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Podstawa prawna:  

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r.) Wójt Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia niniejszym raport 

o stanie Gminy Garbatka-Letnisko  w roku 2018.  

 

 

 

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 

ul. Skrzyńskich 1 

26-930 Garbatka-Letnisko 

tel. 48 62 10 194 fax: 48 62 10 054 

urzad@garbatkaletnisko.pl 

www.garbatkaletnisko.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 

na podstawie materiałów przygotowanych  

przez Referaty Urzędu Gminy  

oraz Jednostki Organizacyjne Gminy Garbatka-Letnisko 

mailto:urzad@garbatkaletnisko.pl
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy 

Garbatka-Letnisko to gmina wiejska zlokalizowana w południowo-wschodniej 

części województwa mazowieckiego, w południowej części powiatu kozienickiego, 

na terenie Puszczy Kozienickiej oraz jej otuliny. Usytuowana jest w odległości około:  

95 km od Warszawy, 35 km od Radomia, 15 km od Kozienic. Powierzchnia gminy wynosi 

74,25 km². 

 

 GMINA GARBATKA-LETNISKO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ POWIATU KOZIENICKIEGO 

ŹRÓDŁO: WWW.OSP.ORG.PL 

Gmina Garbatka-Letnisko graniczy z następującymi gminami: 1) Gmina 

Kozienice (powiat kozienicki), 2) Gmina Sieciechów (powiat kozienicki), 3) Gmina 

Gniewoszów (powiat kozienicki), 4) Gmina Policzna (powiat zwoleński), 5) Gmina 

Pionki (powiat radomski). 

Obejmuje ona terytorialnie 11 miejscowości w 9 sołectwach: 1) Anielin,  

2) Bąkowiec, 3) Bogucin, 4) Brzustów, 5) Garbatka-Letnisko, 6) Garbatka-Zbyczyn 

i Garbatka-Dziewiątka, 7) Garbatka Długa i Garbatka Nowa, 8) Molendy, 9) Ponikwa 
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Źródło: Departament Cyfryzacji, Kartografii i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 

 

Miejscowość Garbatka-Letnisko jest głównym ośrodkiem obsługi mieszkańców, 

skupiającym najważniejsze instytucje z zakresu administracji, ochrony zdrowia, 

edukacji oraz usług. Korzystne położenie gminy względem sieci miast oraz wysoka 

dostępność komunikacyjna ułatwia powiązania społeczno-gospodarcze z ośrodkami 

ponadlokalnymi.  

Wiodącą funkcją gminy jest turystyka i wypoczynek. Związane jest to  

z wyróżniającymi Garbatkę-Letnisko w województwie szczególnymi warunkami 

mikroklimatycznymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi, tradycjami „miejscowości 

letniskowej”. Na terenie gminy znajdują się liczne formy ochrony przyrody, w tym dwa 

obszary NATURA 2000: Ostoja Kozienicka PLB140013, wyznaczona 13.10.2007 r.,  

zajmująca cały obszar gminy, rodzaj ochrony: dyrektywa ptasia oraz Puszcza 

Kozienicka PLH140035, wyznaczona 01.03.2011 r., o powierzchni: 28230,37 ha, rodzaj 

ochrony: dyrektywa siedliskowa. 

Poza turystyką i wypoczynkiem gmina Garbatka-Letnisko pełni takie funkcje jak: 

mieszkaniowa, rolnicza, przemysłowa i usługowa. 
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1.2 Demografia 

Na terenie gminy Garbatka-Letnisko, według danych z ewidencji ludności  

na dzień 31.12.2018 r., zameldowanych było 5077 osób, z czego 4984 osoby na pobyt 

stały, a 93 osoby na pobyt czasowy. Liczba mieszkańców wykazuje tendencję 

spadkową i od początku roku zmniejszyła się o 56 osób. Największą liczbę 

mieszkańców skupia miejscowość Garbatka-Letnisko i jest to 2975 osoby. Natomiast 

pozostała część ludności zamieszkuje inne mniejsze sołectwa, w poniżej opisanych 

ilościach: 1) Anielin – 76 osoby, 2) Bąkowiec – 417 osoby, 3) Bogucin – 310 osoby,  

4) Brzustów – 177 osób, 5) Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka – 171 osoby,  

6) Garbatka Długa i Garbatka Nowa – 370 osób, 7) Molendy – 241 osób, 8) Ponikwa – 

340 osób. 

 Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 68,37 os/km². Wśród mieszkańców 

przeważają kobiety w stosunku 51% do 49% mężczyzn, a współczynnik feminizacji 

wynosi 104 kobiety na 100 mężczyzn. 

 

 Źródło: Dane uzyskane z Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

W 2018 roku w Gminie Garbatka-Letnisko urodziło się 46 dzieci, w tym 19 

dziewczynek i 27 chłopców, a zmarło 64 osoby, w tym 31 kobiet i 33 mężczyzn. Przyrost 

naturalny w 2018 r. był ujemny i wyniósł – 18. Zawarto 31 małżeństw w trybie zwykłym  

i 1 w trybie szczególnym. 
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2. STREFA ORGANIZACYJNO-FUNKCJONALNA 

2.1 Zarządzanie gminą 

Gmina Garbatka-Letnisko jest podstawową jednostką lokalnego samorządu 

terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.  

Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone 

przez administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, 

wyborów i obronności. 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wykonuje on 

uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Kieruje bieżącymi 

sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Władze Gminy: 

W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21.10. 2018 r. 

stanowisko wójta i skarbnika na kadencje 2018 – 2023 sprawują: 

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO TERESA FRYSZKIEWICZ 

SKARBNIK GMINY GARBATKA-LETNISKO MARIANNA KRZEŚNIAK 

 

Kadencje w latach 2014 – 2018 sprawowali: 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Robert Kowalczyk 

Skarbnik Gminy Garbatka-Letnisko Marianna Krześniak 

 

Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym  

na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Zadania i uprawnienia rady gminy określa  

w art. 18 i 18a ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 
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W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018 r.  

w skład rady Gminy Garbatka-Letnisko na VIII kadencję wybrano 15 radnych:  

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WŁODZIMIERZ MAZUR 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IRENA PIECHOCIŃSKA 

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY HANNA SKOCZ 

RADNA KRYSTYNA BASAJ 

RADNA EWA DĘBOWCZYK 

RADNY BARTŁOMIEJ KAMIŃSKI 

RADNA JADWIGA KUTYŁA 

RADNA BARBARA KWAŚNIK 

RADNY RYSZARD MAZUR 

RADNA DOROTA MICHAŁOWSKA 

RADNA GRAŻYNA OTARKOWSKA 

RADNY CZESŁAW PACUŁA 

RADNA MARIANNA PIECHOTA 

RADNY MICHAŁ ŚWIĄTEK 

RADNA DOROTA ZIARKOWSKA 

 

Skład Rady Gminy VII Kadencji w latach 2014 – 2018 

Przewodniczący Rady Gminy WŁODZIMIERZ MAZUR 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy IRENA PIECHOCIŃSKA 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy PAWEŁ KIBIL 

Radna MARIANNA BERNACIK 

Radny TADEUSZ CIELOCH 

Radna CECYLIA GUZA 

Radna GRAŻYNA KĘSKA 

Radna LEOKADIA KOĆMIROWSKA 

Radna BARBARA KWAŚNIK 

Radna ELŻBIETA NAPIÓRKOWSKA 

Radny CZESŁAW HENRYK SEKUŁA 

Radny JANUSZ PIOTR STACHURSKI 

Radny PIOTR SZCZECHULA 

Radny ZBIGNIEW WDOWIAK 

Radny STANISŁAW ZIEMKA 
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W 2018 roku odbyło się 13 Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko , w tym: 

a) Sesji zwykłych - 10 

b) Sesji nadzwyczajnych - 3 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Garbatka-Letnisko w roku 2018  przedstawiono w ujęciu tabelarycznym w załączniku 

nr 1 do niniejszego Raportu.  

Jednostki pomocnicze 

Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa, wykonuje zadania określone 

uchwałami zebrania oraz reprezentuje sołectwo na zewnątrz. 

Wykaz sołtysów w roku 2018: 

 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko 

Głównym celem działalności urzędu jest zapewnienie petentom profesjonalnej 

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową. W celu sprawnej pracy urzędu utworzone są następujące 

jednostki organizacyjne: 

 

 

Jadwiga Kutyła - Garbatka-Letnisko

Czesław Pacuła - Garbatka Długa i Garbatka Nowa

Grażyna Otarkowska - Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka  

Barbara Kwaśnik - Molendy

Dorota Michałowska - Brzustów

Michał Świątek - Bogucin

Kazimierz Wit - Anielin

Iwona Olszowiec - Bąkowiec

Henryk Sekuła - Ponikwa
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Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko  

 

 

Wójt Gminy

Referat 
Finansowy

Zastępca 
Skarbnika

stanowiska:

ds. 
księgowości -

2

ds. rozliczeń 
finansowych i 

ewidencji 
materiałowej

ds. rozliczeń 
finansowych - 3

ds. księgowości 
podatkowej

ds. wymiaru 
podatków i 

opłat 
lokalnych 

- 2

pomoc 
administracyjna

Referat 
Organizacyjny

Kierownik 
Referatu

stanowiska:

ds. obsługi 
Rady Gminy

ds. 
promocji

informatyk

ds. obsługi 
sekretariatu

pomoc 
administracyjna 

- 3

robotnik 
gospodarczy -

2

sprzątaczka 
- 2

Referat 
Infrastruktury i 
Budownictwa

Kierownik 
Referatu

stanowiska:

ds. planowania 
przestrzennego

ds. 
gospodarki 
nieruchomo

ściami

ds. 
pozyskiwania 

środków 
zewnętrznych

ds. inwestycji

pomoc 
administracy

jna

Referat 
Gospodarki 
Komunalnej

Kierownik 
Referatu

stanowiska:

ds. ochrony 
środowiska

pomoc 
administracyjna 

- 3

konserwator -
2

kierowca 
samochodu 
osobowego

robotnik 
gospodarczy 

- 7

sprzątaczka

Referat Urzędu 
Stanu 

Cywilnego 
i Spraw 

Obywatelskich

kierownik 
USC

- zastępca 
kierownika 

USC

pomoc 
administracyj

na

Skarbnik 
Gminy Sekretarz Gminy
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Sprawy bieżące urzędu 

W 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 52 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. 

WYKAZ KONTROLI GMINY GARBATKA-LETNISKO PRZEPORWADZONYCH W 2018 R.  

PRZEZ ZEWNĘTRZNE ORGANY KONTROLI 

KONTROLE GMINY GARBATKA-LETNISKO PRZEPROWADZONE  

PRZEZ ORGANY ZEWNĘTRZNE W 2018 R. 

TERMIN 

KONTROLI 

PODMIOT 

KONTROLUJĄCY 
ZAKRES I WYNIKI KONTROLI 

24.05.2018r. 

30.05.2018r. 

Mazowiecki 

Wojewódzki 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska  

w Warszawie 

- kontrola przestrzegania przepisów o odpadach przez 

wytwórców komunalnych osadów ściekowych 

- kontrola przestrzegania warunków dot. wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi, określonych  

  w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych 

na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne 

- kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości (brak wystąpienia 

pokontrolnego) 

30.05.2018r. 

15.10.2018r. 

Mazowiecki 

Wojewódzki 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 

- kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Kontrola wykazała nieprawidłowości – Gmina Garbatka-

Letnisko nie osiągnęła w 2012 r. poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,  

a w 2017r. poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania   

06.06.2018r. Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych 

- weryfikacja pod kątem zgodności użytkowania budynku 

użyteczności publicznej, mieszczącego się w miejscowości 

Bąkowiec z przeznaczeniem wskazanym we wniosku  

o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.02.00-174-5317/16 

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w 

miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” Priorytet 

Iv – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 – 

Efektywność energetyczna  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości (brak wystąpienia 

pokontrolnego) 

12.06.2018r. 

14.09.2018r. 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa  

w Warszawie 

- kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Gminy 

Garbatka - Letnisko  

Kontrola wykazała nieprawidłowości, wydano wnioski 

pokontrolne 

16,24,30. 

07.2018r. 

Państwowa 

Inspekcja Pracy 

Oddział w 

Radomiu 

- kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. prowadzenie akt 

osobowych, przestrzeganie przepisów prawa pracy przy 

nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, 

egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu pracy,  

  terminowość wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń ze stosunku pracy, udzielania urlopów 

wypoczynkowych, przeprowadzanie szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyczna opieka 

zdrowotna 
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Wydano wystąpienie pokontrolne, na podstawie którego 

uchybienia zostały wyeliminowane  

07.11.2018r. Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie Zarząd 

Zlewni w Radomiu 

- kontrola gospodarowania wodami w zakresie 

przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach  

  wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne oraz  

w pozwoleniach zintegrowanych  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości (brak wystąpienia 

pokontrolnego) 

17-19. 

12.2018r. 

Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych 

- kontrola prawidłowości wykorzystania środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

  w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina 

Garbatka-Letnisko”, Priorytet Iv – Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną, Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna  

- kontrola weryfikacji rzeczowej oraz finansowej realizacji 

projektu, w tym weryfikacja prawidłowości udzielenia 

zamówień  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości (brak wystąpienia 

pokontrolnego) 

 

2.2 Jednostki organizacyjne Gminy Garbatka-Letnisko 

W Gminie Garbatka-Letnisko funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko

Małgorzata Markowska - Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko 

Marta Schabowska - Kierownik

Przedszkole Samorządowe w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnowa Szyszką”

Maria Grygiel - dyrektor

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie 

Teresa Rodakowska - dyrektor

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Agnieszka Babańca - dyrektor
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2.3 Dokumenty strategiczne 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

 Strategia Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2013-2020 

 Program współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami     

pozarządowymi na 2018  

 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 

mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018”  

 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 

2017-2019”. 

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko  

 Programu Ochrony Środowiska Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2019 

z perspektywą do roku 2023 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Garbatka-Letnisko  

 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko 

opracowano na lata 2014-2018 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko 

na lata 2011-2018 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018  

 

3. STREFA FINANSOWA I INWESTYCYJNA 

3.1 Mienie gminy 

Stan mienia komunalnego  

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Garbatka-Letnisko była właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym i posiadaczem samoistnych gruntów o powierzchni: 81,46 

ha, w tym: 

 Grunty (ha): 



16 | S t r o n a  Raport o stanie gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018 

 

 

o Rolne 5,20 

o Działki budowlane - 8,59 

o Tereny rekreacyjne - 3,82 

o Pozostałe - 63,85 

 Lasy (ha) – 7,97 

 Budynki i obiekty (liczba ogółem) – 65, w tym: 

o Mieszkalne - 1 

o Obiekty szkolne - 3 

o Obiekty kulturalne - 1 

o Obiekty służby zdrowia - 1 

o Pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 43 

o Inne - 16 

 Budowle i urządzenia techniczne: 

o Wodociągi: liczba 1, długość 76,32 km 

o Oczyszczalnie ścieków - 1 

o Ulice, drogi (km) 48,61 

o Obiekty sportowe - 9 

 Środki transportu - 18 

Gmina Garbatka-Letnisko posiada również grunty o nieuregulowanym stanie 

prawnym. Gmina włada nimi na zasadzie samoistnego posiadania. Są to głównie 

grunty zajęte pod drogi gminne. Gmina Garbatka-Letnisko sukcesywnie reguluje stany 

prawne tych nieruchomości.  W 2018 r. Gmina uregulowała przez zasiedzenie stan 

prawny nieruchomości zajętych pod drogi w miejscowości Ponikwa. W latach 

wcześniejszych zostały uregulowane na rzecz Gminy nieruchomości zajęte pod drogi 

m.in. ul. Hanki Lewandowicz, ul. ppłk. Molendy „Graba”, ul. dra Jana Jaworskiego oraz 

wszystkie ulice położone w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ.  

Gmina Garbatka-Letnisko w 2018r. prowadziła postępowanie administracyjne z 

Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Zwoleń w przedmiocie zamiany nieruchomości 

położonych w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ, stanowiącej 

własność Gminy Garbatka-Letnisko na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu 

Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Zwoleń. Przedmiotowe 

nieruchomości zajęte są pod drogi publiczne gminne, tj. droga gminna Nr 170102W 

Garbatka-Letnisko – granica gminy – Nowe Słowiki oraz droga gminna Nr170113W – 

ulica Chłodna.  
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Wartość nieruchomości zajętych pod drogi została określona w operatach 

szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Ich wartość 

rynkowa jest taka sama, zamiana działek nastąpi bez dopłat. Procedura zamiany nie 

została zakończona w 2018r., jej zakończenie  przewiduje się w 2019r.  

W 2018r. do zasobu komunalnego gminy  przejęto następujące nieruchomości: 

 działka nr 109/2 o pow. 0,14 ha położona w miejscowości Anielin, 

 działka nr 38/2 o pow. 0,17 ha położona w miejscowości Anielin. 

 

W ramach przeprowadzonego postępowania spadkowego w Sądzie Rejonowym  

w Kozienicach własność nieruchomości położonej w Garbatce Długiej o powierzchni 

1786 m2, po zmarłych bezpotomnie mieszkańcach Garbatki Długiej nabył Skarb 

Państwa. Nabycie na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko nastąpi w drodze komunalizacji.   

Z zasobu gruntów komunalnych zbyto grunty o łącznej powierzchni 1,77 ha. Była 

to sprzedaż gruntów rolnych położonych w miejscowości Bąkowiec i Bogucin. Środki 

uzyskane ze sprzedaży gruntów komunalnych wyniosły 52.722,00 zł. 

Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, 

oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła w 2018 r. 3,9045 ha. Grunty te są  

w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, osób prawnych, Spółdzielni Usług 

Transportowo - Rolniczych oraz Banku Spółdzielczego. Dochód z tytułu opłat  

za użytkowanie wieczyste w 2018 r. wyniósł – 16.440,52 zł. 

Przez teren gminy Garbatka-Letnisko przebiega linia kolejowa relacji Łuków – Dęblin – 

Radom. Łączna powierzchnia terenów kolejowych wynosi 202 ha.        

Na terenie gminy funkcjonują 2 Wspólnoty gruntowe : 

  Wspólnota Gruntowa wsi Brzustów – łączna powierzchnia gruntów - 91,3507 

ha obejmująca lasy, grunty leśne i nieużytki, 

 Wspólnota Gruntowa wsi Bogucin  – łączna powierzchnia gruntów – 60,9065 

ha obejmująca lasy, grunty leśne i nieużytki. 

