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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. 

 

Rysunek 1 - Położenie gminy Garbatki-Letnisko na tle województwa mazowieckiego i 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 

http://www.osp.org.pl/
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Rysunek 2 - Gmina Garbatka-Letnisko w podziale na sołectwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.kozienicepowiat.geoportal2.pl 

 

 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 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. 

http://www.kozienicepowiat.geoportal2.pl/
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Rysunek 3 - Formy ochrony przyrody na obszarze gminy. Opracowanie własne na podstawie 

www.kozienicepowiat.geoportal2.pl 

 

1.2. Demografia 

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

na dzień 31.12.2019 r., zameldowanych było 5026 osób, z czego 4922 osoby na pobyt 

stały, a 103 osoby na pobyt czasowy. Liczba mieszkańców wykazuje tendencję 

spadkową i od początku roku zmniejszyła się o 52 osoby. Największą liczbę 

mieszkańców skupia miejscowość Garbatka-Letnisko i jest to 2943 osoby. Natomiast 

pozostała część ludności zamieszkuje inne mniejsze sołectwa, w poniżej opisanych 

ilościach: 1) Anielin – 76 osoby, 2) Bąkowiec – 413 osoby, 3) Bogucin – 307 osoby,  

4) Brzustów – 171 osób, 5) Garbatka Zbyczyn i Garbatka Dziewiątka – 165 osoby,  

6) Garbatka Długa i Garbatka Nowa – 375 osób, 7) Molendy – 240 osób, 8) Ponikwa – 

335 osób.  

W porównaniu z rokiem 2018 obserwujemy stały spadek ludności związany  

z rosnącą liczbą zgonów i przewagą wymeldowań nad zameldowaniami. Na pobyt 

stały i czasowy zarejestrowano 146 meldunków, wymeldowano zaś 207 osób (w tym 

osoby zmarłe). Saldo migracji na koniec 2019 r. było dodatnie i wynosiło 8,  

a współczynnik salda migracji 1,59 ‰. 
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Rysunek 4 - Liczba ludności gminy w 2019 r. wraz z tendencją w stosunku do roku ubiegłego.  

Źródło: opracowane na podstawie danych statystycznych Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko 

 

 Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 67,69 os/km². Wśród mieszkańców 

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

wynosi 104 kobiety na 100 mężczyzn. 

 

 

Rysunek 5 - Struktura wieku i płci mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.  

Źródło: opracowane na podstawie danych statystycznych Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko 

 

 W 2019 roku w Gminie Garbatka-Letnisko urodziło się 35 dzieci, w tym 16 

dziewczynek i 19 chłopców, a zmarło 69 osób, w tym 31 kobiet i 38 mężczyzn. Przyrost 

naturalny w 2019 r. był ujemny i wyniósł – 34, a współczynnik przyrostu naturalnego 

wynosił 6,76 ‰. Zawarto 12 małżeństw w trybie zwykłym I 2 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. 

Władze Gminy 

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.  

 

Teresa Fryszkiewicz

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

Marianna Krześniak

Skarbnik Gminy Garbatka-Letnisko

 

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.  

W składzie rady Gminy Garbatka-Letnisko na VIII kadencję zasiada 15 radnych:  
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W 2019 roku odbyło się 7 Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko, w tym: 

Sesji zwykłych - 6 

Sesji nadzwyczajnych - 1 

Szczegółowe Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Garbatka-Letnisko w roku 2019 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 2019: 

 

Jadwiga Kutyła - Garbatka-Letnisko

Czesław Pacuła - Garbatka Długa i Garbatka Nowa

Grażyna Otarkowska - Garbatka Dziewiątka i Garbatka Zbyczyn

Barbara Kwaśnik - Molendy

Marcin Kałdunek - Brzustów

Michał Świątek - Bogucin

Kazimierz Wit - Anielin

Iwona Olszowiec - Bąkowiec

Henryk Sekuła - Ponikwa
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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. 

 

Rysunek 6 - Schemat struktury organizacyjnej urzędu gminy 

 

Sprawy bieżące urzędu 

W 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 60 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. 
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WYKAZ KONTROLI GMINY GARBATKA-LETNISKO PRZEPORWADZONYCH W 2019 R.  

PRZEZ ZEWNĘTRZNE ORGANY KONTROLI 

KONTROLE GMINY GARBATKA-LETNISKO PRZEPROWADZONE  

PRZEZ ORGANY ZEWNĘTRZNE W 2019R. 

TERMIN KONTROLI PODMIOT KONTROLUJĄCY ZAKRES I WYNIKI KONTROLI 

07.02.2019r. Archiwum Państwowe  

w Radomiu 

Kontrola warunków przechowywania i 

zabezpieczenia materiałów archiwalnych 

obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi 

stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu 

cywilnego i skorowidze · alfabetyczne, 

- kontrola kompletności i stanu fizycznego 

materiałów archiwalnych  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości (brak 

wystąpienia pokontrolnego) 

11.02.2019r.-

22.02.2019r. 

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki Warszawie 

Delegatura – Placówka 

Zamiejscowa w Radomiu 

Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej dotyczących: 

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej, 

- przyjmowania i przesyłania przez organ gminy 

wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie wpisu do · 

CEIDG oraz wniosków o wpis informacji o 

zawieszeniu i wznowieniu wykonywania 

działalności gospodarczej 

Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie 

realizacji zadań dotyczących zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydano 

wnioski pokontrolne 
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Jednostki organizacyjne 

W Gminie Garbatka-Letnisko funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

 

 

2.2. Dokumenty strategiczne i programy 

 W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne  

oraz programy:  

 Strategia Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2013-2020. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Garbatka-Letnisko. 

 Program współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami 

pozarządowymi na 2019 r.  

 Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021.  

 Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 

2017-2019 

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-

2020.  

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

z perspektywą do roku 2023. 

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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 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na 

rok 2019. 

 Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 

2019 na terenie gminy Garbatka-Letnisko. 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na 2019 r. 
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3. STREFA FINANSOWA I INWESTYCYJNA 

3.1. Mienie gminy 

Stan mienia komunalnego  

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Garbatka-Letnisko była właścicielem, 

gruntów o powierzchni: 82,77 ha, w tym: 

 Grunty (ha): 

o Rolne 5,20 

o Działki budowlane – 7,00 

o Tereny rekreacyjne - 3,82 

o Pozostałe – 66,75 

 Lasy (ha) – 7,80 

 Budynki (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 - 2 

o Ulice, drogi (km) 48,61 

o Obiekty sportowe - 9 

 

 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 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.  

