

bezczynność organów. 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła jedna skarga na uchwałę Rady Gminy 

Pniewy. Skarżący domagał się uchylenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pniewy. W wyroku z dnia 30 sierpnia 2018 roku (sygn. akt VIII Sa/Wa 

243/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały w całości. 

 

 