 

G.O.W POLANKA 

Na terenie gminy Garbatka-Letnisko funkcjonuje Gminny Ośrodek Wypoczynku 

„Polanka” prowadzący działalność rekreacyjno – wypoczynkową, obejmujący obszar 

4,4102 ha. Aby móc rozwijać działalność, Gmina Garbatka-Letnisko rozpoczęła 
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starania o przejęcie terenu zajętego pod G.O.W „Polanka” na potrzeby lokalnej 

społeczności. Ośrodek „Polanka” znajdował się na terenie rezerwatu przyrody 

„Krępiec”. W wyniku starań  Nadleśnictwa Zwoleń w 2011 r. z obszaru rezerwatu 

przyrody „Krępiec” został wyłączony teren zajęty pod ośrodek rekreacyjno –

wypoczynkowy. Umożliwiło to modernizację i rozwój obiektów, a także bieżące 

funkcjonowanie G.O.W „Polanka” z zachowaniem obowiązujących standardów w 

tego typu ośrodkach.  

 

TERENY INWESTYCYJNE:           

Na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko znajdują się tereny  inwestycyjne na gruntach 

stanowiących własność osób prywatnych lub przedsiębiorstw.  

I. BOGUCIN  -  TEREN „FABRYKI DOMÓW” 

Dane ogólne: 

Teren obejmuje obręb geodezyjny Bogucin, Brzustów i Ponikwa o łącznej powierzchni 

26 ha, stanowiący własność osoby prywatnej.  

Infrastruktura techniczna : droga dojazdowa utwardzona połączona z drogą 

powiatową Nr 1739W i drogą wojewódzką Nr 691, teren położony w pobliżu linii 

kolejowej relacji Łuków – Dęblin – Garbatka – Radom. Teren uzbrojony jest w sieć 

energetyczną, gazową, telekomunikacyjną, wodociągową oraz wewnętrzną sieć 

kanalizacyjną, nadający się na lokalizację zakładów pracy, w szczególności 

związanych z produkcją materiałów budowlanych w oparciu o występujące surowce 

mineralne i dostępność komunikacyjną. 

II. BRZUSTÓW  -  TEREN ZAKŁADÓW  SILIKATOWYCH  ŻYTKOWICE S.A.  

Dane ogólne : 

Teren obejmuje obręb geodezyjny Brzustów o łącznej powierzchni 46,62 ha, 

stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki. 

Infrastruktura techniczna : droga dojazdowa utwardzona połączona z drogą 

wojewódzką Nr 691, teren położony w pobliżu linii kolejowej relacji Łuków – Dęblin – 

Garbatka – Radom. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną, 

wodociągową. 
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Teren nadający się na produkcję materiałów budowlanych z wykorzystaniem 

zasobów piasku oraz każdą inną działalność prowadzoną zgodnie z przepisami  

o ochronie środowiska naturalnego. 

III. ŻYTKOWICE  -  TEREN PKP 

Dane ogólne : 

Teren obejmuje obręb geodezyjny Bogucin o powierzchni około 4,5  ha, stanowiący 

własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. Infrastruktura 

techniczna : droga dojazdowa utwardzona, połączona z  drogą powiatową Nr 1739W 

i drogą wojewódzką Nr 691, teren położony w pobliżu linii kolejowej relacji Łuków – 

Dęblin – Garbatka – Radom. W obrębie przebiega sieć energetyczna, gazowa, 

telekomunikacyjna i wodociągowa. Teren nadający się na lokalizację zakładów 

produkcyjno – usługowych. 

IV.  GARBATKA DŁUGA 

Dane ogólne : 

Działka nr 470 o powierzchni 2,31 ha, stanowiąca własność Gminy Garbatka-Letnisko. 

Działka położona w odległości około 20 km w kierunku południowym od Kozienic oraz 

około 4,5 km w kierunku południowym od centrum Garbatki-Letnisko. Zlokalizowana 

na początku wsi Garbatka Dziewiątka w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej zagrodowej oraz  terenów rolnych i leśnych. 

Infrastruktura techniczna : dojazd do działki drogą powiatową Nr 1741W o nawierzchni 

asfaltowej, teren położony w pobliżu linii kolejowej relacji Łuków – Dęblin – Garbatka – 

Radom.  

Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową i 

kanalizacyjną. 

 

V. GARBATKA-LETNISKO – ul. Spacerowa 

Dane ogólne : 

Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ o pow. 

0,5972 ha, stanowiąca własność Gminy Garbatka-Letnisko, przy drodze gminnej – 

ulica Spacerowa o nawierzchni asfaltowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej. Uzbrojona w media: energia elektryczna, sieć wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.  
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Nieruchomość położona na terenie objętym ustaleniami obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości 

Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa. 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach o przeznaczeniu 

podstawowym: usługi sportu i rekreacji oraz przeznaczeniu uzupełniającym: usługi z 

wykluczeniem usług uciążliwych. 

 

3.2 Gospodarka mieszkaniowa  

Gmina Garbatka-Letnisko w świetle obowiązujących w kraju przepisów 

zobowiązana jest do zapewnienia lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowymi aktami prawa lokalnego regulującymi 

gospodarkę mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko są: 

 uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2020 (Dz. Urz. 

Woj. Mazow. z 2016r. poz. 1164). 

  uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Garbatka-Letnisko (Dz. Urz. Woj. Mazow.2011.80.2583).  

W 2018 r. Gmina Garbatka-Letnisko w mieszkaniowym zasobie komunalnym 

posiadała 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 224 m2 zlokalizowanych  

w 2 budynkach stanowiących własność gminy Garbatka-Letnisko. Jeden lokal o pow. 

40,40 m2 w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Hanki Lewandowicz 2, pozostałe  

5 lokali w budynku administracyjno-mieszkalnym przy ul. Jana Kochanowskiego 119. 

Wszystkie lokale mieszkalne są przedmiotem najmu na czas nieoznaczony  

na podstawie umów najmu.  

Środki uzyskane z wynajmu mieszkań komunalnych w 2018 r. wyniosły 3.963,16 zł. 

Stan techniczny budynków i lokali mieszkaniowego zasobu gminy jest zróżnicowany,                   

co wynika z wieku obiektów oraz ich zużycia wskutek eksploatacji. 

W 2018 r. Gmina nie posiadała lokali socjalnych, tj. lokali o obniżonym 

standardzie, nadających się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan 

techniczny oraz pomieszczeń tymczasowych przeznaczanych dla osób, wobec 
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których wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego i orzeczono 

obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez 

prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.  

W 2018 r. do urzędu gminy wpłynęły 3 podania o przydział lokalu mieszkalnego 

socjalnego. Zostały one przesunięte do rozpatrzenia na rok 2019 r., ze względu na brak 

w 2018 r. wolnych lokali mieszkalnych oraz na pozyskanie w 2019 r. lokali socjalnych.  

Gmina Garbatka-Letnisko posiada 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni  794.69 

m2. zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko. 

Cztery lokale, na mocy stosownych umów, są przekazane w użyczenie jednostkom 

organizacyjnym Gminy. Dotyczy to Ochotniczej Straży Pożarnej, Biblioteki Gminnej 

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Trzy lokale w 2018 r. były wynajmowane na podstawie umów najmu podmiotom 

prawnym,  tj. Orange Polska S.A., VITAL-MED. MERITUM oraz Komenda Wojewódzka 

Policji w Radomiu. 

 

Źródło: na podstawie danych przygotowanych przez Referat Infrastruktury i Budownictwa 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 6 844,00 zł, 

których beneficjentami było 9 osób. Podstawą ich przyznania było spełnienie 

kryteriów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Kwota najniższego 

dodatku wynosiła 48,03 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 174,71 zł. 
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3.3 Finanse gminy 

Finanse gminy obejmują szereg procesów związanych z gromadzeniem 

środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. W ostatnich latach 

przeprowadzono wiele przedsięwzięć wpływających na potencjał inwestycyjny oraz 

zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców. Wszystkie przeprowadzone 

działania mają odzwierciedlenie w budżecie opracowywanym przez Wójta Gminy 

Garbatka-Letnisko i przyjętym uchwałą Rady Gminy.  

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2018 uchwalony został przez Radę Gminy 

Garbatka-Letnisko uchwałą Nr XXX/57/17 w dniu 21 grudnia 2017 r.  

W powyższej uchwale Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła: 

 Dochody w łącznej kwocie wynoszą 20 691 000,00 zł, z tego dochody bieżące 

w kwocie18 494 665,75 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 196 334,25 zł. W trakcie 

roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów 

ogółem wyniósł 21 767 291,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 555 926,99 zł, 

dochody majątkowe w kwocie 2 211 364,19 zł. 

Dochody budżetu zostały osiągnięte w  wysokości    21 803 188,38 zł, tj. 100,16 

% planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o  1 601 783,34 zł, 

tj. o 7,93 %. Gmina w 2018 r. udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od 

nieruchomości na kwotę  4 620,61 zł, co stanowi    0,05 % dochodów własnych oraz: 

 wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę  5 881,50 zł  

- 0,06 %  dochodów własnych, 

 odroczono termin płatności na kwotę 1 040,62 zł – 0,01 % dochodów własnych. 
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Źródło: Na podstawie danych przygotowanych przez Skarbnika Gminy  

Garbatka-Letnisko 

Największy udział w dochodach gminy mają podatki i opłaty lokalne i stanowią 

32,45 % wszystkich dochodów własnych. 

Wydatki o łącznej kwocie 22 091 000,00 zł z tego wydatki  bieżące w kwocie 

17 938 968,04 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 15 2031,96zł.  

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2018 r.  plan 

wydatków ogółem wyniósł 25 175 316,31 zł z tego dochody bieżące w kwocie 

19 040 706,14 zł dochody majątkowe w kwocie 6 134 610,17 zł. Wydatki budżetu 

zostały zrealizowane w  wysokości 23 181 567,98 zł tj. 92,08 % planowanych.  

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2 693 105,49 zł tj.13,15 %. 

Największa część budżetu gminy została przeznaczona na działania z zakresu pomocy 

społecznej (26,99%), oświaty i wychowania (26,53%) oraz administracji publicznej 

(14,25%). 

 

 

 

 

 

10 988 881,97zł

5 691 648,41zł

5 122 658,00 zł

Struktura zrealizowanych dochodów w 2018 r.

dochody własne dotacje celowe subwencja ogólna



24 | S t r o n a  Raport o stanie gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018 

 

 

Dotacje  otrzymane   na   zadania   własne   oraz zadania   zlecone z  zakresu  

administracji   rządowej 

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez gminę na zadania zlecone i własne 

zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

 

Źródło: Na podstawie danych przygotowanych przez Skarbnika Gminy  

Garbatka-Letnisko 

Stopień  zaawansowania  realizacji  programów  wieloletnich 

Lp. Nazwa zdania Wydatki 2017 r. 
Stopień zaawansowania 

realizacji programów 
Plan Wykonanie 

1 Wydatki bieżące    
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84 205,58 

 

 

 

 

0,00 

Początek realizacji Projektu 

przewidziany pierwotnie na 

rok 2018 został przesunięty na 

rok 2019. Przyczyną była 

niemożność wykorzystania 

środków w br. ze względu na 

zbyt późne podpisanie 

zł0,00

zł1 000 000,00

zł2 000 000,00

zł3 000 000,00

zł4 000 000,00

zł5 000 000,00

zł6 000 000,00

dotacje na zadania

zlecone

dotacje na zadania własne

zł5 105 744,57 

585 903,84 zł

zł5 097 122,45 

zł536 788,80 

Dotacje celowe otrzymane przez gminę w 2018 r.

przekazane wykorzystane
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Kompetencje kluczowe 

szansą na rozwój. 

umowy dot. finansowania 

zadania. Zakończenie 

planowane jest na rok 2021.  

W roku 2018 nie poniesiono 

żadnych wydatków. 

 

1.2 

 

Dzierżawa, montaż i 

obsługa urządzeń 

zmniejszających zużycie 

energii elektrycznej. 

 

17 000,00 

 

7 779,48 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2016 – 

2018. Poniesione w 2018 r. 

wydatki stanowią 45,76 % 

planowanych. Realizacja 

została zakończona, zgodnie 

z zawartą umową. 

 

 

 

 

 

1,3 

Zmiany Nr 5 Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Garbatka-Letnisko, dla 

terenu działki ner ewid. 

51 położonej w Anielinie i 

części działki nr ewid. 

248/30 położonej w 

Brzustowie oraz 

sporządzenie 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

terenu ww. działki nr 

ewid. 51 w Anielinie. 

 

 

 

 

 

1 000,00 

 

 

 

 

 

535,05 

 

 

 

 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2018– 

2019. Poniesione w 2018 r. 

wydatki stanowią 53,51 % 

planowanych. Realizacja 

przebiega zgodnie z zawartą 

umową. 

 Razem wydatki bieżące 102 205,58 8 314,53 x 

2 Wydatki  majątkowe    

 

2,1 

 

Aktywizacja 

społeczeństwa 

informacyjnego w 

 

24 132,00 

 

587,31 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2015 – 

2019. W 2018 r. zgodnie z 

umową Gmina przekazała 
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zakresie e-administracji i 

geoinformacji (ASI). 

dotację, która w grudniu 2018 

została częściowo zwrócona 

przez Urząd Marszałkowski 

jako niewykorzystana. 

Poniesione w br. wydatki 

stanowią 2,43 % 

planowanych. 

2.2 Utworzenie lokali 

socjalnych w budynku 

byłej PSP w m. Bąkowiec 

 

627 548,99 

 

627 548,99 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2017 – 

2018, obejmujące wydatki 

kwalifikowane. Realizacja 

została zakończona, zgodnie 

z zawartą umową. 

 

2,3 

 

Ekoenergia w gminach 

Policzna, Chotcza, 

Garbatka-Letnisko i 

Kazanów. 

 

 

1 913 801,16 

 

 

1 448 540,44 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2016 – 

2019. Poniesione w 2018 r. 

wydatki stanowią 75,69 % 

planowanych. Realizacja 

przebiega zgodnie z zawartą 

umową. 

 

2.4 

 

Modernizacja terenu 

GOW "POLANKA". 

 

0,00 

 

0,00 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2018 – 

2019. W roku 2018 wydatki nie 

wystąpiły. Realizacja 

przebiega zgodnie z zawartą 

umową. 

 

2.5 

 

Modernizacja gminnej 

oczyszczalni ścieków 

typu LEMNA w Bąkowcu 

 

20 000,00 

 

14 965,90 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2014 – 

2019. Poniesione w 2018 r. 

wydatki stanowią 74,83 % 

planowanych. Realizacja 

przebiega zgodnie z planem. 

 

2.6 

  

25 000,00 

 

13 371,36 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2016 – 

2019. Poniesione w 2018 r. 



27 | S t r o n a  Raport o stanie gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018 

 

 

Modernizacja ujęć wody 

na terenie m. Garbatka-

Letnisko. 

wydatki stanowią 53,49 % 

planowanej kwoty. 

 

2.7 

 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1740W 

Molendy - Garbatka-

Letnisko w miejscowości 

Molendy. 

 

 

339 432,34 

 

 

339 432,34 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2016 – 

2018 zostało zrealizowane 

zgodnie z umową. Poniesione 

w 2018 r. wydatki stanowią 

100,00 % planowanej kwoty. 

2,8  

Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości 

Anielin. 

 

722 000,00 

 

721 984,14 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2017 – 

2018 zostało zrealizowane 

zgodnie z zawartą umową. 

Poniesione w 2018 r. wydatki 

stanowią prawie 100,00 % 

planowanych. 

 

2.9 

Budowa hali sportowej z 

łącznikiem w 

miejscowości Garbatka-

Letnisko. 

 

3 000,00 

 

2 602,68 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2016 – 

2019. Poniesione w 2018 r. 

wydatki stanowią 86,76 % 

planowanych. Realizacja 

przebiega zgodnie z planem. 

 

2.10 

 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

30 000,00 

 

10 170,00 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2018 – 

2019. Z dofinansowania 

skorzystało 5 gospodarstw, tj. 

wszyscy zainteresowani. 

Poniesione w 2018 r. wydatki 

stanowią 33,90 % 

planowanych. Realizacja 

przebiega zgodnie z planem. 

 

 

2.11 

  

17 000,00 

 

7 499,96 

Zadanie uzupełniające do 

poz. 2.2, tj. wydatki 

niekwalifikowane 

przewidziane do wykonania w 
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Utworzenie lokali 

socjalnych w budynku 

byłej PSP w m. Bąkowiec 

latach 2017 – 2018. 

Poniesione w 2018 r. wydatki 

stanowią 44,12 % 

planowanych. Realizacja 

została zakończona, zgodnie 

z zawartą umową. 

 

2,12 

 

Modernizacja terenu 

GOW "POLANKA". 

 

0,00 

 

0,00 

Zadanie uzupełniające do 

poz. 2.4 tj. wydatki 

niekwalifikowane 

przewidziane do wykonania w 

latach 2018 – 2019. W roku 

2018 wydatki nie wystąpiły. 

Realizacja przebiega zgodnie 

z zawartą umową. 

 

2.13 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

przebudowę dróg 

gminnych w Garbatce-

Letnisko, tj. ul: Marszałka 

J.Piłsudskiego, Wodna, 

Cisowa, Modrzewiowa, 

Świerkowa. 

 

0,00 

 

0,00 

 

Zadanie przewidziane do 

wykonania w latach 2018 – 

2019. W 2018 r. trwały prace 

przygotowawcze, wydatki nie 

wystąpiły. Realizacja 

przebiega zgodnie z planem. 

 

2.14 

 

Ekoenergia w gminach 

Policzna, Chotcza, 

Garbatka-Letnisko i 

Kazanów. 

 

 

200 000,00 

 

 

96 021,88 

Zadanie uzupełniające do 

poz. 2.3, tj. wydatki 

niekwalifikowane 

przewidziane do wykonania w 

latach 2018 – 2019. 

Poniesione w 2018 r. wydatki 

stanowią 48,01 % 

planowanych. Realizacja 

przebiega zgodnie z zawartą 

umową. 

 Razem wydatki 

majątkowe 

3 921 914,49 3 282 725,00 x 
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Dotacje  Udzielone  z  Budżetu  Gminy - zobrazowane zostały w formie tabelarycznej 

w załączniku nr 2 do niniejszego Raportu 

Wynik  finansowy 

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 408 025,13 zł 

Zrealizowany wynik budżetu to deficyt w wysokości  1 378 379,60 zł 

Przychody i rozchody 

W budżecie Gminy Garbatka-Letnisko zrealizowano przychody w wysokości 

5 244 492,83 zł, w tym: 

1. Wyemitowane obligacje 1 000 000,00 zł 

2. Pożyczka z WFOŚiGW0  610 619,51 zł 

3. Spłata pożyczek udzielonych  157 158,00 zł 

4. Inne źródła (wolne środki)                                     3 46 715,32 zł 

 

 

Źródło: Na podstawie danych przygotowanych przez Skarbnika Gminy  

Garbatka-Letnisko 

wyemitowane 

obligacje

19%

pożyczka z 

WFOŚiGW

12%

spłata 

pożyczek 

udzielonych

3%

inne źródła

66%

Struktura przychodów w 2018 r.
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W 2017 r. Gmina udzieliła pożyczki dla Stowarzyszenia LKS PLON w kwocie  

157 158,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skweru im. mjra Władysława 

Szymanowskiego”. Zgodnie z zawartą umową zwrot pożyczki nastąpił w roku 2018.   