W roku 2019 Gmina pozyskała własność kolejnych nieruchomości poprzez dokonanie 

ich komunalizacji:  
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1) nieruchomości położone w miejscowości Garbatka Długa tj. działki nr ewid. 

19/2  o pow. 0,0908 ha i nr ewid. 488/2 o pow. 0,0878 ha (obręb geod. Garbatka 

Podlas),   

2) nieruchomości położone w obrębie Ponikwa, zajęte pod drogi (m.in. ul. Polna, 

Sołdacka, Graniczna,) tj. działki o nr ewid. 434, 435, 501, 123/1, 123/2, 167, 240, 

241/1, 241/2, 241/3, 454 o łącznej powierzchni 4,0754 ha.   

  

 Gmina Garbatka-Letnisko w 2019r. dokonała zamiany swoich gruntów  

o obszarze 2,6300 ha (działki nr ewid. 469 i 471 w obrębie Garbatka Północ), na grunty 

Skarbu Państwa - Lasów Państwowych, o obszarze 0,9214 ha, (działki nr ewid. 139/225  

i 140/226 w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ). W ten sposób Gmina 

stała się właścicielem pasa drogowego ulicy Chłodnej - droga gminna Nr170113W. 

Wartość nieruchomości będących przedmiotem zamiany została określona  

w operatach szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.                        

Ich wartość rynkowa jest taka sama.  

W roku 2019 Gmina Garbatka-Letnisko nabyła nieodpłatnie od Polskich Kolei 

Państwowych S.A. prawo użytkowania wieczystego działki numer ewidencyjny 273/4, 

o powierzchni 0,2005 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Brzustów wraz  

z własnością znajdujących się tam budowli tj. Pomnika Mauzoleum Legionistów oraz 

ogrodzenia. 

        Ponadto w 2019r. do zasobu komunalnego gminy przejęto następujące 

nieruchomości: 

 działka nr 135/2 o pow. 0,3000 ha położona w miejscowości Brzustów, 

 działka nr 51/14 o pow. 0,0515 ha, 51/17 o pow. 0,0669 ha, działka nr 128/28, 

działka nr 126/24 położona w miejscowości Garbatka-Letnisko, w obrębie 

Garbatka Podlas, przeznaczone na projektowane drogi, 

 działka nr 509/7 o pow. 0,0012 ha położona w miejscowości Garbatka-Letnisko, 

w obrębie Garbatka Letnisko Północ – poszerzenie ul. Sztobryn, 

 działki o nr ewid. 512/7, 512/9, 512/10, 513/2, 513/3, 513/11, 513/13, 514/1, 515/3, 

516/3, 517/3 (obręb geod. Ponikwa) o ogólnej powierzchni 0,0797 ha,  

z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Martyrologii w związku z planowaną 

inwestycją pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulica Martyrologii” i wydaną przez 
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Starostę Kozienickiego decyzją Nr 516/209 z dnia 30.09.2019r. o zezwoleniu na 

realizację tej inwestycji drogowej. 

 

 W roku 2019 odbyły się przetargi na sprzedaż nieruchomości należących  

do zasobu gruntów komunalnych, tj. działki nr 33/2 w obrębie Brzustów, działek  

nr 109/1 i 38/2 w obrębie Anielin. W wyniku przetargu wyłoniono nabywcę działki  

o nr 38/2 o pow. 0,17 ha w Anielinie, za cenę 4.848,00 zł. (Akt notarialny podpisano  

w 2020 r.) Nikt nie przystąpił do przetargu dot. sprzedaży ww. działki nr 33/2  

w Brzustowie oraz działki nr 109/1 w Anielinie.   

 Powierzchnia gruntów, stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, 

oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła w 2019 r. 2,3070 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 2019 r. wyniósł – 17 695,40 zł. 

 Według stanu na 31.12.2019 r. Gminna Garbatka-Letnisko oddała w trwały 

zarząd nieruchomości o pow. 1,7413, w związku z prowadzoną na ich terenie 

działalnością przez Publiczną Szkołę Podstawową w Garbatce-Letnisko, Publiczną 

Szkołę Podstawową w Bogucinie, Publiczne Przedszkole Samorządowe w Garbatce-

Letnisko.  

 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 

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 
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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. 

Teren nadający się na produkcję materiałów budowlanych z wykorzystaniem 

zasobów piasku oraz każdą inną działalność prowadzoną zgodnie z przepisami  

o ochronie środowiska naturalnego. 
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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.  

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 
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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 w roku 2019 były: 

 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).  

 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 lutego 2019 r.  

w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-

letnisko. 

 Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 01 marca 2019 r. 

 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminy pracy 

tej Komisji. 

 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 września 

2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz lokali 

socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-

letnisko.00 

 

 W 2019 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.  

Według stanu na 31.12.2019 r. pięć lokali mieszkalnych było przedmiotem najmu  

na czas nieoznaczony na podstawie umów najmu. Jeden lokal mieszkalny jest 

niezamieszkały.  
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Środki uzyskane z wynajmu mieszkań komunalnych w 2019 r. wyniosły  3.241,89 zł. 

 Stan techniczny budynków i lokali mieszkaniowego zasobu gminy jest 

zróżnicowany, co wynika z wieku obiektów oraz ich zużycia wskutek eksploatacji. 

 W 2019 r. do zasobów mieszkaniowych Gminy Garbatka-Letnisko pozyskano 

4 lokale socjalne, znajdujące się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w miejscowości 

Bąkowiec nr 50. Powierzchnia lokali wynosi ogółem 204,33 m2. W 2019 r. Trzy lokale 

socjalne zostały przydzielone najemcom na podstawie umowy na czas określony.  

Jeden lokal socjalny pozostaje niewynajęty.   

 Środki pozyskane z wynajmu lokali socjalnych w 2019 r. wyniosły 575,56 zł. 

Stan techniczny lokali socjalnych jest bardzo dobry. Lokale powstały wskutek 

realizowanej przez Gminę w latach 2018-2019 inwestycji pn. Utworzenie lokali 

socjalnych w byłej PSP w m. Bąkowiec”, na którą pozyskano dotację w wysokości 

141 857,85 zł. 

 

 W 2019 r. rozpatrzono 7 podań o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu 

Gminy. Przydzielone zostały 3 lokale socjalne.   

 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 2019 r. były wynajmowane na podstawie umów najmu podmiotom 

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

Policji w Radomiu. 
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Rysunek 7- Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Garbatka-Letnisko w 2019 r. Źródło: na podstawie 

danych przygotowanych przez Referat Infrastruktury i Budownictwa 

 W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 7 869,00 zł, 

których beneficjentami było 10 gospodarstw domowych. Podstawą ich przyznania 

było spełnienie kryteriów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Kwota 

najniższego dodatku wynosiła 27,70 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 159,16 zł. 

W 2019 r. wypłacone zostały również dla 5 gospodarstw domowych dodatki 

energetyczne, w łącznej kwocie 749 zł. Dodatki energetyczne, jako zadanie zlecone 

Gminie, finansowane są z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Wypłacane są one 

osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i które zawarły umowę 

kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem 

 

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.  
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Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy 

Garbatka-Letnisko uchwałą Nr III/25/18 w dniu 20 grudnia 2018 r.  

W powyższej uchwale Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła: 

  Dochody w łącznej kwocie wynoszą 19 553 825,81 zł, z tego dochody bieżące 

w kwocie18 813 610,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 740 215,81 zł. W trakcie 

roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów 

ogółem wyniósł 22 317 643,81 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21 420 998,07 zł, 

dochody majątkowe w kwocie 896 645,74 zł. 

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości 22 416 775,22 zł, tj. 100,44% 

planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 613 586,84 zł, tj. o 

2,81%. Gmina w 2019 r. udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości 

na kwotę 26 994,49 zł, co stanowi 0,27 % dochodów własnych oraz: 

 wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę 5 976,28 zł - 

0,06 % dochodów własnych, 

 odroczono termin płatności na kwotę 142 880,24 zł – 1,43 % dochodów 

własnych. 

 

Źródło: Na podstawie danych przygotowanych przez Skarbnika Gminy  

Garbatka-Letnisko 

10 012 327,72zł

6 254 700,53zł

5 379 033,00 zł

Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 r.

dochody własne dotacje celowe subwencja ogólna
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Największy udział w dochodach gminy mają podatki i opłaty lokalne i stanowią 

33,29 % wszystkich dochodów własnych. 

Wydatki o łącznej kwocie 20 029 825,81 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 

17 799 802,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 230 023,29 zł.  

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian i na dzień 31 grudnia 2019 r. plan 

wydatków ogółem wyniósł 25 207 173,81 zł z tego dochody bieżące w kwocie 

20 528 721,37 zł dochody majątkowe w kwocie 4 678 452,44 zł. Wydatki budżetu 

zostały zrealizowane w wysokości 23 429 956,48 zł tj. 92,95 % planowanych.  

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 248 388,50 zł tj.1,07 %. 

Największa część budżetu gminy została przeznaczona na działania z zakresu oświaty 

i wychowania (29,08%), pomocy społecznej (23,36%) oraz administracji publicznej 

(13,70%). 

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.
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Wynik finansowy 

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 889 530,00 zł 

Zrealizowany wynik budżetu to deficyt w wysokości  1 013 181,26 zł 

Przychody i rozchody 

W budżecie Gminy Garbatka-Letnisko zrealizowano przychody w wysokości 

5 926 455,23 zł, w tym: 

1. Wyemitowane obligacje 3 400 000,00 zł 

2. Inne źródła (wolne środki)                                     2 526 455,23 zł 

 

W budżecie Gminy Garbatka-Letnisko zrealizowano rozchody w wysokości  

1 095 000,00 zł, w tym: 

1. Spłata pożyczki 5 000,00 zł 

2. Wykup obligacji 1 090 000,00 zł 

Należności i zobowiązania 

 Należności Gminy na koniec roku 2019 wynoszą 2 449 133,75 zł, w tym 

zaległości netto 1 928 697,02 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego zmniejszyły się o 304 135,84 zł, tj. o  18,72 %. 

 Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 10 235 634,15 zł  

i są o 2 043 966,09 zł, tj. o 24,96 % wyższe niż przed rokiem. 

Zaległości podatkowe podatników 

Zadłużenie z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego  

oraz od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. 

wyniosło 668 496,39 zł. Największą liczbę dłużników -307 stanowiły osoby fizyczne  

w przedziale zadłużenia od 1,00 zł do 1000,00 zł, zaś największą kwotę zadłużenia 

notowano wśród osób prawnych w przedziale od 7 001,00 do 309 000,00 zł i wynosiła 

ona 537 579,87 zł. 
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Rysunek 8 - Ogólne zadłużenie osób fizycznych i prawnych w gminie Garbatka-Letnisko. Źródło: Na 

podstawie danych przygotowanych przez referat finansowy 

 W roku 2019 zostały złożone 204 wnioski 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 2019 r. wyniosła 118.602,59 zł. 

 

3.4. Fundusz sołecki 

 Uchwała Nr XXX1/5/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 08 lutego 2018 r. 

nie został wyodrębniony Fundusz Sołecki na 2019 r. 

  

3.5. Działalność inwestycyjna 

 W roku 2019 Gmina Garbatka-Letnisko przeprowadziła szereg działań 

inwestycyjnych, wpływających, na jakość życia jej mieszkańców. Łącznie wykonała 

28 inwestycji o wartości 4 380 002,12 zł.  

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2019 r. 26 

 

Najważniejsze inwestycje w 2019 r. 

 

Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego 

zbiornika wodnego Etap I Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym 

miejscu do kąpieliska 

 

 

Wartość inwestycji: 668 311,76 zł 

W ramach zadania wykonano: 

1) Pomost rekreacyjny w wyznaczonym miejscu do kąpieli. Konstrukcja pomostu 

drewniana o powierzchni 232 m2, zlokalizowana w czaszy zbiornika z wejściem od 

strony prawobrzeżnej plaży połączona trapem ze schodami betonowymi położonymi 

wzdłuż skarpy plażowej. Od strony prawej pomostu wykonano pomost pływający 

stanowiący zatokę do cumowania małych jednostek pływających. Zejście na pomost 

cumowniczy z pomostu stałego trapem. 