W budżecie Gminy Garbatka-Letnisko zrealizowano rozchody w wysokości  

1 182 500,00 zł, w tym: 

 

Źródło: Na podstawie danych przygotowanych przez Skarbnika Gminy  

Garbatka-Letnisko 

1. Spłata kredytu  220 000,00 zł 

2. Spłata pożyczki 22 500,00 zł 

3. Wykup obligacji 940 000,00 zł 

Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem 

spłat.  

Należności i zobowiązania 

 Należności Gminy na koniec roku 2018 wynoszą 2 065 711,81  zł, w tym 

zaległości netto  1 624 561,18 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego zmniejszyły się o  387 799,95 zł,  tj. o  19,3 %. 

 Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r.  wynoszą  8 191 668,06 zł  

i są o   786 664,16 zł, tj. o 10,62 % wyższe niż przed rokiem. 

 

spłata kredytu

19%

spłata 

pożyczki

2%

wykup 

oblikacji

79%

Struktura rozchodów w 2018 r.
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Zaległości podatkowe podatników 

Zadłużenie z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od 

środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 

668 741,70 zł. Największą liczbę dłużników -265 stanowiły osoby fizyczne w przedziale 

zadłużenia od 1,00 zł do 1000,00 zł, zaś największą kwotę zadłużenia notowano wśród 

osób fizycznych w przedziale 10 601,00 do 200 000,00 zł i wynosiła ona 358 352,57 zł. 

 

Źródło: Na podstawie danych przygotowanych przez Skarbnika Gminy  

Garbatka-Letnisko 

W roku 2018 zostało złożonych 201 wniosków o  zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Przysługuje on producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym  

lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym 

posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

Otrzymana dotacja na ten cel w 2018 r. wyniosła 98 217,28 zł. 

3.3 Fundusz Sołecki 

Uchwała Nr XXIII/13/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 marca 2017 nie 

został wyodrębniony Fundusz Sołecki na 2018 r. 

3.4 Działalność inwestycyjna  

W roku 2018 Gmina Garbatka-Letnisko przeprowadziła szereg działań 

inwestycyjnych, wpływających na jakość życia jej mieszkańców.  
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Łącznie wykonała 22 inwestycje o wartości  5 176 565,54 zł, z czego 3 064 316,64 zł. 

 to  środki własne, a  2 112 248,90 zł to  środki zewnętrzne. 

Inwestycje Kwota (zł) 

Przebudowano drogi gminne, tj. ul. Sienkiewicza i Mickiewicza wraz  

z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79, ul. Fabryczną, drogę w 

Anielinie i powiatową drogę w Molendach na łączną kwotę 

2 063 392,42  

Zagospodarowano place zabaw i skwery w gminie    189 192,78  

Utworzono 4 lokale socjalne w miejscowości Bąkowiec    627 548,99  

Zamontowano instalacje OZE  1 880 697,70  

Przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego       58 596,77  

Przeprowadzono modernizację instalacji wodno-ciepłowniczej w 

budynku PSP, wybranych przepompowni ścieków, zakupiono materiały   

i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  

   188 306,88  

Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków (program 2018-2019)  
    10 170,00  

Opracowano dokumentacje projektowe      158 660,00 

Źródło: dane pozyskane z Referatu Infrastruktury i Budownictwa 

Atrakcyjność inwestycyjna gminy oraz poziom życia jej mieszkańców stale 

wzrasta dzięki projektom realizowanym przez władze samorządowe. Wśród nich na 

szczególną uwagę zasługują działania z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury 

drogowej i gospodarki komunalnej.  
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Najważniejsze inwestycje w 2018 r. 

Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisku wraz  

z przebudową łącznika  z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 779 928,90 zł 

Zakres prac: 

1. Opracowano dokumentację projektową. 

2. Utwardzono teren drogi gminnej o pow. 330 m2 

3. W ramach rozbudowy dróg: 

1) Wykonano nową nawierzchnię dróg, tj. ul. Sienkiewicza na odcinku ok. 150 mb 

oraz  ul. Mickiewicza na odcinku ok. 150 mb o nawierzchni bitumicznej na 

podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie i warstwie 

odsączającej z piasku, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 

drogowym na ławie betonowej z oporem, wykonanie ciągów pieszych – 

chodników z kostki brukowej gr 6 cm, ograniczonych obrzeżami betonowymi 

oraz wykonano wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na podbudowie 

z kruszywa łamanego, stabilizowanych mechanicznie i warstwie odsączającej                    

z piasku   po zagęszczeniu. 

2) Wykonano nową kanalizacje deszczową w części ul. Mickiewicza i ul. 

Sienkiewicza. Łączna długość projektowanej sieci wynosi ok. 309,7 m. Na sieci  

wykonano  studnie prefabrykowane betonowe.   

3) Przebudowano istniejącą sieć wodociągową i przyłącza wodociągowego 

zlokalizowanych w projektowanej jezdni, kolidujących z projektowaną 

kanalizacją deszczową.    
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4) Wymieniono nawierzchnię żwirową na kostkę brukową ciągu pieszego (na 

działce nr ew. 508/4 Ponikwa) na podsypce cementowo-piaskowej  

na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

i warstwie odsączającej z piasku  po zagęszczeniu. Wymiana ogrodzenia 

systemowego z przesunięciem linii przebiegu o 1,5 m od miejsca pierwotnej 

lokalizacji. Wykonanie zieleńców, montaż 2 słupków zabezpieczających 

uchylnych.   

5) Przebudowano linię nn oświetlenia ulicznego w łączniku z drogą krajową Nr 79 

na dz. ew.  nr 508/4 Ponikwa. 

6) Wykonano dodatkowy zjazd – przy ul. Mickiewicza, na wysokości działki    

nr 172/2. 

 

Utworzenie lokali socjalnych w budynku byłej PSP w miejscowości Bąkowiec 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji:  627 548,99 zł w tym: 

   środki własne: 485 691,14 zł 

      środki zewnętrzne: 141 857,85 zł 

W ramach zadania wykonano: 

a) roboty rozbiórkowe, 

b) roboty budowlane, 

c)  zagospodarowanie terenu. 

Utworzono 4 lokale: Lokal nr 1,2,3,4 wyposażone: w kocioł wiszący gazowy 

kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz płynny z podłączeniem, wykonany systemem 

odprowadzania spalin przez szacht kominowy, rurociągi z rur wielowarstwowych, 

zawory kulowe instalacji, grzejniki stalowe, grzejniki stalowe ocynkowane, głowice 
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termostatyczne. Ustępy ze spłuczką ustępową typu „kompakt’, umywalki pojedyncze 

porcelanowe z syfonem gruszkowym, postumenty porcelanowe do umywalek, 

baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami, zlewy ze stali nierdzewnej 

– 2-komorowe, syfony podwójne z tworzywa sztucznego, baterie zlewozmywakowe 

jednouchwytowe z dwoma zaworami, brodziki natryskowe, kabiny natryskowe  

do kąpieli, narożna, półokrągłe z szybami ze szkła hartowanego, syfony pojedyncze 

do pralki. 

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Anielin 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 28 481,80 zł 

1.Ogrodzono plac zabaw, 

2. Zamontowano bramę 

3.Zamontowano następujące urządzenia rekreacyjne: 

- Zestaw rekreacyjny składający się ze zjeżdżalni, ściany wspinaczkowej i drabinki   

o konstrukcji nośnej z profilu zamkniętego 70x70 mm, ześlizg z blachy nierdzewnej, boki 

zjeżdżalni w tworzywa HDPE, podłoga i stopnie schodów ze sklejki antypoślizgowej 18 

mm, dach i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, ścianka wspinaczkowa 

z guzami chwytowymi. 

- Orbitrek, zamontowany na pylonie z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm, konstrukcja 

z rur o średnicy 33,42 i 60 mm  i  profilu zamkniętego 40x60 mm, montaż na wylewce 

betonowej (0,7x0,65x0,5 m) i prefabrykacie betonowym OS2. 

- Steper, zamontowany na pylonie z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm, konstrukcja 

z rur o średnicy 33, 48 i 60 mm  oraz profilu zamkniętego 50x50 mm, montaż na wylewce 

betonowej (0,7x0,65x0,5 m). 
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Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie Gminy Garbatka-Letnisko 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 89 663,65 zł w tym: 

    środki własne: 79 663,65 zł 

       środki zewnętrzne: 10 000,00 zł 

1. Wykonano projekt zagospodarowania terenu skweru przy ul. Kochanowskiego:  

a) utwardzono teren pod budowę,   

b) wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm  w formie koła o średnicy 6 m, 

c)  wykonano chodniki z kostki brukowej, 

d)  zamontowano 3  ławki parkowe i kosze na odpadki. 

2. Wykonano projekt zagospodarowania terenu skweru przy ul. Sztobryn: 

a) wykonano roboty ziemne, tj. wykonanie koryta  o głębokości 25cm o pow. 200 m2, 

nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej humus 35 m3 na pow. 200 m2, ułożenie 

obrzeży  z rzędów kostki   na podbudowie betonowej z oporem, położono włókninę, 

b) zamontowano 2 ławki parkowe, 

c)  wykonano oświetlenia skweru, 

d) wykonano nasadzenie drzewek, krzewów i traw ozdobnych na skwerach. 
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anielin 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 749 168,15 zł, w tym: 

  środki własne: 303 335,26 zł. 

   środki zewnętrzne(Wspólnota Gruntowa Wsi Anielin): 445 832,89 zł  

1. Opracowano dokumentacje projektową. 

2. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe. 

3. W ramach rozbudowy drogi o powierzchni 9464,04 m2 wykonano: 

- Konstrukcję nawierzchni: podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W50/70 

KR 1-2 – w ilości 0,100MG/m2 gr. 4 cm, podłoże ulepszone z mieszanki CBGM 0/11,2 

mm klasy C8/10 gr. 20 cm . 

- Wykonano pobocza z gruntu rodzimego o grubości 12 szer. 0,5 m po  obydwu 

stronach jezdni o powierzchni 1645,06 m2. 

- Wycięto drzewa zlokalizowane w pasie drogowym.  

- Wykonano łuk poziomy: podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W50/70 

KR 1-2, podłoże ulepszone z mieszanki CBGM 0/11,2 mm klasy C8/10 gr. 20 cm. 
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Budowa placu zabaw w sołectwie Garbatka-Letnisko 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 71 047,33 zł w tym: 

     środki własne: 61 047,33 zł  

        środki zewnętrzne: 10 000,00 zł 

1. Opracowano dokumentację projektową. 

2. Zakupiono stoły tenisowe. 

3. W ramach modernizacji placu zabaw wykonano: 

a) roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

  b) nawierzchnię  stref bezpieczeństwa dla urządzenia zabawowego, 

 c)dostawę wraz z montażem urządzeń: 

 zestawu modułowego składającego się ze zjeżdżalni prostej, zjeżdżalni rurowej,  

spiralnej, dwóch wież, elementów pomiędzy słupami i elementów pomiędzy 

wieżami, 

        d) montaż ławki z  oparciem - 4 sztuki. 
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Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-letnisko i Kazanów 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 1 880 697,70 w tym: 

  środki własne: 376 139,54 zł 

   środki zewnętrzne: 1 504 558,16 zł 

W ramach projektu zainstalowano na budynkach mieszkalnych: 

- paneli fotowoltaicznych 45 szt. 

- kotłów na biomasę  15 szt. 

- pomp ciepła 2 szt. 

- kolektorów słonecznych 55 szt. 

Przebudowa drogi gminnej ul. Fabryczna w Garbatce-Letnisku 

 

Źródło: Fot. Olga Jasek-Siwecka 

Wartość inwestycji: 194 863,03 zł 

1. Wykonano nową nawierzchnię drogi o długości 120 mb, - ul. Fabryczna o szer.  

6,70 m o nawierzchni bitumicznej, ograniczona obustronnymi krawężnikami 15x30, 

2. wykonano odwodnienie powierzchniowe, 
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3. zrobiono regulację studzienek kanalizacyjnych, telefonicznych, 

4. dokonano przebudowy skrzyżowania drogi gminnej ul. Fabrycznej z drogą 

wojewódzką  nr 691 ul. Kochanowskiego, 

5. wykonano prawostronną opaskę gruntową o szer. 0,5 m,  

6. zrobiono lewostronny chodnik z kostki brukowej, grubość 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, 

7. wykonano zjazdy do posesji, 

8.oznakowano drogi, zgodnie ze stałą organizacją ruchu, 

9.wykonano mapy do realizacji zadania. 

Szczegółowy opis inwestycji zawiera zestawienie inwestycji za rok 2018 r – 

załącznik nr 2 do niniejszego raportu.  

 

Środki zewnętrzne 

Gmina Garbatka-Letnisko na realizację zadań własnych pozyskuje zewnętrzne 

środki finansowe: unijne i krajowe. W ramach pozyskanych środków realizowane są 

inwestycje komunalne, projekty edukacyjne oraz społeczne. W 2018 r. złożono  

9 wniosków o dofinansowanie zadań, 3 zadania były w trakcie realizacji. 

W 2018 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące 

projekty i programy z udziałem środków zewnętrznych: 

 

1. Utworzenie lokali socjalnych w byłej PSP w Bąkowcu 

Wartość projektu: 354 644,63 zł 

Kwota dofinansowania: 141 857,85 zł 

Współfinansowanie: Bank Gospodarstwa Krajowego – Fundusz dopłat 

Projekt zakończony. 

 

2. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego 

zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym 

miejscu do pływania  

Wartość projektu: 242 795,04 zł 

Kwota dofinansowania:                       154 490,00 zł 

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (PROW na lata 2014-2020) 
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Zawarcie umowy z instytucją nadzorującą. Projekt w trakcie realizacji. 

 

3. Budowa placu zabaw w Sołectwie Garbatka-Letnisko 

Wartość projektu: 56 689,43 zł 

Kwota dofinansowania:                         10 000,00 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt zakończony. 

 

4. Zagospodarowanie zieleni przy ul. Z. Sztobryn 

Wartość projektu: 20 000,00 zł 

Kwota dofinansowania:                         10 000,00 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt zakończony. 

 

5. Kompetencje kluczowe szansą na rozwój  

Wartość projektu: 350 052,11 zł 

Kwota dofinansowania:                         332 377,55 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (RPO 

WM 2014-2020) 

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji. 

 

6. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brzustowie 

Wartość projektu: 270 000,00 zł 

Kwota dofinansowania:                       100 000,00 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

Mazowsze 2018 

Odmowa przyznania dofinansowania 

 

7. Budowa skateparku w miejscowości Garbatka-Letnisko 

Wartość projektu: 316 305,04 zł 

Kwota dofinansowania:                       100 000,00 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

Mazowsze 2018 

Odmowa przyznania dofinansowania 
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8. Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko 

Wartość projektu:                                  5 750 350,00 zł 

Kwota dofinansowania:                        3 971 200,00 zł 

Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury 

Grupa I – zadania przyszkolne 

Wniosek rozpatrzony pozytywnie.  

 

9. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe 

– Przebudowa ul. H. Lewandowicz 

Wartość projektu: 4 360 590,00 zł 

Kwota dofinansowania:                    2 147 326,00 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Program Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 

Wniosek rozpatrzony pozytywnie.  

 

10. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe 

– Przebudowa ul. H. Lewandowicz 

Wartość projektu: 4 357 015,80 zł 

Kwota dofinansowania:                     2 772 369,00 zł 

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. 

(PROW na lata 2014-2020.)  

Wniosek na etapie rozpatrywania. 

 

11. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego 

zbiornika wodnego , Etap III 

Wartość projektu:                              780 337,69 zł 

Kwota dofinansowania:                    390 168,84 zł 

Współfinansowanie:  Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w 

zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. 

Wniosek na etapie rozpatrywania. 

12. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI) 

Finansowy wkład własny Gminy: 25 329,48 zł 
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Planowana na rok 2018 dotacja w kwocie 24 132,00 zł została przekazana  

w II kwartale, a w grudniu 2018 r. jej część w kwocie 23 544,69 zł została zwrócona. Tym 

samym zgodnie z rozliczeniem dotacja gminy w roku 2018 wykorzystana w wysokości 

587,31 zł 

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 

działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Województwo Mazowieckie  

i dofinansowany przez Gminę Garbatka-Letnisko w ramach partnerskiej współpracy. 

Okres realizacji projektu: 2016-2019 

 

 

4. STREFA SPOŁECZNA 

4.1 Edukacja  

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych należy  

do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Największą 

część wydatków Gmina Garbatka-Letnisko przeznacza na zadania związane  

z działem Oświata i wychowanie. Wielkość wydatków w 2018 roku wyniosła 

6 150 795,63 zł i stanowiła 26,53 % wydatków całego budżetu gminy.  

W strukturach gminy Garbatka-Letnisko funkcjonują 3 placówki oświatowe kształcące 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, tj.: 

 

 

Przedszkole Samorządowe w Garbatce-Letnisko 
"Pod Sosnową Szyszką"

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej 
Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie
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Rok szkolny 2018/2019 

 

Przedszkole Samorządowe w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką” 

Przedszkole w Garbatce-Letnisku jest przedszkolem publicznym. Organem 

prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko, organem nadzorującym Kuratorium 

Oświaty w Warszawie Delegatura w  Radomiu. 

  Placówka  czynna jest przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez 

organ prowadzący    na wniosek dyrektora przedszkola. Szczegółową organizację 

wychowania, kształcenia  i opieki  w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez 

Kuratorium Oświaty delegatura Radom oraz zatwierdzony przez Wójta Gminy 

Garbatka-Letnisko.  

Przedszkole jest  6 oddziałowe.  Cztery oddziały mieszczą się w przedszkolu przy ulicy 

Krasickiego 4,  natomiast 2 oddziały w Publicznej Szkole Podstawowej przy  

ul. Lewandowicz 2. 

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 127 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

W placówce  zatrudnionych jest 26 osób, w tym: 13 osób na stanowiskach 

pedagogicznych, tj.  dyrektor (stopień nauczyciela dyplomowanego), 10 

nauczycielek ( 5 stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 mianowanego, 2 

kontaktowego, 1 nauczycielka stażystka oraz katechetka posiadająca stopień 
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nauczyciela dyplomowanego). Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnionych 

jest   13 osób . 