2) Powierzchniowe odmulenie strefy w miejscu najgłębszego kąpieliska 300 m2 

- ułożenie geowłókniny, ułożenie folii, nawiezienie i ułożenie piasku pomiędzy 

schodami – plaża ok. 1200 m2 

3) zakupiono 6 parasoli ze strzechy, deski dębowe na tamę, szyld reklamowy. 
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Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu 

 

 

Wartość inwestycji: 254 908,18 zł 

 

W ramach zadania wykonano: 

1.Budowlę wstrzymujących erozję wodną tj. przebudowa rowu melioracji 

szczegółowych wraz z budowlami na działkach nr ew. 14/2, 14/6 gm. Garbatka-

Letnisko w obrębie 0004 Bąkowiec PGR polegająca na: 

a) wykonaniu budowli wstrzymujących erozję wodną zaliczanych do urządzeń 

melioracji wodnych w formie wykonania zabezpieczeń dna i skarp rowu płytami 

betonowymi ażurowymi typu Eko na posypce piaskowo-żwirowej i geowłókninie; 

b) wykonanie budowli w rowie: 

- wylotu ścieków oczyszczonych dla kolektora DN200 mm odprowadzającego ścieki  

z oczyszczalni do rowu w km 0+430, 

- rurociągu DN200 mm o długości 6m z wylotem w km 0+005 dla przejścia wód  

i ścieków oczyszczonych do rzeki Struga Policka w km 3+527 wraz z ubezpieczeniami 

wylotu płytami ażurowymi typu Eko na podsypce piaskowo-żwirowej i geowłókninie, 

c) wykonanie rurociągu DN 200mm o dł. ok. 30m wraz ze studzienkami rewizyjnymi 

łączącego wylot zlokalizowany w rowie z rurociągiem odpływowym z oczyszczalni 

ścieków. 
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Modernizacja i doposażenie pomieszczeń budynku PSP Garbatka-Letnisko wraz z 

przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 

 

 

Wartość inwestycji: 159 224,13 zł 

 

W ramach zadania wykonano i zakupiono: 

1. Prace budowlane towarzyszące wymianie opraw i instalacji elektrycznej w salach 

lekcyjnych. 

2. Wykonano szlifowanie i gruntowanie posadzek ok. 116,80 m2 wraz w montażem 

nowej wykładziny.  

3. Zakupiono sprzęt informatyczny 

4. Zakupiono sprzęt muzyczny   

5. Zakupiono drzwi akustyczne 

 

Modernizacja przepompowni ścieków „Glosbud” 

 

 

Wartość inwestycji: 98 200,49 zł 

 

W ramach zadania wykonano: 

- demontaż obecnego wyposażenia wewnątrz i na zewnątrz przepompowni 

- wymianę orurowania 

- wymianę pomp zatapialnych o mocy 5,5 kW 
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- monitoring przepompowni 

- remont pompy typu Metalchem  

- remont pompy typu Metalchem, LOWARA i remont silnika pompy LOWARA 

 

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2019 r. stanowi 

załącznik nr 2. 

 

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 2019 r. złożono  

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

 

W 2019 roku Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące 

zadania z udziałem środków zewnętrznych: 

 

1. 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). 

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Zadanie zakończone. 

 

2. Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko  

Wartość projektu:                       5 724 226,00 zł 

Kwota dofinansowania:            3 924 400,00 zł 

Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury 

Grupa I – zadania przyszkolne. 

Zawarcie umowy o dofinansowanie. W trakcie realizacji. 
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3. Przebudowa standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe 

– Przebudowa ul. H. Lewandowicz 

Wartość projektu:                        3 623 454,33 zł 

Kwota dofinansowania:             2 305 603,00 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.  

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji. 

 

4. Zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w gminie Garbatka-Letnisko 

Wartość projektu:                            15 498,00 zł 

Kwota dofinansowania:                   7 749,00 zł 

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018. 

Zawarcie umowy o dofinansowanie. Projekt zakończony. 

 

5. 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 rozpatrzony negatywnie.  

 

6. Utworzenie ścieżki edukacyjnej w celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród 

najmłodszych mieszkańców gminy Garbatki-Letnisko 

Wartość projektu:                            54 768,60 zł 

Kwota dofinansowania:                 49 291,74 zł 

Współfinansowanie: Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „Zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej”. 

Odmowa oceny wniosku. 
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7. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko 

Wartość projektu: 319 288,87 zł 

Kwota dofinansowania: 159 644,00 zł 

Współfinansowanie: Środki budżetu województwa Mazowieckiego w zakresie budowy 

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Wniosek w trakcie oceny. 

 

8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z 

przebudową linii oświetlenia ulicznego 

Wartość projektu:                          488 412,20 zł 

Kwota dofinansowania:  określona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych 

Wniosek w trakcie oceny. 

 

9. Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej 

Wartość projektu:             65 800,00zł 

Kwota dofinansowania:            46 000,00 zł 

Współfinansowanie:  Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych  

i Językowych”. 

Podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie zakończone. 

 

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa 

Wartość projektu:                       3 911 196,52 zł 

Kwota dofinansowania:            1 999 797,00 zł  

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „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 oceniony pozytywnie. Odmowa przyznania dofinansowania – wyczerpanie 

alokacji na ten cel. 
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3.6. Podmioty gospodarcze 

 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie 

Garbatka-Letnisko obejmowała 190 pozycji. 

 W 2019 r. dokonano 18 wpisów do Centralnej Ewidencji i Działalności 

Gospodarczej, a wykreślono 11 działalności. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim 

działalności usługowe. 

 Do wiodących branż zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, przetwórstwo 

przemysłowe, transport, obróbka drewna, handel i naprawy pojazdów 

samochodowych. Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywa gastronomia. 

 Największymi przedsiębiorcami w regionie są: ELGIS-Garbatka Sp.Z.O.O., 

Zakłady Silikatowe „Żytkowice” S.A., Fabryka domów „BOGUCIN”, Firma handlowo 

usługowa „MARGO”. 
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4. STREFA SPOŁECZNA 

4.1. Edukacja 

Prowadzenie i utrzymanie szkół oraz 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 2019 roku wyniosła 

6 813 549,05zł i stanowiła 29,08 % wydatków całego budżetu gminy.  

W strukturach gminy Garbatka-Letnisko funkcjonują 3 placówki oświatowe 

kształcące dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, tj.: 

Rok szkolny 2019/2020 

 

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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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 2019/2020 do Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku 

uczęszcza 138 dzieci. 

 Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o program edukacji 

przedszkolnej:  „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby Żabińskiej 

wydawnictwo MAC.   Program stanowi uszczegółowienie podstawy programowej i 

ukierunkowany jest na wsparcie całościowego rozwoju dziecka. W oddziale dzieci 3 

letnich realizowany był program własny adaptacyjny „Mam 3 latka”. 

 

Ponadto realizujemy projekty o zasięgu ogólnopolskim min.:                                       

1. Akademia AQUA FRESH - kolejna Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji 

Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z 

bohaterami „Plastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej.  

2. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowany przez markę Kubuś. 

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest 

zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.                           

3. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – autor Aneta Konefał „Misiowa Mama”. 

Celem projektu jest rozwijanie i propagowanie czytelnictwa wśród 

przedszkolaków 

4. Dzieci najstarsze 6 letnie uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji "Na straży 

przyrody". Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wieku 
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przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekologii, w tym w szczególności na 

temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin.  

5. Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj” – spotkanie z pracownikami PKP 

Radom zorganizowane w celu przybliżenia dzieciom kampanii społecznej 

Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj” prowadzonej przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  

6. „Mały Ratownik” - spotkanie z ratownikiem medycznym. Celem spotkania było 

zapoznanie i pogłębienie wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Przedszkole nasze uczestniczy w projekcie 

"Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników  Instytucji 

Wspomagania” (MARK PIW). Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją 

pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania  

na terenie województwa mazowieckiego, w 200 przedszkolach 

/szkołach/placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów  

do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie 

kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym 200 

pracowników instytucji systemu wspomagania w okresie 24 miesięcy realizacji 

projektu. W ramach projektu w przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia 

rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne  

u dzieci.                                                                                                                               

Włączyliśmy się także w akcje:                                                                                                                 

1.  Akcja MEN „Szkoła do hymnu” - wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 

w piątek 8 listopada 2019 r. o godz. 11.11 

2. Akcja MEN „Razem na Święta”. Inicjatywa miała na celu zachęcenie dzieci  

do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie 

przedświątecznym. 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku 

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-

Letnisko uczyło się 273 uczniów w 16 oddziałach szkoły podstawowej oraz 40 uczniów 
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w 2 oddziałach gimnazjalnych. W sumie było to 313 uczniów w 18 oddziałach.  

Spośród nich 127 uczniów było dowożonych. 

272 uczniów Szkoły Podstawowej uzyskało promocję do klasy programowo 

wyższej, jeden uczeń powtarza klasę pierwszą. Szkołę podstawową ukończyło  

40 uczniów, a gimnazjum 43. Średnia ocen w oddziałach szkoły podstawowej na 

koniec roku 2018/2019 wyniosła 3,73, a w oddziałach gimnazjalnych 3,84. Średnia 

frekwencja wyniosła 90,46%. 

 

Rysunek 9 - Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego na tle gminy, powiatu i województwa 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 

Rysunek 10 - Średnie procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle gminy, powiatu, województwa i 

kraju 

• szkoła   gmina   powiat   województwo   kraj

• 61            59           61                  67                 63Język polski

• szkoła   gmina   powiat   województwo   kraj

• 34            35           42                  50                 45Matematyka

•szkoła      gmina     powiat    województwo    kraj

• 50            48             52                64                 65Język angielski
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Realizowane Programy i Projekty: 

 

 W lutym 2019r. rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetencje Kluczowe 

Szansą na Rozwój”, w którym szkoła pozyskała kwotę 350 tys. zł na zakup pomocy 

dydaktycznych oraz realizację zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i j. angielskiego. 

Poza tym projektem praca szkoły koncentrowała się głównie na realizacji zadań 

statutowych i programów takich jak:  

- „Mega misja” - „Szachy w mazowieckiej szkole” - „Porcja pozytywnej energii”  

- „Pięć porcji zdrowia” - „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - „Program dla szkół” 

- „ Cała Polska czyta dzieciom” - „Akademia UDT dla dzieci” - „Trzymaj Formę” 

- „Śniadanie daje moc” - „Znajdź właściwe rozwiązanie” - „Nie pal przy mnie proszę”. 

 

Wycieczki: 

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko 

zorganizowanych zostało 73 imprezy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, 

sportowym lub edukacyjnym. Wzięło w nich udział około 2000uczniów.  

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

i basen/; wyjazdy do kina w ramach projektu Akademia Filmowa; wyjścia lub wyjazdy 

do kina / Garbatka-Letnisko, Radom, Kozienice/; zajęcia interdyscyplinarne w 

Warszawie i Lublinie, kilkudniowe wycieczki nad polskie morze, do Torunia i w Góry 

Świętokrzyskie. Wśród wyjazdów były również wyjazdy na eliminacje konkursów/ 

konkurs piosenki anglojęzycznej, olimpiada PCK, Konkurs o Parkach Krajobrazowych/. 

 

W szkole działały następujące organizacje młodzieżowe: 

A. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Szkoły Podstawowej funkcjonowały wspólnie 

dwa Samorządy Uczniowskie: 

1) Samorząd Uczniowski klas I-III 

2) Samorząd Uczniowski klas IV-VII 

 B. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU działa od 24 marca 2014 przy Stowarzyszeniu 

Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.  

C. Szkolne Koło PCK 

Do szkolnego koła PCK należeli uczniowie klasy VII i VIII, w sumie 10 uczniów.  
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D. Gromada Zuchowa „Dzielne Smerfy” liczy 14 uczniów z klasy II.  

Akcje gminne i ogólnopolskie, w które włączyła się szkoła: 

Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Garbatki-Letnisko, Dzień Bezpiecznego 

Internetu, Dzień Dawcy Szpiku – happening, Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej 

Happening ekologiczny – „Czysta Garbatka-Miłe Letnisko”, Akcja „Bezpiecznie nad 

wodą”, Akcja „Narodowe Czytanie”, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Akcja 

„Chrońmy Dziecięcy uśmiech”, Szkoła do hymnu, Akcja PCK „Radosny Uśmiech”. 

 

Imprezy organizowane dla rodziców i środowiska: 

1. Ślubowanie klasy I 

2. Akademia z okazji Święta Niepodległości /wieczornica/ 

3. Jasełka dla rodziców i społeczności lokalnej 

4. Dzień Babci i Dziadka 

 

Imprezy szkolne: 

Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Bal gimnazjalny, Noc z książką, 

Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, Pożegnanie absolwentów. 

 

Współpraca z instytucjami 

Szkoła współpracowała z następującymi instytucjami: 

Kino Helios – Radom;, Kino za rogiem; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda 

Powiatowa Policji w Kozienicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Kozienicach; Uniwersytet Warszawski – warsztaty ze studentami. Urząd Dozoru 

Technicznego – Akademia UDT dla dzieci. Patrol Saperski, Kozienicki Park 

Krajobrazowy. 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie 

 W roku szkolnym 2019/2020 w szkole funkcjonowało 8 oddziałów z 45 uczniami, 

1 oddział przedszkolny liczący 17 dzieci, w tym 6 uczniów posiada orzeczenie  

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

odbywała się w systemie jednozmianowym. 
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Kadra pedagogiczna: 

 8 nauczycieli pełnozatrudnionych,  

 9 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.  

 

W czerwcu 2019 r. został napisany projekt na realizację programu „Cyfrowe 

laboratoria 2019” na wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej  

i geograficznej. Projekt został oceniony pozytywnie i przyznano dla szkoły na ten cel 

75 000 złotych.  

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne przeprowadzone w 2019 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 szkolne, 

wycieczki klasowe, jajeczko i wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny, 

Święto Pieczonego Ziemniaka, 

 akcje charytatywne – „Paczka na Kresy", „BohaterON", „Marzycielska Poczta”, 

zbieranie nakrętek dla chorych dzieci, współpraca z PCK,  

 doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

 propagowanie zdrowego stylu życia,  

 w oddziale przedszkolnym jest realizowana innowacja ”Mały Miś i prawa dziecka” 

oraz projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, 
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 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, 

 Konkursy:  KRUS „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, 

 prezentacja przedstawień szkolnego koła teatralnego na wywiadówkach  

i spotkaniach z rodzicami. 

 

 W klasach I-VIII uczyło się 46 uczniów, wszyscy zostali klasyfikowani. Średnia 

ocen uczniów wszystkich klas wyniosła 3,93. 

 

 

Rysunek 11- Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 
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Finansowanie jednostek oświatowych w Gminie Garbatka-Letnisko 

 

 

1 Wydatki bieżące ogółem (zł), w tym: 3 463 144,64 3 457 407,54 3 567 658,22

1.1  - wynagrodzenia i pochodne 2 826 743,88 2 892 810,08 2 948 200,72

udział w wydatkach ogółem (%) 82 84 83

1.2
Wysokość wydatków do s finansowania  z 

subwencji  oświatowej
3 463 144,64 3 457 407,54 3 424 040,26

1.3 Przyznana subwencja  oświatowa, w tym: 3 227 092,00 3 047 591,00 2 829 314,35

1.3.1 na uczniów z niepełnosprawnością 132 433,62 136 200,00 89 325,00

1.4
Różnica  do s finansowania  z dochodów 

własnych gminy
236 052,64 409 816,54 594 725,91

2 Liczba etatów ogółem, w tym: 46,41 42,8 42,9

2.1 etaty nauczycielskie 36,08 32,55 32,69

2.2 etaty niepedagogiczne 10,33 10,25 10,21

3 Liczba uczniów ogółem, w tym klasy: 331 316 316

3.1  "0" 0 0 0

3.2 "7" / spoza gminy 42 / 6 23 / 6 23/6

3.3 "8"  / spoza gminy 0 40 / 5 40/5

3.4 spoza terenu gminy 30 27 27

10 462,67 10 941,16 11 290,06

PSP  Garbatka-Letnisko

Lp Treść 2017 2018 2019

Kwota wydatków przypadająca na 1 ucznia (zł)

1 Wydatki bieżące ogółem (zł) , w tym: 895 320,22 997 297,78 1 148 701,43

1.1  - wynagrodzenia i pochodne 832 100,00 934 576,11 930 145,46

udział w wydatkach ogółem (%) 93 94 81

1.2
Wysokość wydatków do s finansowania   

z subwencji  oświatowej
727 620,59 854 256,41 1 057 695,47

1.3 Przyznana subwencja  oświatowa, w tym : 568 475,00 616 947,00 831 304,33

1.3.1 na uczniów z niepełnosprawnością 175 800,00 202 350,00 159 053,00

1.4
Różnica do sfinansowania z 

dochodów własnych gminy
167 699,63 143 041,37 226 391,14

2 Liczba etatów ogółem, w tym: 11,28 12,63 12,77

2.1 etaty nauczycielskie 9,78 10,38 10,52

2.2 etaty niepedagogiczne 1,5 2,25 2,25

3 Liczba uczniów ogółem, w tym klasy: 58 67 64

3.1  "0" 16 22 13

3.2 "7" 4 6 5

3.3 "8" 0 4 6

3.4 spoza terenu gminy 15 17 5

15 436,56 14 885,04 17 948,46

PSP  Bogucin

Lp Treść 2017 2018 2019

Kwota wydatków przypadająca na 1 ucznia (zł)
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1 Wydatki bieżące ogółem (zł) , w tym: 1 290 165,14 1 517 315,46 1 679 174,42

1.1  - wynagrodzenia i pochodne 1 037 004,64 1 254 359,93 1 193 501,66

udział w wydatkach ogółem (%) 80 83 71

1.2
Wysokość wydatków do s finansowania  z 

subwencji  oświatowej
0,00 0,00 129 213,00

1.3 Przyznana subwencja  oświatowa, w tym: 0,00 0,00 129 213,00

1.3.1 na uczniów z niepełnosprawnością 0,00 0,00 129 213,00

1.4
Różnica do sfinansowania z 

dochodów własnych gminy
1 290 165,14 1 517 315,46 1 549 961,42

2 Liczba etatów ogółem, w tym: 23,5 23,5 25,53

2.1 etaty nauczycielskie 14,0 14,0 15,00

2.2 etaty niepedagogiczne 9,5 9,5 10,53

3 Liczba uczniów ogółem, w tym klasy: 128 126 144

3.1  "0" 35 32 36

3.2 "7" 0 0 0

3.3 "8" 0 0 0

3.4 spoza terenu gminy 1 4 4

10 079,42 12 042,19 11 660,93

Przedszkole

Lp Treść 2017 2018 2019

Kwota wydatków przypadająca na 1 ucznia (zł)

1 Wydatki bieżące ogółem (zł), w tym: 5 648 630,00 5 972 020,78 6 395 534,07

1.1  - wynagrodzenia i pochodne 4 695 848,52 5 081 746,12 5 071 847,84

udział w wydatkach ogółem (%) 83 85 79

1.2
Wysokość wydatków do s finansowania  z 

subwencji  oświatowej
4 190 765,23 4 311 663,95 4 610 948,73

1.3 Przyznana subwencja  oświatowa, w tym: 3 795 567,00 3 664 538,00 3 789 831,68

1.3.1 na uczniów z niepełnosprawnością 308 233,62 338 550,00 377 591,00

1.4
Różnica  do s finansowania  z dochodów 

własnych gminy
395 198,23 647 125,95 821 117,05

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

2.1 etaty nauczycielskie 59,86 56,93 58,21

2.2 etaty niepedagogiczne 21,33 22 22,99

3 Liczba uczniów ogółem, w tym klasy: 517 509 524

3.1  "0" 51 54 54

3.2 "7" 46 29 29

3.3 "8" 0 44 44

3.4 spoza terenu gminy 46 48 48

10 925,78 11 732,85 12 205,22

2019

Kwota wydatków przypadająca na 1 ucznia (zł)

OGÓŁEM  GMINA

Lp Treść 2017 2018
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4.2. Biblioteki 

 W gminie Garbatka-Letnisko w 2019 roku funkcjonowała jedna biblioteka 

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

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

Świetlico-Remizy w miejscowości Bąkowiec. 