W przedszkolnej kuchni przygotowywane są posiłki dla dzieci uczęszczających do 

naszej placówki, dla dzieci z PSP w Bogucinie oraz dla dzieci i młodzieży PSP  

w Garbatce-Letnisku - łącznie około 300 posiłków dziennie. 

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaków wynosiła 6.00 zł. (śniadanie, obiad 

dwudaniowy oraz podwieczorek), natomiast koszt obiadu  dla dzieci i młodzieży  

w szkołach wynosił 3 zł. 

            Podstawową funkcją przedszkola jest wychowanie, kształcenie  

i opieka. Przedszkole wspiera rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji 

dzieci . Pełni rolę wspomagającą działania wychowawcze rodziny w ukierunkowaniu 

rozwoju naszych wychowanków zgodnie z ich wrodzonym potencjałem  

i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym  

i przyrodniczym. Nasze przedszkole to placówka przyjazna dzieciom, uznająca ich 

podmiotowość oraz dążąca do stymulowania i rozwoju zdolności twórczych w nich 

tkwiących  w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwego traktowania. 

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem. Rodzice pomagają  

w organizacji  i  uczestniczą  w uroczystościach i imprezach organizowanych  

w przedszkolu. 

W przedszkolu realizowane są następujące programy i działania edukacyjne: 

1) Udział w kolejnej Edycji  Ogólnopolskiego  Programu Edukacji Zdrowotnej 

„Akademia  Aquafresh” – celem programu jest wyrobienie nawyku dbania  

o jamę ustną poprzez codzienne mycie zębów po każdym posiłku. 

2) Udział w programie „Zaczytane przedszkole”, którego celem jest 

przyzwyczajanie dzieci do uważnego słuchania tekstu czytanego ( codzienne 

czytanie bajek w czasie odpoczynku poobiedniego), a w przyszłości  

do samodzielnego czytania książek.    

3) Po raz kolejny udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- zajęcia 

dotyczące zdrowia  i zdrowego odżywiania. 

4) Wdrożenie programu adaptacyjnego  dla dzieci 3-letnich. 

5) Po raz kolejny udział w programie ogólnopolskim „Dodaj język polski  

do ulubionych” – aktywne    wspieranie dzieci z wadami wymowy. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku 

W roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Garbatce-Letnisku uczyło się 247 uczniów w 14 oddziałach szkoły podstawowej oraz 

84 uczniów w 4 oddziałach gimnazjalnych. W sumie było to 331 uczniów w 18 

oddziałach. W roku szkolnym 2018/2019 uczy się 317 uczniów w 16 oddziałach szkoły 

podstawowej i 2 oddziałach gimnazjalnych. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-

Letnisku zorganizowanych zostało 79 imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, 

sportowym lub edukacyjnym. Wzięło w nich udział 2373 uczniów.  

Wśród nich znalazły się: wydarzenia sportowe /zawody, wyjazd na lodowisko/;  

wyjazdy w ramach projektu Akademia Filmowa; wyjścia lub wyjazdy do kina 

/Garbatka-Letnisko, Radom/; zajęcia interdyscyplinarne w Warszawie i Lublinie, rajdy 

oraz „zielone szkoły”.  

W 2018 r. w szkole odbyły się m.in wydarzenia: 

 Narodowe Czytanie - akcja propagująca znajomość literatury narodowej.  

 Światowy Dzień Godności Człowieka pod honorowym patronatem Rzecznika 

Praw Dziecka Marka Michalaka. Nasza szkoła włączyła się do akcji Hejt- STOP- 

hejt banuję, bo reaguję.  

  Bieg Niepodległości zorganizowany przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły.  

 Udział w akcji MEN – „Rekord dla Niepodległej” 

 Wieczornica z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 Turniej sportowy Piłkarskie Nadzieje.  

 VII Mikołajkowy Turniej Oyama Karate o Puchar Wójta Gminy Garbatka- 

Letnisko. 

  Turniej Tenisa Stołowego upamiętniający 95 rocznicę powstania Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisku. 

 Ogólnopolska Akcja „Szlachetna Paczka”. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów z 46 uczniami  

i 1 oddział przedszkolny liczący 22 dzieci, w tym 4 uczniów posiada orzeczenie  

o kształceniu specjalnym i 12 opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauka 

odbywała się w systemie jednozmianowym.  

Kadra pedagogiczna: 

 8 nauczycieli pełnozatrudnionych,  

 8 niepełnozatrudnionych.  

Wszyscy nauczyciele w szkole mają wykształcenie wyższe magisterskie 

z przygotowaniem pedagogicznym oraz dodatkowe kwalifikacje.  

Obsługa:  

 1 osoba - zatrudniona na stałe,  

 1 osoba - staż z Urzędu Pracy w Kozienicach,  

 1 osoba - (skazany) w ramach współpracy z Zakładem Karnym  

w Żytkowicach.  

Działania wychowawcze i profilaktyczne przeprowadzone w 2018 r.: 

 współpraca z PPP w Kozienicach - dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

zaleceń poradni, 

 udział w uroczystościach patriotycznych, 

 pogadanki na temat bezpieczeństwa przeprowadzone przez policjanta 

Posterunku Policji w Gniewoszowie, 

 akcja „Szklanka mleka”, akcja „Owoce i warzywa w szkole”- uczniowie klas I-V, 

 zajęcia wychowania fizycznego (2 godz. w miesiącu) na pływalni  

w Kozienicach, 

 imprezy szkolne i klasowe - Andrzejki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Jasełka, 

wieczór wigilijny, wycieczki klasowe, jajeczko i wigilia klasowa,  

 akcje charytatywne – „Zbiórka żywności dla ubogich", „I Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem" współpraca z PCK,  

 doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

 propagowanie zdrowego stylu życia, 
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 w oddziale przedszkolnym jest realizowana innowacja ”Mały Miś w wielkim 

świecie zawodów - preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym”, 

 w roku obchodów 100-lecia niepodległości w oddziale przedszkolnym 

realizowany był Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska 

Cała”, 

 dzień Bezpiecznego Internetu – lekcje, plakaty, prezentacje multimedialne, 

 pokazy ratownictwa medycznego, 

 pogadanki, lekcje wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa, właściwych 

relacji między rówieśnikami,  

 bezpieczny Niechroniony: Spotkania z policjantem, filmy, Dzień 

Bezpieczeństwa, Bank Odblasków, kamizelka odblaskowa dla każdego 

ucznia,  

 konkurs KRUS „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”,  

 prezentacja przedstawień szkolnego koła teatralnego na wywiadówkach  

i spotkaniach z rodzicami, 

 dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

Źródło: Na podstawie danych z placówek oświatowych Gminy Garbatka-Letnisko 

Średnia kwota wydatków z placówek oświatowych  przypadająca w 2018 r. na 

1 ucznia wyniosła 11 732,85 zł i odnotowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 

897,47 zł, zaś liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski to 8,94. 

317

68

127

Liczba uczniów stan na 30.09. 2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Garbatce-Letnisko

Publiczna Szkoła Podstawowa w

Bogucinie

Przedszkole Samorządowe w

Garbatce-Letnisko
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  Wydatki na oświatę w latach 2017 - 2018 

        
Lp Treść  2017 2018 

        

1 Wydatki bieżące ogółem (zł), w tym: 5 648 630,00 5 972 020,78 

1.1  - wynagrodzenia i pochodne 4 695 848,52 5 081 746,12 

  udział w wydatkach ogółem (%) 83 85 

        
1.2 Wysokość wydatków finansowanych z subwencji 

oświatowej 
4 190 765,23 4 311 663,95 

1.3 Przyznana subwencja oświatowa, w tym: 3 795 567,00 3 664 538,00 
1.3.1 na uczniów z niepełnosprawnością 308 233,62 338 550,00 

1.4 Różnica do sfinansowania z budżetu 
gminy (uzupełnienie subwencji 
oświatowej) 

395 198,23 647 125,95 

        

2 Liczba etatów ogółem, w tym: 81,19 78,93 

2.1 etaty nauczycielskie 59,86 56,93 

2.2 etaty niepedagogiczne 21,33 22 

        

3 Liczba uczniów ogółem, w tym klasy: 517 509 

3.1  "0" 51 54 

3.2 "7" 46 29 

3.3 "8" 0 44 

3.4 spoza terenu gminy 46 48 

        
Kwota wydatków przypadająca na 1 ucznia (zł) 10 925,78 11 732,85 

Liczba uczniów na 1 etat nauczycielski 8,64 8,94 

Źródło: Dane przygotowane przez Skarbnika Gminy Garbatka-Letnisko 

4.2 Biblioteki  

W Gminie Garbatka-Letnisko w 2018 roku funkcjonowała jedna biblioteka 

główna z Oddziałem dla Dzieci, znajdująca się na parterze budynku Urzędu Gminy 

przy ul. Skrzyńskich 1 w Garbatce-Letnisku oraz filia biblioteki zlokalizowana w budynku 

Świetlico-Remizy w miejscowości Bąkowiec. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 19 948 woluminów, zaś na koniec 

roku – 17 782 woluminy. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów 

wynosiła 3,98 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 3,55 na dzień 31 grudnia 2018 r.  

W 2018 r. zakupiono łącznie 1190 woluminów na kwotę 25.003 zł w tym: 17.003 

zł z budżetu organizatora, a kwotę 8.000 zł otrzymano w ramach Programu 

Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Promocja Czytelnictwa. 
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Największą część zakupionych nowości stanowiła beletrystyka dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych dostosowana tematyką do zainteresowań czytelników biblioteki. Zakupiono 

również lektury szkolne, książki naukowe i popularnonaukowe, Przeprowadzona 

została selekcja księgozbioru, w wyniku której ubytkowano 3356 woluminów 

zaczytanych (zniszczonych) lub zdezaktualizowanych.  

Na koniec roku w naszych placówkach zarejestrowano łącznie 840 czytelników 

i wypożyczono 13973 woluminy.  

Poszczególne biblioteki zatrudniały 3 bibliotekarzy w tym: dwóch w bibliotece 

głównej i  jednego w filii w Bąkowcu. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano łącznie 4 komputery, w tym 3 

przeznaczone do prac bibliotecznych, a jeden do użytku czytelników. Katalog on-line 

oraz możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniała biblioteka 

główna. W filii w Bąkowcu uruchomienie tych usług planowane jest w 2020 roku. 

 

4.3 Ochrona zdrowia  

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony 

zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy.  

Na terenie gminy funkcjonował 1 podmiot leczniczy -  Przychodnia VITAL-MED Meritum 

sp. z o.o. sp. k. w Garbatce-Letnisko, jest to Spółka prywatna nie zarządzana przez 

gminę.  

W 2018 roku Gmina Garbatka-Letnisko realizowała dwa programy polityki zdrowotnej:  

 „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 

mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-

2018”  

Z programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie skorzystało 136 osób. 

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację programu to 4 624,00 zł, z czego 1 849,60 

zł to dofinansowanie otrzymane przez Gminę Garbatka-Letnisko od Mazowieckiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

na lata 2017-2019”. 

Na realizację programu dotyczącego szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego – HPV zabezpieczona była w budżecie kwota 8 075,00 zł. 
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Program był skierowany do 15 dziewcząt (mieszkanek Gminy) urodzonych w 2005 roku. 

Z programu nie skorzystała żadna z osób.   

Realizatorem programów była Przychodnia VITAL-MED Meritum sp. z o.o. sp. k.  

w Garbatce-Letnisko wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.  

Programy były realizowane w pełnym zakresie, poprzedzane akcją informacyjną. 

Każda osoba zainteresowana i kwalifikująca się do programu została nim objęta.   

 

4.4 Pomoc społeczna  

Ośrodek Pomocy społecznej w Garbatce-Letnisku jest jednostką organizacyjną 

gminy utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających  

z obowiązujących ustaw.  

Struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Garbatce-Letnisko 

 

Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

Kierownik GOPS

Główny księgowy

Stanowiska:

ds.  kadr i płac

ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego

ds. świadczenia 
wychowawczego

asystent rodziny

opiekun - 5

starszy pracownik 
socjalny

pracownik socjalny - 3
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własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do 

zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich 

do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.  

Pracownicy socjalni współpracują z policją, placówkami oświaty, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, kuratorami sądowymi i społecznymi, 

Zakładem Opieki Zdrowotnej, sołtysami i radnymi. Pomoc udzielana była osobom  

i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

Budżet GOPS w 2018 r. wyniósł 6 095 248,04 zł 

Nazwa 

Wydatki 

poniesione z 

własnych 

środków 

Wydatki 

poniesione z 

budżetu państwa 

Domy Pomocy Społecznej 225 826,91 zł   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 

            25 333,44 zł  

Zasiłki Okresowe 
 

            41 065,12 zł  

Zasiłki Celowe 10 441,20 zł   

Zasiłki Stałe 
 

          192 279,57 zł  

Bieżąca działalność 251 625,87 zł             77 500,00 zł  

Usługi Opiekuńcze 246 523,96 zł   

Pomoc w Zakresie Dożywiania 11 069,16 zł             32 487,05 zł  

Świadczenia Wychowawcze 500+ 
 

       2 985 207,34 zł  

Świadczenia Rodzinne, Fundusz 

Alimentacyjny 

 
       1 681 953,48 zł  

Karta Dużej Rodziny 
 

                141,64 zł  

Rodziny Zastępcze 4 734,05 zł   

Placówki opiekuńczo wychowawcze 144 403,61 zł   

Dodatki dla Pracowników socjalnych 250 
 

             8 105,64 zł  

Świadczenia Dobry Start 
 

          156 550,00 zł  

RAZEM 894 624,76 zł        5 200 623,28 zł  

Źródło: Dane sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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W 2018 roku pracownicy socjalni zawarli 4 kontrakty socjalne z osobami 

bezrobotnymi wnioskującymi o pomoc w tut. OPS. Praca socjalna była świadczona 

dla 216 rodzin.  

 

 

Źródło: Dane sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

OPS w Garbatce-Letnisku w 2018 r. w ramach programu  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objął 88 uczniów, liczba przyznanych 

świadczeń – 9 779. W ramach Programu również  pomocą finansową objętych  było  

29 rodzin,  w tym 64 osoby w tych rodzinach, udzielono  123 świadczenia.   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współpracuje z Radomskim Bankiem 

Żywności. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski 

pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków 

towarzyszących. 

 W 2018 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 303 rodziny. 

Udzielono 5 910 świadczeń. Poniesiono wydatki z budżetu państwa na wypłatę w/w 

świadczenia w kwocie:  2 985 207,34 zł.  

Karta Dużej Rodziny – OPS realizuje zadanie związane z jej obsługą. Jest to 

system zniżek dla rodzin liczących przynajmniej troje dzieci. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku w 2018 r.  

wydał  Karty Dużej Rodziny -  49  sztuk tradycyjnych i 21 kart elektronicznych,  

Z AS I Ł K I  C E L O WE  I  Z AS I Ł K I  C E L O WE  

S P E C J AL N E

Z AS I Ł K I  O K R E S O WE

Z AS I Ł K I  S T AŁ E

36

37

36

76

141

348

ZASIŁKI WYDANE W 2018 R.

otrzymało (osób) udzielone świadczenia
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Gmina Garbatka-Letnisko z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. W związku 

z wydaniem 43 kart w 2018 r. pozyskaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie   kwotę:  141,64 zł, która została wykorzystana na zakup materiałów do 

Ośrodka Pomocy Społecznej.   

Na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz.2169z póź.zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku  

realizował zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów   w formie stypendiów 

szkolnych. W 2018 roku udzielono  194 świadczeń.  Wydano ogólnie kwotę 98 670,00 

zł, z tego środki finansowe w kwocie 74 113,00 zł otrzymane od  Wojewody 

Mazowieckiego, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 24 557,00 zł. 

W 2018 roku uprawnionych do świadczenia Dobry Start było 505 osób. 

Poniesiono wydatki z budżetu państwa na wypłatę w/w świadczenia oraz obsługę  

w kwocie 156 550,00 zł. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2015-2018 

             W roku 2018 zgłoszonych do Zespołu przez policję zostało nowych  

7 Niebieskich Kart A. Z roku 2017 prowadzono dodatkowo jeszcze 3.  

Osobami, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą  

w rodzinie było12 osób - 9 kobiet, 1 mężczyzna i 2 dzieci. Osobami, wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, było 7 mężczyzn i 1 kobieta.  

W jednym przypadku o stosowanie przemocy podejrzewane jest małżeństwo. Zespół 

Interdyscyplinarny zakończył 6 procedur w 2018 r. W jednym przypadku zakończenie 

przemocy w rodzinie nastąpiło po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

Kolejne 5 zakończono z braku zasadności działań ( np. zmiana miejsca zamieszkania, 

konflikt rozwodowy). 4 pozostałe Niebieskie Karty pozostają do monitoringu na rok 

2019.    
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4.5 Kultura i Sport 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące obiekty kulturalne: 

 

Centrum życia kulturalnego i sportowego gminy jest miejscowość Garbatka-

Letnisko.   Na jej obszarze funkcjonuje Gminna świetlica posiadająca bogatą ofertę 

nieodpłatnych zajęć skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, takich jak: 

zajęcia plastyczne, nauka tańca, zajęcia fitness, gimnastyka dla seniora, oraz Chór 

Klubu Seniora „Wrzos”. 

W Garbatce-Letnisku odbywa się większość imprez artystycznych, zarówno 

o charakterze cyklicznym, jak i okolicznościowym. Władze Gminy przy współpracy 

z lokalnymi placówkami organizują liczne atrakcje kulturalne dla mieszkańców oraz 

osób odwiedzających gminę, mające na celu jej promocję. Większość z nich odbywa 

się w ,,Grzybku” - amfiteatrze znajdującym się na terenie Gminnego Ośrodka 

Wypoczynkowego ,,Polanka”. Największą imprezą cykliczną są Dni Garbatki, 

organizowane w lipcu. Corocznie organizowanych i współorganizowanych jest 

również wiele imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych skierowanych do różnych 

grup wiekowych. Kalendarz imprez gminnych jest bardzo różnorodny. 