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 17782 woluminy, zaś na koniec 

roku – 18331 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów 

wynosiła 3,53 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 3,64 na dzień 31 grudnia 2019 r.  

 W 2019 r. zakupiono łącznie 1364 woluminy na kwotę 30.091 zł w tym:  

20.091 zł z budżetu organizatora, a kwotę 10.000 zł otrzymano w ramach Programu 

Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Promocja czytelnictwa. 

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 882 

woluminy, które były zaczytane (zniszczone) lub zdezaktualizowane.  

 Na koniec roku w naszych placówkach zarejestrowano łącznie 846 czytelników  

i wypożyczono 13655 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. 

 W 2019 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia:  

- w styczniu 2019 r. wręczone zostały nagrody dla dzieci i młodzieży szkolnej 

uczestniczących w Konkursie Czytelniczym na najlepszego czytelnika 2018 roku.  

- 7 września GBP kolejny raz włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowego 

Czytania”. W ramach tej akcji w lokalu „Kina za Rogiem” odczytane zostały nowele: 

Dym – Marii Konopnickiej, Orka – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas 

kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego i Katarynka Bolesława Prusa.   

 W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 

wydała ogółem 204.400 zł. 
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4.3. Ochrona zdrowia 

 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony 

zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy.  

Na terenie gminy funkcjonował jeden podmiot leczniczy - Przychodnia VITAL-MED 

Meritum sp. z o.o. Sp. k. w Garbatce-Letnisko, jest to Spółka prywatna niezarządzana 

przez gminę oraz jeden podmiot świadczący usługi z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii - 

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Fizjomax Katarzyna Wilk.  

 

W 2019 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 2019-2021”  

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

2017-2019”. 

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

w Garbatce-Letnisko wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.  

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tj. szczepień 

ochronnych przeciwko grypie u osób po 65 roku życia wynosiła 35 064,00 złotych 

brutto. Z programu skorzystało 135 osób. Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację 

programu to 4 590,00 zł. 

 Na realizację programu dotyczącego szczepień profilaktycznych przeciwko 

wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV zabezpieczona była w budżecie Gminy 

Garbatka-Letnisko kwota 12 800,00 zł. Program był skierowany do 24 dziewcząt 

(mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko) urodzonych w 2006 roku. Z programu 

skorzystało 13 dziewcząt. Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację programu to  

7 540,00 zł, 

 Programy były realizowane w pełnym zakresie, poprzedzane akcją 

informacyjną. Każda osoba zainteresowana i kwalifikująca się do programu została 

nim objęta.   

 

Program profilaktyki czerniaka   

 

 Urząd Gminy Garbatka-Letnisko w październiku 2019 r. zdeklarował chęć 

przystąpienia do współpracy z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – 
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Curie w imieniu Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice 

Gastroenterologii Onkologicznej w Warszawie przy ogólnopolskim programie 

profilaktyki czerniaka. W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu Gminy 

Garbatka-Letnisko zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów klas 7 i 8, po których 

uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność 

przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych  

o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE 

(„czerniakowe abecadło”). Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy 

nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, 

zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże 

skutecznych działań profilaktycznych. Realizacja programu zakończy się w 2020 roku. 

 

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  

 

Rysunek 12 - Struktura organizacyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku 

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 - 1

pracownik socjalny - 2
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 Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

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

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.  

 W 2019 roku pracownicy socjalni zawarli 1 kontrakt socjalny z osobami 

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

dla 47 rodzin.  

 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. 

 

Rysunek 13 – Rodzaj i liczba zasiłków wydanych w 2019 r. Źródło: Dane sporządzone przez GOPS 

 

 OPS w Garbatce-Letnisku w 2019 r. w ramach programu  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objął 82 uczniów, liczba przyznanych 

świadczeń – 9 537. W ramach Programu również pomocą finansową objętych było 9 

rodzin,   w tym 17 osób w tych rodzinach, udzielono 11 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 

Z A S I Ł K I  C E L O W E  I  Z A S I Ł K I  C E L O W E  S P E C J A L N E

Z A S I Ł K I  O K R E S O W E

Z A S I Ł K I  S T A Ł E

45

32

35

45

112

346

ZASIŁKI WYDANE W 2019 R.

otrzymało (osób) udzielone świadczenia



Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2019 r. 47 

 

pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków 

towarzyszących. 

  W 2019 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 459 rodziny. 

Udzielono 6 984 świadczeń. Poniesiono wydatki z budżetu państwa na wypłatę w/w 

świadczenia w kwocie: 3 525 031,16 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 2019 r. wydał Karty 

Dużej Rodziny - 92 sztuk tradycyjnych i 30 kart elektronicznych,  

Gmina Garbatka-Letnisko z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. W związku  

z wydaniem 122 kart w 2019 r. pozyskaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie kwotę: 285,81 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 2019 roku udzielono 194 świadczeń.  Wydano ogólnie kwotę 88 460,00 zł, 

z tego środki finansowe w kwocie 68 889,00 zł otrzymane od Wojewody 

Mazowieckiego, natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 19 571,00 zł. 

W 2019 roku uprawnionych do świadczenia Dobry Start było 507 osób. Poniesiono 

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

157 170,00 zł. 