Świetlico-Remiza w m. Bąkowiec

Bąkowiec 50

Kino za Rogiem w Garbatce-Letnisku

ul. Spacerowa 2A

Była Świetlica Gminna w Garbatce-Letnisku

ul. Jana Kochanowskiego  135
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Do amatorów kina skierowany jest repertuar Kina za Rogiem, którego projekcje 

odbywają się w każdy weekend. W 2018 roku do użytku mieszkańców oddano również 

świetlico-remizę w miejscowości Bąkowiec. 
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Sport 

Gmina Garbatka-Letnisko podejmuje liczne działania polegające na 

upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

zwiększeniu aktywności fizycznej i świadomości społecznej o potrzebie aktywności 

ruchowej w każdym wieku. Wszelkimi działaniami z zakresu sportu zajmuje się Referat 

Organizacyjny w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko. Gmina finansuje również w formie 

dotacji celowej realizację przedsięwzięć z zakresu sportu przez kluby i stowarzyszenia 

sportowe. Gmina posiada 9 obiektów sportowych w tym: Kompleks Boisk Sportowych 

„ORLIK 2012”. Znajdują się tam boiska m.in. do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, 

szczypiorniaka oraz kort tenisowy, boisko do piłki plażowej na terenie Gminnego 

Ośrodka Wypoczynkowego w Garbatce-Letnisku, 2 boiska przy ul. H. Lewandowicz 

oraz 5 siłowni zewnętrznych w miejscowości Brzustów, Ponikwa, Molendy, Garbatka-

Letnisko, a w 2018 powstała nowa siłownia w miejscowości Anielin. Istniejąca baza 

sportowa nie zaspokaja w pełni  potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu  

i rekreacji, dlatego też w 2018 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do 

Ministerstwa Sportu na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Garbatce-Letnisku.   

Na działania z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. przeznaczono 191 800,01 zł, co stanowi 

1,92 % wysokości budżetu. 

 

4.6 Turystyka i rekreacja 

Różnorodność geograficzna gminy Garbatka-Letnisko daje możliwość 

uprawiania na jej terenie licznych form turystyki. Piękno krajobrazu mogą odkryć 

zarówno turyści preferujący aktywny wypoczynek, jak i miłośnicy ciszy w puszczańskiej 

kniei. Z racji swojego położenia jest również idealną bazą wypadową dla turystów 

chcących zwiedzać wschodnią część regionu radomskiego. Przez obszar gminy 

przebiegają liczne trasy piesze i rowerowe. Na terenie rezerwatu ,,Krępiec” wytyczona 

została również ścieżka dydaktyczna, a blisko jego granic narciarski szlak biegowy. 

Infrastrukturę turystyczną tworzą ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa 

agroturystyczne oraz prywatne kwatery. Przy jednym ze zbiorników wodnych znajduje 

się Gminny Ośrodek Wypoczynkowy ,,Polanka” z kąpieliskiem, plażą, boiskiem do piłki 

plażowej oraz  place zabaw dla dzieci.  
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Gmina Garbatka-Letnisko posiada  interesujące walory kulturowe, stanowiące 

relikty przedwojennej architektury oraz krwawej historii, czego przykładem mogą być  

cmentarze wojenne znajdujące się m.in. w Molendach czy Mauzoleum Legionistów 

w Żytkowicach, wpisane do rejestru zabytków, upamiętniające poległych w bitwie 

pod Laskami i Anielinem w październiku 1914 roku. Równie ważny dla mieszkańców 

miejscowości jest pomnik poświęcony ofiarom pacyfikacji Garbatki w czasie II wojny 

światowej oraz liczne tablice pamiątkowe. Ponadto wartymi obejrzenia są: Kościół 

NMP wraz z plebanią, znajdujący się w Garbatce-Letnisku, dworzec kolejowy, studnia 

z 1912 roku zbudowana w stylu ,,zakopiańskim”, ruiny mostu kolejki wąskotorowej oraz 

drewniane wille międzywojenne. Na terenie gminy znajdują się również liczne 

przykłady zabytków ruchomych w postaci kapliczek, krzyży przydrożnych oraz 

kapliczek śródleśnych, posiadających wartość historyczną oraz sentymentalną. 

Dodatkowym atutem położenia gminy jest bliskość takich miejscowości jak: 

Czarnolas z Muzeum Jana Kochanowskiego, Wysokie Koło z Sanktuarium NMP 

Królowej Różańca Świętego – zbudowanym w stylu włoskiego renesansu, Policzna  

z Kościołem Świętego Stefana, w którym doszło do zaślubin Stefana Żeromskiego  

z Oktawią Rodkiewicz. W jego pobliżu znajduje się również piętrowy, eklektyczny pałac 

z XIX wieku. W okolicy warte odwiedzenia są także: Sieciechów, Oleksów, Opactwo, 

Gródek oraz Kozienice. Natomiast w dalszej odległości od Garbatki można zwiedzać 

Kazimierz Dolny i Janowiec. 

5. STREFA INFRASTRUKTURALNA 

5.1 Infrastruktura drogowa 

Przez Gminę Garbatka-Letnisko przebiega sieć następujących dróg:  

Droga krajowa nr 79, relacji Warszawa – Tarnobrzeg. 

Drogi wojewódzkie:  

oNr 691, relacji Pionki – Garbatka-Opactwo,  

oNr 738, relacji Kozienice- Góra Puławska, 

Drogi powiatowe: 

oNr 1739 W biegnąca przez miejscowość Bogucin 

oNr 1740 W biegnąca przez miejscowości Molendy, Garbatka-Letnisko  

oNr 1741 W biegnąca przez miejscowości Garbatka Nowa, Garbatka-Zbyczyn 

Garbatka Dziewiątka, 

oNr 1742 W – ulica Czarnoleska w Garbatce-Letnisku 

78 dróg gminnych. 
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Utrzymanie dróg gminnych 

    Gmina Garbatka-Letnisko dysponuje 48,61 km dróg, z czego 33 km  to drogi 

gruntowe, wymagające szczególnie po okresie zimowym remontów.  

 W sezonie zimowym 2017/2018, aby zabezpieczyć właściwe utrzymanie dróg 

gminnych, wykonywane zostały następujące prace: 

 Uzupełnienie nierówności kruszywem drogowym; 

 odśnieżanie ulic oraz chodników i placów; 

 zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej; 

 koszenie trawy; 

 utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów  

 

5.2 Infrastruktura techniczna 

  Sieć wodociągowa w gminie Garbatka-Letnisko jest bardzo dobrze rozwinięta, 

i obejmuje swym zasięgiem cały obszar Gminy Garbatka-Letnisko. Główne ujęcie 

zaopatrujące mieszkańców Gminy w wodę zlokalizowane jest w Garbatce-Letnisku 

„Podlas”. Na punkt ten składają się dwie studnie: zasadnicza oraz awaryjna. 

Sieć kanalizacyjna w porównaniu z siecią wodociągową jest słabiej rozwinięta i  

znajduje się w miejscowościach Garbatka-Letnisko, Bąkowiec, Garbatka-Dziewiątka, 

Brzustów, Molendy i Ponikwa. 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

typu LEMNA w Bąkowcu. 

Utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Rada Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 23 lutego 2018 r. uchwaliła wieloletni 

plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu gminy Garbatka-Letnisko, na lata 2018-2020. Plan określa  

w szczególności: 

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzania ścieków; 

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 
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- sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

    Podstawowym zadaniem z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy jest utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Praca w tym zakresie trwa 24 godziny na dobę, a stan urządzeń sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej  można określić jako zadowalający.  

W 2018 roku wydanych zostało 45 warunków technicznych na przyłączenie do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w ślad za którymi wykonanych zostało 8 przyłączy 

wodociągowych i 16 przyłączy kanalizacyjnych. U mieszkańców na  ul. Hanki 

Lewandowicz rozpoczęty został montaż wodomierzy radiowych, przystosowanych do 

zdalnego odczytu zużytej wody. Przeprowadzono wymianę uszkodzonych hydrantów 

na terenie gminy. Na bieżąco usuwane są awarie ww. sieci zgłaszane przez 

mieszkańców wszystkich sołectw. Zostały również przeprowadzone kontrole w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych w miejscowości Garbatka Dziewiątka. 

Przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków przy ul. Chłodnej wraz z szafą 

sterowniczą. 

Konserwacja oświetlenia ulicznego 

    W celu sprawnego funkcjonowania oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie 

gminy został wybrany konserwator oświetlenia ulicznego. Jest nim Przedsiębiorstwo 

Usługowe „STANBUD” Łukasz Stankiewicz z siedzibą w Zwoleniu. W ramach tej umowy 

zamontowano 30 szt. opraw i lamp oświetleniowych typu LED przeznaczonych do 

wymiany na ulicach na terenie gminy. 

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 

W 2018 r. wydanych zostało 28 decyzji lokalizacyjnych, 25 decyzji na zajęcie pasa 

drogowego i 28 decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej. Głównie 

dotyczyły one przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

elektrycznych i światłowodowych. 

Utrzymanie zieleni 

    Prace związane z utrzymywaniem terenów zieleni gminnej wykonywane były 

poprzez:  dokonywanie nasadzeń kwiatów w donicach i rabatach na skwerku przy 

Urzędzie Gminy, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Polanka i skwerze przy  

ul. Kolejowej, podlewanie kwiatów, utrzymywanie ławek i koszy w estetycznym 

wyglądzie. Systematycznie koszone były pobocza dróg oraz place i skwery.  
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W 2018 r. dokonane były zakupy urządzeń małej architektury, tj. kosze 

betonowe w ilości 10 szt. oraz 3 stojaki na kwiaty. Odnowiono słupy ogłoszeniowe na 

terenie gminy Garbatka-Letnisko. 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów 

W 2018 roku zarejestrowano 106 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów z terenu 

gminy Garbatka-Letnisko. 

 

5.3 Ochrona środowiska 

Ochrona klimatu i powietrza 

Gmina Garbatka-Letnisko podjęła działania w obszarze ochrony klimatu  

i powietrza, uchwalając w 2016 r. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020”. 

Zadania objęte planem mają na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji 

gazów cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie 

wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii. Plan 

ten ma również przyczynić się do większej świadomości społeczności lokalnej oraz do 

realizacji zadań z zakresu efektywności energetycznej i inwestycji proekologicznych 

zmniejszających zużycie dwutlenku węgla na terenie gminy. 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska opracowano „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023”, który ma przyczynić się do poprawy i uporządkowania zarządzania 

środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego i jakości 

życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy.  

W trosce o stan jakości powietrza gmina w 2018 r. brała udział w projekcie pn. 

„Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów”, na który 

otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 na instalacje odnawialnych źródeł energii  

w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach zadania  zainstalowano: 

 45 szt. paneli fotowoltaicznych 

 55 szt. kolektorów słonecznych 

 15 szt. kotłów na biomasę 

 2 szt. pomp ciepła 
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Monitoring składowiska odpadów komunalnych  

W 2018 r. została zawarta umowa dotycząca monitoringu składowiska odpadów 

komunalnych ( w fazie poeksploatacyjnej ) w Garbatce Zbyczyn, która polegała  

na badaniu: wód podziemnych, wód odciekowych, analizy emisji i składu gazu 

składowiska, sprawności systemu odgazowania gazu składowiskowego i oceny  

przebiegu osiadania składowiska  z firmą SGS Polska z siedzibą w Warszawie. 

 Zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym nr RLŚ.63.41.49.2016 z dnia 9 grudnia 2016 

r. oraz RLŚ.6341.103.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.  zostały wykonane badania wody  

i ścieków surowych i oczyszczonych, które nie wykazały przekroczeń badanych 

parametrów. 

Rada Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 19 lutego 2015 r. uchwaliła „Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2032”. 

Podstawowym celem sporządzenia Programu jest oczyszczenie terenu gminy  

z azbestu poprzez przedstawienie harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów 

zawierających azbest. W szerokiej perspektywie będzie to skutkowało 

wyeliminowaniem negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców oraz  

na stan środowiska na terenie gminy. 

      W 2018 r. pozyskano dotację na likwidację ok. 29 ton wyrobów azbestowych 

z terenu gminy, które zostały przekazane na wysypisko odpadów niebezpiecznych.  

Na powyższe otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 

7 615,08 zł. Dotyczyło ono demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest. Z tej formy dopłaty skorzystały 23 nieruchomości. Ponadto w 2018 roku na 

stanowisku ds. ochrony środowiska wydano: 

- 3 wpisy do rejestru działalności regulowanej, 

- 1 zaświadczenie potwierdzające położenie gospodarstwa w obszarze Natura 2000, 

- 6 postanowień w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Starosty Kozienickiego, 

- przeprowadzono 4 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, 

- sporządzono 18 protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych   

i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne, 
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- sporządzono 6 protokołów z oszacowania szkód łowieckich spowodowanych przez 

dziki w miejscowości Molendy, 

- sporządzono rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  

Garbatka-Letnisko. 

 Corocznie do 31 marca Rada Gminy Garbatka-Letnisko zobowiązana jest uchwałą 

przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt”. W ramach tego Programu gmina zobowiązana jest  

do podpisania umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie: odławiania 

zwierząt i zapewnienia im miejsca w schroniskach, sterylizacji i kastracji kotów wolno 

żyjących, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

zbiórkę zwłok zwierząt dzikich i domowych z terenu gminy oraz wskazanie 

gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

W 2018 roku Gmina Garbatka-Letnisko zawarła Umowę z następującymi firmami: 

1. W zakresie odławiania zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku: 

CANVET- usługi weterynaryjne, Sławomir Leśniak z siedzibą w  Puławach. 

2. W zakresie sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących: Gabinet 

Weterynaryjny Małych Zwierząt BoliŁapka z siedzibą w Garbatce-Letnisku. 

3. W zakresie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt: Gabinet Weterynaryjny Małych Zwierząt BoliŁapka z siedzibą w Garbatce-

Letnisku. 

4. W zakresie zbiórki zwłok zwierząt dzikich i domowych: Jasta Sp. z o. o. z 

siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 

5. W zakresie wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich: odebrane czasowo zwierzęta mogły trafić do gospodarstwa 

przy ul. Kochanowskiego 52 w  Garbatce-Letnisku. 

W 2018 r. oddano 1 psa do schroniska, wykonano 3 szczepienia psów i 20 

zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Zakupiono ok. 500 kg karmy dla 

bezdomnych zwierząt. 

     W dniu 15 czerwca 2018 r. na terenie GOW „POLANKA” w Garbatce-Letnisku 

miał miejsce happening ekologiczny pn: „Czysta Garbatka - Miłe Letnisko”, którego 

organizatorem był Wójt Gminy Garbatka-Letnisko i Firma „Tonsmeier”. 
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 Celem happeningu było propagowanie postawy  proekologicznej   wśród  dzieci    

i  młodzieży,  promowanie  kreatywnego  myślenia w aspekcie ekologii oraz 

motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska  naturalnego. Uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku, Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Bogucinie oraz Publicznego Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” 

zaopatrzeni w worki i rękawice wyszli na wybrane rejony miejscowości w celu ich 

posprzątania. Następnie wszystkie dzieci i młodzież zgromadziły się  na terenie GOW 

„Polanka”, gdzie zostały wręczone upominki w postaci gier planszowych  

i piłek. Na dzieci i młodzież czekał również smaczny poczęstunek, pływanie kajakami 

oraz gry i zabawy na placu zabaw. 

     We wrześniu 2018 r. została ogłoszona I edycja konkursu pod nazwą „Ratuj 

naturę – zbieraj makulaturę” pod patronatem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. 

Zainteresowanie akcją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Łącznie udało się 

zebrać około 13 ton makulatury. Wyniki konkursu są następujące: I miejsce – klasa 6a 

– 3136 kg, II miejsce – klasa 5c – 2179 kg i  III miejsce – klasa 5b – 2027 kg. Zwycięscy 

uczniowie klas w styczniu 2019r . w nagrodę wyjechali na wycieczkę do Muzeum 

Papiernictwa w Konstancinie-Jeziorna. 

5.4 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

    Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we 

wskazanym terminie odpowiednich poziomów recyklingu. Od lipca 2013 r. utrzymanie 

czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W czerwcu 

2018 r. została zawarta 2-letnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów  

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Garbatka-Letnisko 

z firmą Tonsmeier Wschód z siedzibą w Radomiu. 

Od początku trwania nowego systemu gospodarowania, tj. od 2013 r., Gmina 

zapewnia mieszkańcom: 

 pojemniki na odpady komunalne, 

  worki na odpady segregowane, 

 dwa razy do roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 

  możliwość oddawania odpadów na PSZOK znajdujący  

się na Oczyszczalni Ścieków w Bąkowcu. 
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Wszystko to wliczone jest w opłatę, którą mieszkańcy raz na kwartał uiszczają  

do Gminy Garbatka-Letnisko. 

Według obowiązujących deklaracji na dzień 31.12.2018 r. systemem objętych było 

4062 osób, złożono 1642 deklaracje. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych, 

a wykazanych w deklaracjach wynika m.in. z podejmowania nauki oraz pracy poza 

miejscem stałego meldunku. W ramach „uszczelniania” systemu w 2018 r. skierowano 

wezwania do złożenia pierwszej deklaracji w stosunku do 1 nieruchomości oraz 

wezwano do zmiany danych lub wyjaśnień co do złożonych deklaracji 57 właścicieli 

nieruchomości. 

 

5.5 Place zabaw 

    Na terenie gminy Garbatka-Letnisko jest 7 placów zabaw, których 

właścicielem i zarządcą jest gmina lub jednostki gminne. Zlokalizowane są w sołectwie 

Anielin, Brzustów, Bąkowiec, Molendy, Ponikwa oraz na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego Polanka, a także przy ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. 

We wszystkich wymienionych placach zabaw wykonywane są prace porządkowe 

polegające między innymi na: koszeniu trawników, zbieraniu nieczystości, sprawdzaniu 

stanu technicznego urządzeń zabawowych, wykonywaniu bieżących napraw czy też 

czyszczeniu urządzeń zabawowych. 

 

5.6 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą  

Nr V/33/98 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 1998 r. Jest to dokument 

planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Pierwotny 

dokument został zmieniony 4 zmianami częściowymi, tj.: 

1. zmiana nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, na terenie działek o numerach 

ewidencyjnych: 120/3,121/3, 122/3 położonych w obrębie wsi Ponikwa - uchwała  

Nr   XXX/ 1 /2010 Rady Gminy Garbatka Letnisko z dnia 04 lutego 2010 r.;  

2. zmiana nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, w zakresie zmian dla terenu położonego  
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w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, 

Partyzantów, Kolejowa - uchwała Nr XV/11/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 

2 lutego 2012 r.; 

3. zmiana nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie 

ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska - uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Garbatka-

Letnisko  z dnia 17 listopada 2015 r.; 

4. zmiana nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, wprowadzona zarządzeniem zastępczym 

Wojewody Mazowieckiego LEX-IV.742.7.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko. 

Obecnie opracowywana jest zmiana nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko dla działki nr ewid. 51 

położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie – na 

podstawie uchwały Nr XXXII/8/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 lutego 2018 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany nr 5 Studium. Trwa procedura 

formalno-prawna związana z przeprowadzeniem przedmiotowej zmiany Studium.  

Termin wykonania zmiany uzależniony jest od uzyskania przez właściciela złoża decyzji 

zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża w Anielinie. 

Gmina Garbatka-Letnisko posiada 4 obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, tj. 

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie działek  

nr ewidencyjny 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrębie wsi Ponikwa, zatwierdzony 

uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr XXXIV/36/10 z dnia 24 września 2010 r. (Dz. 

Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 80 poz. 2577 z 18.05.2011r.); 

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren 

działek 128/3 i 128/4 położonych w miejscowości Garbatka-Letnisko obręb geod. 

Garbatka-Letnisko Północ w gminie Garbatka-Letnisko, zatwierdzony uchwałą Nr 

XII/62/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. 2011.220.6691 z 01.12.2011 r.); 
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3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, 

Partyzantów, Kolejowa, zatwierdzony uchwałą Nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-

Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2012.2240 z dnia 06.03.2012 r.), ze 

zmianą przyjętą uchwałą Nr XXVII/41/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 

sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 8431 z 29.09.2017 r.) i rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-I.4131.261.2017.JZ z dnia 25 września 

2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 8445z 29.09.2017 r.); 

4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska,  

zatwierdzony uchwałą Nr X/62/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17  listopada 

2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2016r., poz. 267 z dnia 11.01.2016 r.), zmieniony 

rozstrzygnięciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.281.2015.RM  Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. poz. 11657). 

Obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. 51 w Anielinie – na podstawie uchwały Nr XXXII/9/18 

Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia ww. zmiany nr 5 Studium. Trwa procedura formalno-prawna związana ze 

sporządzeniem przedmiotowego planu miejscowego. Termin wykonania planu 

uzależniony jest od uzyskania przez właściciela złoża decyzji zatwierdzającej 

dokumentację geologiczną złoża w Anielinie. 

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Garbatka-

Letnisko została dokonana w 2017 r. i przekazana Radzie Gminy Garbatka-Letnisko, po 

uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistycznej. Rada Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 

25 sierpnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/40/17 w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-

Letnisko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących na terenie gminy Garbatka-Letnisko. 

W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze 

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W analizowanym okresie 

wydano łącznie 32 decyzje o warunkach zabudowy. 
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Program opieki nad zabytkami 

Gmina Garbatka-Letnisko posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

opracowany na lata 2014-2018 w związku z -– art. 87 ust. 1. 2018 Ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze 

zm.). 

W roku bieżącym zostanie sporządzony Gminny Program Opieki nad Zabytkami na 

lata 2019-2023. 

 

6.  STREFA OBYWATELSKA 

6.1 Działania promocyjne 

Gmina Garbatka-Letnisko podejmuje  liczne działania promocyjne, mające na 

celu kształtowanie marki gminy na arenie ponadlokalnej. Do podejmowanych działań 

należą: 

 Prowadzenie portalu gminy garbatkaletnisko.pl, 

 Publikacje w prasie lokalnej m.in. w kozienice24.pl, Echo Dnia, Tygodnik 

Radomski, Życie Radomskie, Tygodnik OkO, 

 Wydawanie Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat” przy współpracy ze  

Starostwem Powiatowym w Kozienicach, 

 Wydawanie Biuletynu informacyjnego 2 razy w roku, 

 Imprezy plenerowe, 

 Tablice informacyjne – 19 szt., usytuowane na terenie 9 sołectw. 

W celu promocji w 2018 r. powstał film edukacyjny „EFFATA” obrazujący piękno 

przyrody i krajobrazu gminy. Wykonywane były również materiały promocyjne z logo 

gminy w formie gadżetów, koszulek, kubków itp. 

 

6.2 Komunikacja urzędu z mieszkańcami 

Gmina Garbatka-Letnisko prowadzi działania informacyjne w oparciu o 

najnowsze dostępne rozwiązania teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Gmina systematycznie wdraża 

rozwiązania usprawniające komunikację z mieszkańcami. 

Kontakt mieszkańców z Urzędem możliwy jest poprzez: 
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 Gminny portal internetowy garbatkaletnisko.pl, będący nadrzędną platformą 

informacyjną o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę, 

 Biuletyn Informacji Publicznej bip.garbatkaletnisko.pl – prowadzony zgodnie z 

wymaganiami prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty związane z 

działalnością samorządu, 

 Portal społecznościowy Facebook, 

 bezpośredni kontakt z władzami gminy oraz pracownikami poszczególnych 

referatów w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1  

w Garbatce-Letnisku, 

 formularz kontaktowy na stronie Elektronicznego Urzędu pod adresem: 

http://www.garbatkaletnisko.pl/, 

w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko,ul.Skrzyńskich1, 

26-930 Garbatka-Letnisko 

 elektronicznej: urzad@garbatkaletnisko.pl 

 telefonicznej: 48 62 10 194 

 

6.3 Budżet obywatelski 

W Gminie Garbatka-Letnisko nie wyodrębniano budżetu obywatelskiego. 

 

6.4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Na terenie gminy Garbatka-Letnisko funkcjonuje kilka organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność z zakresu sportu, kultury, rekreacji, 

promocji zdrowia i historii: 

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „PLON”, , 

Stowarzyszenie Aktywni 50 Plus, 

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, 

Stowarzyszenie Drzewna 

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki, 

http://www.garbatkaletnisko.pl/
mailto:urzad@garbatkaletnisko.pl


70 | S t r o n a  Raport o stanie gminy Garbatka-Letnisko w roku 2018 

 

 

Fundacja Aktywni Razem 

Ochotnicza Straż Pożarna w Garbatce-Nowej, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowcu, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Garbatce-Letnisku, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwie, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu 

Stowarzyszenie Muzyk.com 

 

W 2018 roku Gmina współpracowała z sektorem pozarządowym, zlecając 

realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe, znając 

potrzeby lokalne, mogą realizować je skuteczniej i efektywniej.  

 Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych podejmowano również działania 

na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania 

dialogu międzysektorowego w gminie. Głównym celem współpracy było 

kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

budowanie partnerstwa między gminą a organizacjami pozarządowymi, a także 

wspieranie ich w realizacji ważnych celów. 

Dla realizacji tego celu wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: 

1. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;  

2. zwiększenie aktywności sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej 

w gminie; 

3. umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;  

4. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz 

mieszkańców.  

Działalność organizacji pozarządowych poparta ścisłą współpracą z organami 

gminy umożliwia wnikliwe i właściwe określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców  

i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia 
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mieszkańców. Znajomość potrzeb lokalnego środowiska oraz priorytetowe zadania 

określone w programie współpracy pozwalają we właściwy sposób wykorzystać 

potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii organizacje pozarządowe - gmina jest 

gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy Garbatka-

Letnisko i stała się kluczowym elementem obopólnych kontaktów. 

Uchwalany do dnia 30 listopada każdego roku przez Radę Gminy roczny Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacza zadania umożliwiające 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pozwala również dysponować 

środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych 

przez organizacje pozarządowe.  

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. władze 

gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez: 

-  powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

      na finansowanie ich realizacji lub wzajemnego informowania się o planowanych 

kierunkach działalności  

      i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

-  promocję działalności organizacji pozarządowych, 

-  doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom 

pozarządowym, a co najważniejsze pisanie projektów.   

Powierzanie zadań publicznych – współpraca finansowa  

1. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ”PLON”(w drodze otwartego konkursu) 

otrzymało dotacje w wysokości: 80 000 zł na zadanie pt.: „Popularyzacja piłki nożnej 

wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”. Zakładane cele i zadania zostały 

zrealizowane m.in. przez.: 

 stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków do uprawiania piłki nożnej 

w klubie i możliwości rozwoju sportowego, 

  prowadzenie zajęć przez szkoleniowców z uprawnieniami trenerskimi  i 

instruktorskimi, 

  uczestniczenie wszystkich grup w imprezach sportowych i rekreacyjnych, 

turniejach  i rozgrywkach piłkarskich, 

 promowanie edukacyjne walorów sportu ze szczególnym uwzględnieniem 

zwalczania zjawisk patologicznych wśród młodzieży. 
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Klub zarządzał gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi do realizacji 

zadania, w tym bieżącym utrzymaniem bazy sportowej. Realizacja zadania stworzyła 

możliwość aktywnego uczestnictwa mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko w życiu 

sportowym i miała wpływ na właściwą organizację czasu wolnego i promowanie 

zdrowego stylu życia.  

2. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ”PLON”( w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) otrzymało dotację w wysokości 

6 500,00 zł na zadanie pt.: „Wakacje bez nałogów”.  Zakładane cele zadania 

 pt.: „Wakacje bez nałogów ” (obszar współpracy - przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym) zostały osiągnięte w wymiarze przedstawionym w ofercie. 

Zajęcia sportowe oraz profilaktyczno-wychowawcze wykorzystano jako źródło 

pozytywnych wartości wychowawczych w rozwiązywaniu problemów społecznych, 

takich jak: alkoholizm, przemoc, narkomania. Aktywność sportowa, właściwa 

organizacja wolnego czasu miały wpływ na ograniczenie możliwości znalezienia się w 

sytuacjach trudnych, sprzyjającym negatywnym zjawiskom.  

3. Kwotę 11 500,00 zł otrzymała Chorągiew Mazowiecka ZHP za wykonanie usługi 

polegającej na zorganizowaniu kolonii profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy 

Garbatka-Letnisko. Zgodnie z założeniami oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP wszystkie 

cele w niej wymienione zostały zrealizowane, gdyż: 

 w sposób racjonalny dzieci i młodzież spędziły czas wolny w trakcie 15- 

dniowego pobytu na obozie w Kątach Rybackich (zakwalifikowano 23 

dzieci),  

 podczas kolonii dzieci kształtowały zaradność życiową, 

 program dnia i jego rytm wykształcił w dzieciach poczucie obowiązku, 

punktualności i umiejętności współżycia w grupie, 

 zajęcia o charakterze sportowym uczyły zdrowej rywalizacji, a 

jednocześnie pokazywały jak można spędzać wolny czas nie korzystając 

z używek, jak dbać o kondycję, 

 dzieci poznały historię Mierzei Wiślanej,  

 uczestnicy kolonii stali się bardziej wrażliwi na piękno przyrody,   

 odbyły się wycieczki do: Malborka, Sztutowa, gdzie dzieci poznały 

historię, miejscową kulturę, architekturę i styl życia mieszkańców. 
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Współpraca pozafinansowa 

Gmina Garbatka-Letnisko wspólnie ze Stowarzyszeniem im. 22 Pułku Ułanów 

Podkarpackich przygotowała uroczystość związaną z obchodami 104 rocznicy bitwy 

pod Anielinem-Laskami. Na polach wsi Brzustów odtwarzane są wydarzenia z 22-26 

października 1914 r. Podczas rekonstrukcji widzowie mogą zobaczyć żywą lekcję historii 

z okresu I wojny światowej.  

           Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych 

działań przez organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy 

organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych i 

edukacyjnych) w tym poprzez informowanie mieszkańców za pomocą strony 

internetowej (www.garbatkaletnisko.pl) oraz wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń 

i plakatów.  

        Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych 

projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś 

wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność 

wolontariuszy i członków organizacji, m.in. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

Radom, Koło Nr 5 Garbatka-Letnisko zorganizował i przeprowadził zawody wędkarskie 

dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, a podczas Festynu Dni Garbatki do udziału 

w zawodach zaproszeni zostali również dorośli.  Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 

Pułku Ułanów Podkarpackich podczas Festynu Gminnego Dnia Dziecka zapewniło 

przejażdżki konne, które sprawiły frajdę najmłodszym mieszkańcom Gminy. 

Członkowie Stowarzyszenia Aktywni 50 plus pokazali swoje umiejętności m.in. na 

Dożynkach Powiatowych, które miały miejsce w Gminie Garbatka-Letnisko w 2018 

roku, dekorując scenę, na której wystąpili zaproszeni goście. Natomiast przewóz 

powozami konnymi z Kościoła do stadionu sportowego, gdzie odbywały się 

uroczystości dożynkowe zapewniło Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku Ułanów 

Podkarpackich. 

Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie gminy, 

jak i po stronie sektora pozarządowego w kolejnym roku współpracy udało się 

wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie, tworząc warunki dla rozwoju dialogu 

obywatelskiego. Wynikiem tego wysokiego zaangażowania jest poszerzająca się skala 

współdziałania partnerów samorządowych i społecznych dla dobra mieszkańców 

Gminy Garbatka-Letnisko. 
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6. 5 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Bezpieczeństwo w Gminie Garbatka-Letnisko zapewniają jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz Policja. Na terenie gminy Garbatka-Letnisko funkcjonują : 

 

OSP skupia w swoich szeregach 86 członków czynnych. Wszystkie jednostki są 

wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. 

W 2018 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisku pozyskała:  

- dotację na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze 

sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na 

wyposażenie OSP”. Wartość inwestycji wyniosła 824 100,00 zł, z czego 725 000,00 zł 

łącznie gmina pozyskała ze środków zewnętrznych, w tym z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa 

Mazowieckiego oraz Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na  

dotację na zakup zestawu węży hydraulicznych - 2 szt. detektora napięcia, parawanu 

do osłony miejsca wypadku o łącznej kwocie 11 344,41 zł. 

Gmina Garbatka-Letnisko udzieliła łącznie w 2018 r. 241 122,50 zł dotacji celowej na 

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy. 

Najbliższym komisariatem policji pilnującym porządku w gminie jest Komisariat 

Policji w Gniewoszowie, który swoim działaniem obejmuje obszar 3 gmin powiatu 

kozienickiego, tj. gminy Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Sieciechów. Na terenie 

Gminy Garbatka-Letnisko odnotowano 36 przestępstw. 

 

 

 

 

28 
członków

• Ochotnicza Straż Pożarna w Garbatce-Letnisko

15 

członków

• Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowcu

28 
członków

• Ochotnicza Straż Pożarna w Garbatce Nowej

15 
członków

• Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwie
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Kategoria i liczba zdarzeń na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w 2018 r. 

Kategoria przestępstwa  Liczba zdarzeń 

kradzież z włamaniem 2 

kradzież 2 

bójka i pobicie 1 

uszczerbek na zdrowiu 2 

uszkodzenie rzeczy 0 

narkotyki 1 

nietrzeźwi kierujący 6 

niealimentacja  18 

znęcanie 2 

naruszenie  sądowego zakazu 

kierowania pojazdem 

2 

Łączna liczba przestępstw 36 

Źródło: dane pozyskane z Komisariatu Policji w Gniewoszowie 

Średnia liczba przestępstw w Gminie Garbatka-Letnisko w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w 2018 r. wynosiła 3,6. Na terenie gminy miało miejsce 2 wypadki 

samochodowe oraz 34 kolizje. 
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Załącznik nr 1 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Garbatka-

Letnisko w roku 2018 

 

We wskazanym okresie Rada Gminy Garbatka-Letnisko podjęła ogółem  

81 uchwał. 

Objaśnienia: 

- „uchwała zrealizowana” – uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane, 

- „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji 

i zostaną zrealizowane w określonym czasie, 

- „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas 

realizacji zadań Gminy. 

 

Lp. Nr Uchwały Tytuł Informacja o wykonaniu uchwały 

XXXI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 08 lutego 2018 roku 

1. XXXI/1/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2018-

2028  

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników.  

2. XXXI/2/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

3. XXXI/3/18 w sprawie zmian w uchwale  

Nr XXXV/48/10 z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Urzędu Marszałkowskiego  

w Warszawie oraz Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na przygotowanie 

dokumentacji formalno-prawnej dla 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 691  

(ul. Kochanowskiego w Garbatce-

Letnisko na odcinku od km 

11+147,82 do km 11+710,38 z 

włączeniem do drogi krajowej Nr 79 

relacji Zwoleń-Kozienice-Góra 

Kalwaria     

 Uchwała zrealizowana 

Opracowano dokumentację 

projektową na przebudowę drogi 

wojewódzkiej  

nr 691 (ul. Kochanowskiego w 

Garbatce-Letnisko na odcinku od km 

11+147,82 do km 11+710,38 
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4. XXXI/4/18 w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy 

Garbatka-Letnisko  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 3036) 

Uchwała stosowana 

Uchwała została podjęta przez Radę 

Gminy zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Ustalono obowiązujący wzór deklaracji 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5. XXXI/5/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego  

w 2019 roku 

Uchwała zrealizowana. 

Brak zgody został uwzględniony na 

etapie opracowywania projektu 

uchwały budżetowej na rok 2019.  

XXXII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 lutego 2018 roku 

6. XXXII/6/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

 

 

7. XXXII/7/18 w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń 

wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata  

2018-2020 

 Uchwała stosowana 

Rozpoczęto wymianę wodomierzy na 

ulicy Lewandowicz oraz wymianę 

hydrantów na trenie gminy Garbatka-

Letnisko. 

8. XXXII/8/18 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany nr 5 Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Garbatka-Letnisko dl działki  

nr ew. 51 położonej w Anielinie  

i części działki nr ew. 248/30 

położonej w Brzustowie 

Uchwała w trakcie realizacji.  

trawa procedura formalno-prawna 

wymagana ustawą z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

9. XXXII/9/18 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla działki nr ew. 51 w Anielinie    

Uchwała w trakcie realizacji. 

Trawa procedura formalno-prawna 

wymagana ustawą z dnia 27 marca  

2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

10. XXXII/10/18 w sprawie zamiaru likwidacji 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Bogucinie w celu utworzenia w jej 

Uchwała uchylona – brak pozytywnej 

opinii kuratora oświaty  
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miejscu Filii Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Królowej Jadwigi 

w Garbatce-Letnisko   

XXXIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2018 roku 

11. XXXIII/11/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2018-

2028 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

12. XXXIII/12/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

13. XXXIII/13/18 w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Gminy Garbatka-Letnisko  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 4805)  

 Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy 

zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

 

 

 

 

 

14. XXXIII/14/18 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie  

Gminy Garbatka-Letnisko i 

zagospodarowania tych odpadów  

w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 4806) 

Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy 

zgodnie z art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

15. XXXIII/15/18 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt” 

Uchwała zrealizowana 

Uchwała została podjęta przez Radę 

Gminy w związku z art. 11a ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt. Celem programu było 

zapobieganie bezdomności zwierząt 
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oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi z terenu gminy 

Garbatka-Letnisko. 

16. XXXIII/16/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Wynagradzania Nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina 

Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 4504) 

Uchwała zrealizowana 

17. XXXIII/17/18 w sprawie ustalenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli zajmujących stanowiska   

kierownicze w szkołach  

i przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina 

Garbatka-Letnisko oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych 

prowadzących zajęcia  

z uczniami związane z wyborem 

kierunku dalszego kształcenia i 

zawodu, zatrudnionych w 

przedszkolu i szkołach, o których 

mowa powyżej 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 4505)     

Uchwała zrealizowana 

18. XXXIII/18/18 w sprawie podziału Gminy 

Garbatka-Letnisko na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic oraz 

liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu 

 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 4506) 

Uchwała stosowana 

Uchwała została podjęta  

w związku z art. 12 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) i 

stanowiskiem Państwowej Komisji 

Wyborczej, że do dokonania podziału 

gmin na okręgi wyborcze 

zobowiązane były rady wszystkich 

gmin, nawet w przypadku, gdy nowe 
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uchwały powielały rozstrzygnięcia 

dotychczasowe.   Uchwała w sprawie 

podziału Gminy Garbatka-Letnisko na 

okręgi wyborcze określiła takie same 

granice okręgów, jakie obowiązywały 

dotychczas. Zmieniony został opis 

granic okręgu wyborczego Nr 14 

utworzonego na terenie Gminy 

Garbatka-Letnisko, który jest 

następstwem podjęcia przez Radę 

Gminy Garbatka-Letnisko Uchwały  

Nr XXVI/33/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy 

położonej w miejscowości Garbatka-

Letnisko. Zgodnie z powyższą Uchwałą 

ulica Gwardii Ludowej ma obecnie 

nową nazwę ulica Słoneczna. Opis 

granic okręgu wyborczego  

Nr 12 również uległ zmianie, ponieważ 

ulica Leona Kruczkowskiego nosi 

nazwę Zbigniew Herberta, co jest 

wynikiem wydania przez Wojewodę 

Mazowieckiego zarządzenia 

zastępczego w dniu 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Zmiany nazewnictwa ulic są efektem 

wejścia w życie 2 września 2016 r. 

ustawy z dnia  

1 kwietnia 2016 r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Organ 

jednostki samorządu terytorialnego 

miał obowiązek zmienić w terminie  

12 miesięcy od dnia wejścia  

w życie tej ustawy nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, w tym dróg, ulic, mostów 

oraz placów, upamiętniających osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty 

symbolizujące komunizm lub inny ustrój 

totalitarny lub propagujący taki ustrój.   

 

19. XXXIII/19/18 w sprawie podziału Gminy 

Garbatka-Letnisko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 4476) 

Uchwała stosowana. 

Uchwała została podjęta  

w związku z art. 13 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania  
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i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.130). 

Uchwała w sprawie podziału Gminy 

Garbatka-Letnisko na stałe obwody 

głosowania wyborcze określa takie 

same granice obwodów, ich numery, 

siedziby obwodowych komisji 

wyborczych jakie obowiązywały 

dotychczas. Uchwała zaktualizowała 

granice obwodu głosowania Nr 3 jak 

również nazwy siedzib Obwodowych 

Komisji Wyborczych Nr 2, 3 i 5. Zmiana 

opisu granic stałego obwodu 

głosowania Nr 3 utworzonego na 

terenie Gminy Garbatka-Letnisko jest 

następstwem podjęcia przez Radę 

Gminy Garbatka-Letnisko Uchwały  

Nr XXVI/33/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy 

położonej w miejscowości Garbatka-

Letnisko. Zgodnie z powyższą Uchwałą 

ulica Gwardii Ludowej ma obecnie 

nową nazwę ulica Słoneczna. Ulica 

Leona Kruczkowskiego nosi nazwę 

Zbigniew Herberta, co jest wynikiem 

wydania przez Wojewodę 

Mazowieckiego zarządzenia 

zastępczego w dniu 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Zmiany nazewnictwa ulic są efektem 

wejścia w życie 2 września 2016 r. 

ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.  

o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Organ 

jednostki samorządu terytorialnego 

miał obowiązek zmienić w terminie  

12 miesięcy od dnia wejścia  

w życie tej ustawy nazwy budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, w tym dróg, ulic, mostów 

oraz placów, upamiętniających osoby, 

organizacje, wydarzenia lub daty 

symbolizujące komunizm lub inny ustrój 

totalitarny lub propagujący taki ustrój. 

W wyniku wejścia w życie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe zmieniła się nazwa siedziby 

obwodowej komisji wyborczej w 

obwodzie głosowania  

Nr 2 z Publiczne Gimnazjum na 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
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Królowej Jadwigi. Zmieniły się również 

nazwy siedzib obwodowych komisji 

wyborczych w obwodach głosowania 

Nr 3 i 5. W obwodzie głosowania Nr 3 

nazwa zmienia się  

w związku z likwidacją jednostki 

organizacyjnej Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Promocji,  

a w obwodzie głosowania Nr 5  

w budynku po byłej szkole 

podstawowej w Bąkowcu obecnie 

mieści się Świetlico-Remiza. 

Zmiany miały charakter porządkowy  

i nie spowodowały zmian: granic 

obwodów głosowania i siedzib 

Obwodowych Komisji Wyborczych. 

 

XXXIV SESJA RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU 

20. XXXIV/20/18 w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania Wójta 

z wykonania budżetu za rok 2017  

i sprawozdania finansowego    

Uchwała zrealizowana. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

i sprawozdanie z wykonania budżetu 

za 2017 rok. 

21. XXXIV/21/18 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono Wójtowi Gminy Garbatka-

Letnisko absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2017. 

22. XXXIV/22/18  w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-

2028 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

23. XXXIV/23/18  w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

24. XXXIV/24/18 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego 

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono pomocy finansowej dla 

Powiatu Kozienickiego w wysokości 

określonej w uchwale.  

25. XXXIV/25/18 w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie 

środowiska realizowanych na 

Uchwała uchylona  

Uchwała odrzucona przez RIO  

z przyczyn formalnych. 
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terenie Gminy, polegających na 

budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

26. XXXIV/26/18 w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, a także trybu 

ich pobierania 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 6675)  

Uchwała stosowana. 

XXXV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2018 roku 

27. XXXV/27/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2018-

2028 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

28. XXXV/28/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko  

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

29. XXXV/29/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała dotyczyła wynagrodzenia 

osoby pełniącej funkcję Wójta  

w minionej kadencji. 

 

30. XXXV/30/18 w sprawie zaopiniowania projektu 

zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody Krępiec  

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy Garbatka-Letnisko 

pozytywnie zaopiniowała projekt 

zarządzenia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie  

w sprawie ustanowienia planu ochrony 

dla rezerwatu przyrody Krępiec. 

Opinia Rady Gminy została 

przekazana ww. Dyrektorowi.  

 

31. XXXV/31/18  w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie dwóch miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I  

 Uchwała zrealizowana 
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i Brzeźniczka II oraz określenie 

sezonu kąpielowego dla tych miejsc 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 6724)  

32. XXXV/32/18  w sprawie powołania Komisji 

Statutowej  

Uchwała zrealizowana. 

Powołano Komisję Statutową, która 

opracowała projekt Statutu Gminy 

Garbatka-Letnisko.  

XXXVI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 07 sierpnia 2018 roku 

33. XXXVI/33/18  w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

34. XXXVI/34/18  w sprawie zasad udzielania  

i rozliczania dotacji celowej  

z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko 

na dofinansowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Garbatka-Letnisko  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 8371) 

Uchwała w trakcie realizacji 

Program dwuletni (2018-2019).  

W roku 2018 udzielono wsparcia 

finansowego w formie dotacji 5 

beneficjentom.    

XXXVII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 06 września 2018 roku 

35. XXXVII/35/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych  

36. XXXVII/36/18 w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do sprzedaży  

po za miejscem sprzedaży, jak  

i w miejscu sprzedaży 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 9763)  

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy ustaliła maksymalną 

liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

sprzedaży po za miejscem sprzedaży, 

jak i w miejscu sprzedaży 

 

37. XXXVII/37/18 w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Gminy Garbatka-Letnisko 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 9764) 

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy określiła zasady 

usytuowania na terenie Gminy 

Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 
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38. XXXVII/38/18 w sprawie utworzenia obwodu 

głosowania Nr 6 w Zakładzie 

Karnym w Żytkowicach 

Uchwała zrealizowana. 

Utworzono obwód głosowania Nr 6  

w celu przeprowadzenia głosowania 

w wyborach samorządowych 

zarządzonych na dzień  

21 października 2018 r. dla wyborców 

przebywających  

w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.   

39. XXXVII/39/18 w sprawie zarządzenia wyborów 

uzupełniających Sołtysa Sołectwa 

Bąkowiec 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy zarządziła 

przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających Sołtysa Sołectwa 

Bąkowiec w związku ze złożoną 

pisemną rezygnacją  

z pełnienia funkcji przez 

dotychczasowego sołtysa.  

40. XXXVII/40/18 w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Garbatka-Letnisko  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 9765) 

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy uchwaliła Statut Gminy 

opracowany przez Komisję Statutową. 

41. XXXVII/41/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 9766) 

Uchwała stosowana. 

Podjęcie takiej uchwały przez radę 

gminy zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy  

o samorządzie gminnym było 

obligatoryjne.   

XLVIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 października 2018 roku 

42. XXXVIII/42/18  w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie od Polskich 

Kolei Państwowych S.A. na rzecz 

Gminy Garbatka-Letnisko prawa 

użytkowania wieczystego od 

nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki 

273/4 o pow. 0,2005 ha położonej w 

obrębie geodezyjnym Brzustów 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Wykonano wycenę nieruchomości.  

 

43. XXXVIII/43/18 w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy 

Garbatka-Letnisko położonej w 

obrębie geodezyjnym Garbatka-

Letnisko „Północ” na nieruchomość 

stanowiącą własność Skarbu 

Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych Nadleśnictwo Zwoleń    

Uchwała w trakcie realizacji.  

Wydzielono działkę zajętą pod drogę 

gminną. Sporządzono operaty 

szacunkowe dla nieruchomości 

stanowiących przedmiot zamiany.  
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44. XXXVIII/44/18 W sprawie zmiany uchwały  

Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-

Letnisko z dnia 21 maja 2015 r.  

w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagradzania za 

inkaso 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 10736) 

Uchwała zrealizowana 

Zmiana uchwały była podyktowana 

zmianą osoby pełniącej w sołectwie 

Bąkowiec funkcje sołtysa   

XXXIX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 października 2018 roku 

45. XXXIX/45/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-

2028 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

46. XXXIX/46/18  w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych 

47. XXXIX/47/18 w sprawie emisji obligacji  Uchwała zrealizowana 

Przeprowadzono emisję obligacji na 

zasadach określonych w uchwale.  

48. XXXIX/48/18  w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-

14-2406/18 pt. „Kompetencje 

kluczowe szansą na rozwój 

realizowanego w ramach Osi 

priorytetowe X Edukacja dla 

rozwoju regionu działanie 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach 

zawodowych) – Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 

2014-2020 

Uchwała zrealizowana 

I Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji – 19.11.2018 rok 

49. I/1/18 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy wybrała w głosowaniu 

tajnym Przewodniczącego Rady. 
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50. I/2/18 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Garbatka-Letnisko 

Uchwała stosowana. 

Rada Gminy wybrała w głosowaniu 

tajnym dwóch Wiceprzewodniczących 

Rady. 

51. I/3/18 w sprawie powołania Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska, ustalenia jej 

składu osobowego i przedmiotu 

działania   

Uchwała stosowana. 

Powołano Komisję w składzie  

7-osobowym i ustalono jej przedmiot 

działania. 

52. I/4/18 w sprawie powołania Komisji 

Gospodarki Gminy i Finansów, 

ustalenia jej składu osobowego  

i przedmiotu działania  

Uchwała stosowana. 

Powołano Komisję w 7-osobowym 

składzie i ustalono jej przedmiot 

działania.  

53. I/5/18 w sprawie powołania Komisji 

rewizyjnej, ustalenia jej składu 

osobowego  

Uchwała stosowana. 

Powołano Komisję w 6-osobowym 

składzie i ustalono jej przedmiot 

działania. 

54. I/6/18 w sprawie powołania Komisji skarg, 

wniosków i petycji, ustalenia jej 

składu osobowego i przedmiotu 

działania  

Uchwała stosowana. 

Powołano Komisję w 6-osobowym 

składzie i ustalono jej przedmiot 

działania. 

55. I/7/18 w sprawie ustalenia miesięcznej 

diety zryczałtowanej dla 

Przewodniczącego Rady Gminy 

Garbatka-Letnisko  

Uchwała stosowana. 

Ustalono kwotę miesięcznej diety 

zryczałtowanej dla Przewodniczącego 

Rady. 

56. I/8/18 w sprawie ustalenia diet dla 

Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Garbatka-Letnisko 

Uchwała stosowana. 

Ustalono wysokość diet dla 

Wiceprzewodniczących Rady. 

57. I/9/18 w sprawie ustalenia diet dla 

Radnych Rady Gminy  

i Przewodniczących Komisji Stałych i 

Doraźnych Gminy Garbatka-

Letnisko 

Uchwała stosowana. 

Ustalono wysokość diet dla Radnych  

i Przewodniczących Komisji. 

58. I/10/18 w sprawie ustalenia wysokości diety 

dla sołtysów za udział w sesjach 

Rady Gminy i zebraniach sołtysów 

organizowanych przez Wójta Gminy 

Garbatka-Letnisko  

Uchwała stosowana. 

Ustalono wysokość diet dla sołtysów 

Gminy Garbatka-Letnisko. 
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59. I/11/18  w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  

Uchwała stosowana. 

Ustalono wysokość wynagrodzenia 

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. 

II Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji – 30.11.2018 rok  

60. II/12/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-

2028 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

61. II/13/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

62. II/14/18 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

na 2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 12446)  

Uchwała stosowana.  

Podatek od nieruchomości  

na 2019 r. naliczany zgodnie  

ze stawkami określonymi  

w uchwale przez Radę Gminy 

Garbatka-Letnisko. 

63. II/15/18  w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 12447)  

 Uchwała stosowana.  

Podatek rolny na 2019 r. naliczany 

zgodnie ze stawką określoną w 

uchwale przez Radę Gminy Garbatka-

Letnisko. 

64. II/16/18  w sprawie wybory metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej 

opłaty oraz stawki za pojemnik o 

określonej pojemności  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 12448)  

 Uchwała stosowana 

Uchwała podjęta przez Radę Gminy 

zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 1 i 2, ust. 2a 

pkt 1 ust. 3 w związku z art. 6j ust. 2a 

ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości porządku  

w gminach. Ustalona została nowa 

opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez mieszkańców 

gminy Garbatka-Letnisko. 

65. II/17/18 w sprawie zasad udzielania 

bonifikaty i jej wysokości od opłat 

jednorazowych z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących 

własność Gminy Garbatka-Letnisko, 

zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów 

Uchwala stosowana. 

Wydano zaświadczenia 

potwierdzające przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności. Na podst. 

uchwały będzie udzielana bonifikata 

przy opłatach jednorazowych. 
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(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 503)  

66. II/18/18 w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Garbatka-

Letnisko z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 

rok 2019”   

 Uchwała w trakcie realizacji. 

Program jest realizowany w 2019 roku. 

 

67. II/19/18 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki Rozwiązanie 

Problemów Alkoholowych w roku 

2019 na terenie Gminy Garbatka-

Letnisko”  

Uchwała stosowana. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

68. II/20/18 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla gminy Garbatka-

Letnisko na rok 2019 

Uchwała stosowana. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

narkomanii 

  

69. II/21/18 w sprawie uchwalenia „Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2019-2021”   

Uchwała stosowana. 

 

III Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji – 20.12.2018 rok 

70. III/22/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2018-

2028  

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

71. III/23/18 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

72. III/24/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Garbatka-

Letnisko na lata 2019-2028 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uwzględniono możliwość zaciągania 

zobowiązań na realizację 

przedsięwzięć wieloletnich oraz 

dokonano prognozy parametrów 

budżetu na lata 2019-2028. 
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73. III/25/18 Uchwała Budżetowa na rok 2019 

Gminy Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 2100) 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zatwierdzono plan finansowy Urzędu 

Gminy Garbatka-Letnisko oraz 

stwierdzono zgodność i przyjęto plany 

finansowe pozostałych jednostek 

organizacyjnych Gminy Garbatka-

Letnisko. 

  

74. III/26/18 w sprawie przyjęcia do realizacji 

profilaktycznego programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

szczepień ochronnych przeciwko 

grypie dla mieszkańców Gminy 

Garbatka-Letnisko po 65 roku życia 

n lata 2019-2023”  

Uchwała w trakcie realizacji. 

Trwają przygotowania do ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wybór 

realizatora zadania - Programu. 

75. III/27/18 w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 2114)  

Uchwała stosowana 

Uchwała została podjęta przez Radę 

Gminy zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy  

z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków. Określa 

zasady zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne na 

terenie gminy Garbatka-Letnisko. 

76. III/28/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Garbatka-

Letnisko 

Uchwała zrealizowana. 

Rada Gminy uznała skargę za 

bezzasadną, o czym poinformowano 

skarżącego.  

77. III/29/18 w prawie ustanowienia 

wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu”  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 13301) 

Uchwała stosowana. 

Podjęcie takiej uchwały przez radę 

gminy zgodnie z ustanowieniem 

wieloletniego rządowego programu 

„posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

78. III/30/18 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania posiłku, zasiłku 

celowego na zakup żywności lub 

posiłków w ramach wieloletniego 

rządowego programu  „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 13302) 

Uchwała stosowana. 

Podjęcie takiej uchwały przez radę 

gminy zgodnie z ustanowieniem 

wieloletniego rządowego programu 

„posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 
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79 III/31/18 w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na pomoc 

w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych objętych 

wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu na lata 2019-2023” 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 13303) 

Uchwała stosowana. 

Podjęcie takiej uchwały przez radę 

gminy zgodnie z ustanowieniem 

wieloletniego rządowego programu 

„posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

 

 

 

 

 

IV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji – 31.12.2018 rok 

80 IV/32/18 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2018-

2028 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

81 IV/33/18  w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2018 Gminy 

Garbatka-Letnisko  

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 
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Załącznik Nr 2 

DOTACJE  UDZIELONE  Z  BUDŻETU  GMINY W 2018 R. 

Wyszczególnienie Plan (zł) 
Wykonani

e (zł) 
Uwagi 

Powiat kozienicki – dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1740W Molendy - 

Garbatka-Letnisko w miejscowości 

Molendy. 

339.432,34 339 432,34 

Środki na realizację 

zadania zostały 

przekazane zgodnie z 

zawartą umową. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kozienicach – dofinansowanie 

modernizacji systemu łączności dla KP PSP 

w Kozienicach. 

30 000,00 30 000,00 

Środki na realizację 

zadania zostały 

przekazane zgodnie z 

zawartą umową. 

Województwo mazowieckie – 

dofinansowanie zadania pn. „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt 

współfinansowany przez EFRR  

realizowany w ramach RPOWM 2014 – 

2020. 

24.132,00 587,31 

Środki na realizację 

zadania zostały 

przekazane zgodnie z 

zawartą umową. 

Gminna Biblioteka Publiczna  –    

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 

na działalność bieżącą 

193.400,00 193 400,00 

Środki na realizację 

zadania zostały 

przekazane zgodnie z 

zawartą umową. 

Zadania związane z ochroną środowiska -  

budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

30.000,00 10 170,00 

Zadanie zrealizowane.  

Z dofinansowania 

skorzystało 5 

gospodarstw, tj. 

wszyscy 

zainteresowani. 

Zadania związane z utrzymaniem 

gotowości bojowej OSP  w tym szkolenie i 

zakup umundurowania dla członków 

OSP. 

8 924,00 8 915,00 

Środki na realizację 

zadania zostały 

przekazane zgodnie z 

zawartą umową. 

Zadania związane z utrzymaniem 

gotowości bojowej OSP,  w tym 

modernizacja strażnicy, a także zakup 

wyposażenia i urządzeń ratownictwa oraz 

wozu bojowego dla OSP Garbatka-

Letnisko. 

246 000,00 232 207,50 

Środki na realizację 

zadania zostały 

przekazane zgodnie z 

zawartymi umowami.. 

Zadania związane z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi w szczególności 

prowadzenie profilaktyki w tym zakresie 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu 

gminy 

 

 

6.500,00 
 

6.500,00 

Dotacja przekazana. 

zgodnie z zawartą 

umową. 

Zadania związane z upowszechnianiem 

kultury fizycznej na terenie gminy, w tym 

szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży 

szkolnej 

 

80 000,00 

 

80 000,00 

Dotacja przekazana. 

zgodnie z zawartą 

umową. 

RAZEM  958 388,34 901 212,15 x 
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Załącznik Nr 3 

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2018 r. 

 

Lp. Nazwa zadania Wykonanie 
Wkład 

własny (zł) 

Środki 

zewnętrzne(zł) 

1 Przebudowa ulicy 

Sienkiewicza                 

i Mickiewicza           

w Garbatce-

Letnisko wraz               

z przebudową 

łącznika  z drogą 

krajową nr 79         

 i infrastrukturą 

towarzyszącą 

1. Opracowano dokumentacje 

projektową. 

2. Utwardzono teren drogi gminnej o 

pow. 330 m2 

3. W ramach rozbudowy dróg 

wykonano: 

7) Wykonano nową nawierzchnię 

dróg tj. ul. Sienkiewicza na 

odcinku           ok. 150 mb oraz  

ul. Mickiewicza na odcinku ok. 

150 mb o nawierzchni 

bitumicznej na podbudowie  z 

kruszywa łamanego 

stabilizowanych mechanicznie 

i warstwie odsączającej z 

piasku ograniczonej 

obustronnie krawężnikiem 

betonowym drogowym na 

ławie betonowej z oporem, 

wykonanie ciągów pieszych – 

chodników z kostki brukowej gr 

6 cm ograniczonych obrzeżami 

betonowymi oraz wykonano 

wjazdy                o nawierzchni z 

kostki brukowej gr 8 cm na 

podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanych 

mechanicznie i warstwie 

odsączającej                    z piasku   

po zagęszczeniu. 

8) Wykonano nową kanalizacje 

deszczową w części ul. 

Mickiewicza             i ul. 

Sienkiewicza. Łączna długość 

projektowanej sieci wynosi             

ok. 309,7 m. Na sieci  wykonano  

studnie prefabrykowane 

betonowe.   

9) Przebudowano istniejącą sieć 

wodociągową i przyłącza 

wodociągowego 

zlokalizowanych w 

projektowanej jezdni, 

kolidujących z projektowaną 

kanalizacją deszczową.    

779 928,90    
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10) Wymieniono nawierzchnię 

żwirową na kostkę brukową 

ciągu pieszego (na działce nr 

ew. 508/4 Ponikwa) na 

podsypce cementowo-

piaskowej            na 

podbudowie z kruszywa 

łamanego stabilizowanego 

mechanicznie       i warstwie 

odsączającej z piasku  po 

zagęszczeniu. Wymiana 

ogrodzenia systemowego z 

przesunięciem linii przebiegu o 

1,5 m od miejsca pierwotnej 

lokalizacji. Wykonanie 

zieleńców, montaż 2 słupków 

zabezpieczających uchylnych.   

11) Przebudowano linię nn 

oświetlenia ulicznego        

 w łączniku z drogą krajową Nr 

79 na dz. ew.  nr 508/4 Ponikwa. 

12) Wykonano dodatkowy zjazd – 

przy    

ul. Mickiewicza, na wysokości 

działki   nr 172/2. 

 

2 Utworzenie lokali 

socjalnych               

w budynku byłej 

PSP w miejscowości 

Bąkowiec 

 

W ramach zadania wykonano: 

c) Roboty rozbiórkowe. 

d) Roboty budowlane. 

c)  Zagospodarowanie terenu. 

Utworzono 4 lokale: Lokal nr 1,2,3,4 

wyposażenie: w kocioł wiszący 

gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny  

na gaz płynny z podłączeniem, 

wykonany systemu odprowadzania 

spalin przez szacht kominowy, rurociągi 

z rur wielowarstwowych, zawory 

kulowe instalacji, grzejniki stalowe, , 

grzejniki stalowe ocynkowane, 

głowice termostatyczne. Ustępy ze 

płuczką ustępową typu „kompakt’, 

umywalki pojedyncze porcelanowe z 

syfonem gruszkowym, postumenty 

porcelanowe do umywalek, baterie 

umywalkowe jednouchwytowe z 

dwoma zaworami, zlew ze stali 

nierdzewnej – 2-komorowe, syfony 

podwójne z tworzywa sztucznego, 

baterie zlewozmywakowe 

jednouchwytowe z dwoma zaworami, 

brodziki natryskowe, kabiny 

natryskowe do kąpieli, narożna, 

półokrągłe z szybami ze szkła 

hartowanego, syfony pojedyncze do 

pralki. 

 485 691,14  

 

Razem  

141 857,85  

 

627 548,99   
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3 Zagospodarowanie 

placu zabaw          

w miejscowości 

Anielin 

 

 

1.Ogrodzono plac zabaw, 

2. Zamontowano bramę 

3.Zamontowano następujące 

urządzenia rekreacyjne: 

- Zestaw rekreacyjny składający się ze 

zjeżdżalni, ściany wspinaczkowej             i 

drabinki  o konstrukcji nośnej z profilu 

zamkniętego 70x70 mm, ześlizg              z 

blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni w 

tworzywa HDPE, podłoga i stopnie 

schodów ze sklejki antypoślizgowej 18 

mm, dach i wypełnienia boczne 

wykonane  z tworzywa HDPE, ścianka 

wspinaczkowa z guzami chwytowymi. 

- Orbitrek, zamontowany na pylonie z 

rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm, 

konstrukcja z rur o średnicy 33,42 i 60 

mm  i  profilu zamkniętego 40x60 mm, 

montaż na wylewce betonowej 

(0,7x0,65x0,5 m) i prefabrykacie 

betonowym OS2. 

- Steper, zamontowany na pylonie z 

rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm, 

konstrukcja z rur o średnicy 33, 48 i 60 

mm  oraz profilu zamkniętego 50x50 

mm, montaż na wylewce betonowej 

(0,7x0,65x0,5 m). 

 

28 481,80    

4 Zagospodarowanie 

placów i skwerów 

na terenie Gminy 

Garbatka-Letnisko 

 

1. Wykonano projekt 

zagospodarowania terenu skweru przy                               

ul. Kochanowskiego,  

1) Utwardzono teren pod budowę. 

2) Wykonano nawierzchnię z kostki 

brukowej gr. 6 cm  w formie koła                 

o średnicy 6 m. 

3)  Wykonano chodniki z kostki 

brukowej. 

4)  Zamontowano 3  ławki parkowe i 

kosze na odpadki. 

2. Wykonano projekt 

zagospodarowania terenu skweru przy 

ul. Sztobryn, 

1) wykonano roboty ziemne tj. 

wykonanie koryta  o głębokości 25cm 

o pow. 200 m2, nawiezieni i 

rozplantowanie ziemi urodzajnej 

humus 35 m3                    na pow. 200 

m2, ułożenie obrzeży  z rzędów kostki   

na podbudowie betonowej z oporem, 

położono włókninę, 

2) zamontowano 2 ławki parkowe. 

2.   Wykonano oświetlenia skweru. 

3. Wykonano nasadzenie drzewek, 

krzewów i traw ozdobnych na 

skwerach 

  

 

79 663,65  

 

Razem  

10 000,00  

 

89 663,65  
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5 Przebudowa drogi 

gminnej                  

w miejscowości 

Anielin 

 

 

1. Opracowano dokumentacje 

projektową. 

2. Zakupiono i zamontowano znaki 

drogowe. 

3. W ramach rozbudowy drogi o 

powierzchni 9464,04 m2 wykonano: 

- Konstrukcję nawierzchni: podbudowa 

z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 

W50/70 KR 1-2 – w ilości 0,100MG/m2 gr. 

4 cm, podłoże ulepszone                               

z mieszanki CBGM 0/11,2 mm klasy 

C8/10 gr. 20 cm . 

- Wykonano pobocza z gruntu 

rodzimego o grubości 12 szer. 0,5 m                    

po  obydwu stronach jezdni o 

powierzchni 1645,06 m2. 

- Wycięto drzewa zlokalizowane w 

pasie drogowym.  

- Wykonano łuk poziomy: podbudowa 

z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 

W50/70 KR 1-2, podłoże ulepszone z 

mieszanki CBGM 0/11,2 mm klasy 

C8/10 gr. 20 cm. 

 

303 335,26  

 

Razem  

445 832,89  

  

749 168,15  

6 Budowa placu 

zabaw w sołectwie 

Garbatka-Letnisko 

 

 

1. Opracowano dokumentacje 

projektową. 

2. Zakupiono stoły tenisowe. 

3. W ramach modernizacji placu 

zabaw wykonano: 

1) - roboty  z w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty 

ziemne, 

2) wykonano nawierzchnię  stref 

bezpieczeństwa dla urządzenia 

zabawowego, 

3) dostawa wraz z montażem 

urządzeń: 

 zestawu modułowego 

składającego się ze zjeżdżalni 

prostej, zjeżdżalni rurowej,  

spiralnej, dwóch wież, 

elementów pomiędzy słupami                

i elementów pomiędzy 

wieżami, 

       -   zamontowano ławki z  oparciem 

- 4 sztuki 

 

61 047,33  

 

Razem  

10 000,00  

 

71 047,33  

7 Modernizacja 

instalacji wodno-

ciepłowniczej             

w budynku PSP           

w Garbatce-

Letnisko 

W ramach zadania wykonano: 

1)  przebudowę przyłącza 

wodociągowego 

2) modernizację poziomu 

kanalizacyjnego  

75 930,09    
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 w piwnicach z podłączeniem pod 

istniejące piony kanalizacyjne oraz 

wymianę przyłącza do studzienki 

kanalizacyjnej. 

3)  modernizację instalacji wody 

użytkowej  

i instalacji przeciwpożarowej 

4) wykonano zabudowę gips-

kartonową  

na korytarzu  w piwnicy ww. budynku 

5) szlifowanie i gruntowanie posadzek  

o powierzchni  278 m2 w tym: 

- naprawa pęknięć i drobnych 

ubytków  

w posadzkach, 

- wykonanie wylewek z mas 

wygładzających zbrojnych 

włóknami grubości  5 mm, 

- zakup i montaż wykładzin, 

- wykonanie cokołów z wykładzin o 

wysokości 10 cm. 

 

8 Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 

1740W Molendy – 

Garbatka-Letnisko 

w miejscowości 

Molendy 

Inwestycja przeprowadzona przez 

Powiat Kozienicki 

339 432,34 

 

Razem  

  

 

1 335 417,90  

 

9 Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego na ternie 

Gminy Garbatka-

Letnisko 

 

W ramach zadania wykonano: 

1.Dowieszenie przewodu  typu ASXSn 

2x25 mm2 – 250 m do istniejących 

słupów  i zamontowanie  2 lamp . 

Garbatka Zbyczyn – koszt 5.000 zł. 

brutto 

2. Wymiana topikowych zabezpieczeń 

linii oświetlenia ulicznego na wyłączniki 

prądowe   w nw. punktach: 

a) Bąkowiec PGR, Bąkowiec Wieś, 

Bąkowiec Szkoła, Bogucin 3, Ponikwa 

1, Garbatka Długa,  Garbatka Długa 

2, Garbatka Długa 3, Garbatka-

Letnisko         ul. Klonowa, 

Kochanowskiego 1, Partyzantów 1  

3. Dowieszenie lamp oświetlenia 

ulicznego ulic obejmujących poniższe 

obwody: 

a) Zwoleńska, Kozienicka, Polna, 

Młynarska, Wąska, Sienkiewicza – 6 szt.   

b) Kochanowskiego, Kuropieski, 

Niecała, Mickiewicza      – 4 szt  

c) Sienkiewicza – 2 szt.   

d) Mickiewicza, Paderewskiego, 

Wspólna, Miła, Poprzeczna, Zielona, 

Żywiczna - 4szt  

e) Spacerowa, Kolejowa, Krasickiego, 

Słowackiego, Bielawskiego, 

Nałkowskiej – 5szt.   

f) Partyzantów, Kolejowa – 4 szt  

58 596,77   . 
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g) Brzustów - 2 szt.   

h) Molendy II – 1 szt.   

4.  Demontaż oprawy rtęciowej i 

montaż oprawy LED na nw. ulicach: 

 - ul. Dębowa – słup nr 1, 4 

 - ul. Partyzantów – słup nr 1, 3, 7 

  - ul. Dąbrowskiego – słup nr 1, 41, 36, 

37, 39   

 5. Konserwacja oświetlenia ulicznego 

 -  wymiana żarówek sodowych 

Garbatka Nowa s 23   

 - wymiana bezpiecznika   

 - demontaż oprawy rtęciowej i montaż 

oprawy sodowej  ul. Graniczna s 18/6  -  

1 szt.  i ul. H. Lewandowicz odcinek ( 15-

stycznia do Fabrycznej) – 7 szt.   

6. Zwiększenie mocy przyłączeniowej 

oświetlenia ulicznego Garbatka Podlas   

 

10 Posadowienie 

wiaty 

przystankowej                

w miejscowości 

Bąkowiec 

 

 

Opracowano dokumentację budowy 

przystanku autobusowego zgodnie ze 

stałą organizacją ruchu. 

Zakupiono i zamontowano 

oznakowanie przystanku dla dzieci.  

 

6 201,81    

11 Przebudowa drogi 

gminnej ul. 

Fabryczna              

w Garbatce-

Letnisko 

 

 

1. Wykonano nową nawierzchnię drogi 

o długości 120 mb,  ul. Fabryczna             

o szer. 6,70 m o nawierzchni 

bitumicznej, ograniczona 

obustronnymi krawężnikami 15x30 

2. wykonano odwodnienie 

powierzchniowe 

3. regulację studzienek 

kanalizacyjnych, telefonicznych 

4. przebudowano skrzyżowanie drogi 

gminnej ul. Fabrycznej z drogą 

wojewódzką  nr 691 ul. 

Kochanowskiego 

5. prawostronnej opaski gruntowej o 

szer. 0,5 m,  

6. lewostronnego chodnika z kostki 

brukowej, grubość 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

7. zjazdów do posesji 

8.oznakowania drogowego, zgodnie 

ze stałą organizacją ruchu 

9.wykonano mapy do realizacji 

zadania 

194 863,03    

12 Modernizacja 

wybranych 

przepompowni 

ścieków na terenie 

Gminy Garbatka-

Letnisko 

1) wymieniono pompę wyporową 

na sieci kanalizacyjnej (u p. 

Gugi) 

2) wymieniono pompę na ul. 

Chłodnej 

39 917,43    
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3) zakupiono termostat, fotometr 

filtrowy  i akcesoria 

laboratoryjne 

13 Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

przebudowę drogi 

wojewódzkiej               

w Garbatce-

Letnisko 

Dokumentacja projektowa odcinka 

ulicy Kochanowskiego   

33 350,00 zł.   

14 Modernizacja 

gminnej 

oczyszczalnie 

ścieków typu 

LEMNA w Bąkowcu 

1. Opracowanie dokumentacji 

projektowej na odtworzenie rowu 

odprowadzającego ścieki z 

oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bąkowiec. 

2. Opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy urządzenia 

budowlanego jakim jest układ 

technologiczny stacji zlewczej ścieków 

dowożonych do oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Bąkowiec. 

14 760,00    

15 Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej                 

na przebudowę 

wybranych dróg 

gminnych                

w Garbatce-

Letnisko 

Ulic: Fabryczna, H. Lewandowicz, 

Kościuszki, Gołębia, Kilińskiego, 

Staszica, Reja, Żwirki i Wigury, Gwardii 

Ludowej, PPŁ Wł. Molendy, Graba, 

Ogrodowa, Spokojna, Cicha, 

Parkowa, Dolna, Wiejska, Moniuszki, 3-

go Maja, Sosnowa, Daleka i Brzozowa 

. 

104 550,00    

16 Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej            

na budowę boiska 

wielofunkcyjnego 

w miejscowości 

Brzustów 

 Dokumentacja projektowa boiska w 

Brzustowie 

6 000,00    

17 Zakup materiałów, 

urządzeń                 i 

wyposażenia 

służącego              

do prawidłowego 

funkcjonowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami na 

terenie Gminy. 

W ramach zadania zakupiono i 

wykonano: 

1) narzędzia  

2) sprzęt komunalny 

3) przyczepę rolniczą Sanok D-46B 

4) artykuły przemysłowe, 

elektryczne 

5) meble biurowe 

66 257,55    

18 Ekoenergia            

w gminach 

Policzna, Chotcza, 

Garbatka-letnisko          

i Kazanów 

W ramach projektu zainstalowano: 

- paneli fotowoltaicznych 45 szt. 

- kotłów na biomasę  15 szt. 

- pomp ciepła 2 szt. 

- kolektorów słonecznych 55 szt. 

376 139,54  

 

Razem 

1 504 558,16  

 

1 880 697,70  

19 Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

Dotacja celowa na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków –  program na lata 2018-2019  

10 170,00 zł.  

20 Modernizacja 

terenu GOW 

Etap I Przebudowa pomostu 

rekreacyjnego w wyznaczonym 

Realizacja          

w 2019r. 
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Polanka 

polegająca na 

odbudowie 

istniejącego 

zbiornika wodnego 

miejscu               do kąpieliska – 

podpisano umowę  

21 Przebudowa dróg 

gminnych               

w Garbatce-

Letnisko 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej ulic: Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, Wodnej, Cisowej, 

Modrzewiowej, Świerkowej. – 

podpisano umowę 

Realizacja         

w 2019r. 

 

22 Projekt budowlany 

na modernizację 

ujęcia wody wraz 

ze studnią 

wierconą w 

miejscowości 

Garbatka-Letnisko 

Opracowanie dokumentacji - 

podpisano umowę 

Realizacja 

w 2019r. 

 

   

Razem  

 

3 064 316,64  

 

2 112 248,90  

 

 