 

Nazwa Wydatki poniesione  

z własnych środków 

Wydatki poniesione  

z budżetu państwa 

Domy Pomocy Społecznej 181 508,97 zł   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 

            17 750,81 zł  

Zasiłki Okresowe 
 

            36 780,97 zł  

Zasiłki Celowe 14 156,00 zł   

Zasiłki Stałe 
 

          200 390,88 zł  

Bieżąca działalność 264 631,02 zł             72 900,00 zł  

Usługi Opiekuńcze 263 467,09 zł   
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Pomoc w Zakresie Dożywiania 8 966,40 zł             35 081,56 zł  

Świadczenia Wychowawcze 500+ 
 

3 525 031,16 zł  

Świadczenia Rodzinne, Fundusz 

Alimentacyjny 

 
       1 701 438,56 zł  

Karta Dużej Rodziny 
 

285,81 zł  

Rodziny Zastępcze 8 623,52 zł   

Placówki opiekuńczo 

wychowawcze 

80 071,92 zł   

Dodatki dla Pracowników 

socjalnych 250 

 
             8 310,20 zł  

Świadczenia Dobry Start 
 

          157 170,00 zł  

RAZEM 821 424,92 zł        5 755 139,95 zł  

Rysunek 14 Struktura wydatków GOPS za 2019 r. Źródło: Na podstawie danych pozyskanych z GOPS w 

Garbatce-Letnisku. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie  

 

             W roku 2019 zgłoszonych do Zespołu przez policję zostało nowych  

4 Niebieskich Kart A. Z roku 2018 prowadzono dodatkowo jeszcze 4.  

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

w rodzinie było12 osób - 8 kobiet, 2 mężczyzna i 2 dzieci. Osobami, wobec których 

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

Interdyscyplinarny zakończył 7 procedur w 2019 r. W dwóch przypadkach zakończenie 

przemocy w rodzinie nastąpiło po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 

Kolejne 2 zakończono z braku zasadności. 1 pozostała Niebieska Karta do monitoringu 

na rok 2020.    
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4.5. Kultura i sport 

 W gminie w 2019 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. Gmina 

zatrudnia 5 instruktorów, którzy prowadzą zajęcia z zakresu plastyki, nauki tańca, 

fitness, gimnastyki dla seniora, oraz muzyki Chóru 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. W roku 2019 odbyło się 23 wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-

sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych, których organizatorem bądź 

współorganizatorem była gmina.  

Kalendarz imprez gminnych jest bardzo różnorodny.  

Świetlico-Remiza w m. Bąkowiec

Bąkowiec 50

Kino za Rogiem w Garbatce-Letnisku

ul. Spacerowa 2A

"Świetlica" Gminna w Garbatce-Letnisku

ul. Jana Kochanowskiego  135
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Rysunek 15 - Kalendarz imprez gminnych w 2019 r. 

  

 Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń na terenie gminy Garbatki-Letniska 

odbył się również: Rajd motorowerów z PRL-u „Złap Iskrę Po Raz 4” (czerwiec), Wyścigi 

rowerowe Legia MTB Maraton (sierpień), plenery malarskie oraz wystawa 

poplenerowa artystów amatorów uczestników zajęć  plastycznych dla dorosłych  

z radomskiej „Kuźni Artystycznej” Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”. 

 Do amatorów kina skierowany jest repertuar Kina za Rogiem, którego projekcje 

odbywają się w każdy piątek o godz. 17.00 oraz sobotę o godz. 11.00 – seans dla dzieci 

i o godz. 17.00 – seans dla dorosłych.  
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Sport 

 Gmina Garbatka-Letnisko podejmuje liczne działania polegające  

na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stara 

się zwiększyć aktywność fizyczną wśród mieszkańców i zwiększyć ich świadomość  

o potrzebie aktywności ruchowej w każdym wieku. 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 Anielin, Brzustów, Ponikwa, Molendy, 

Garbatka-Letnisko. W 2019 r. rozpoczęła się budowa pełnowymiarowej hali sportowej 

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku. Prace budowlane zakończą 

się w 2021 r.   

Na działania z zakresu kultury fizycznej w 2019 r. przeznaczono 671 522,85 zł, co stanowi 

2,86 % 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.  

 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 
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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. 
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5. STREFA INFRASTRUKTURALNA 

5.1. Infrastruktura drogowa 

Przez Gminę Garbatka-Letnisko przebiega sieć następujących dróg:  

 Drogi krajowe: 

 Droga krajowa nr 79, relacji Warszawa – Tarnobrzeg. 

Drogi wojewódzkie:  

 Nr 691, relacji Pionki – Garbatka-Opactwo,  

 Nr 738, relacji Kozienice- Góra Puławska, 

 Nr 782, relacji stacja kolejowa Bąkowiec – Bąkowiec (pozbawiona kategorii drogi 

wojewódzkiej i zaliczona do kategorii drogi powiatowej uchwałą  

nr 126/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r.) 

Drogi powiatowe: 

 Nr 1739 W biegnąca przez miejscowość Bogucin 

 Nr 1740 W biegnąca przez miejscowości Molendy, Garbatka-Letnisko  

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

Garbatka Dziewiątka, 

 Nr 1742 W – ulica Czarnoleska w Garbatce-Letnisku 

 78 dróg gminnych. 

 

Rysunek 16 - Układ dróg na terenie gminy w podziale na kategorie. Źródło: Opracowanie własne na 

podstawie www.powiatkozienice.geoportal2.pl 
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 Gmina Garbatka-Letnisko dysponuje ok. 50 km dróg, z czego 33 km to drogi 

gruntowe, wymagające szczególnie po okresie zimowym remontu. W tym celu 

zakupione zostało ok. 800 ton kruszywa oraz 10 ton mieszanki asfaltowej 

wykorzystanych do remontu dróg.  

            W sezonie zimowym 2018/2019, aby zabezpieczyć właściwe utrzymanie dróg 

gminnych wykonywane zostały następujące prace: 

 Odśnieżanie ulic oraz chodników i placów; 

 Zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej; 

 Utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów w przypadku występowania 

korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu  

i niewystępowaniu śliskości zimowej. 

            Ponadto na ul. Jaworskiego w Garbatce-Letnisko zamontowane zostało lustro 

drogowe oraz zostały oznaczone tabliczkami takie ulice jak: Niecała, Miła, 

Pionkowska, Północna, Graniczna, Wąska, Zielona, Poprzeczna, Paderewskiego, 

Sienkiewicza, Mickiewicza, Kuropiewski, Wspólna Polna, Spółdzielcza, Błotna, 

Kilińskiego oraz miejscowość Garbatka Zbyczyn. 

 

5.2. Infrastruktura techniczna 

1. Utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

        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 można 

określić, jako zadowalający.  

 Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 76,3 km, zaś  

 Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 58,8 km.  

 

 W 2019 roku wydanych zostało 52 warunki techniczne na przyłączenie do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, w ślad, za którymi wykonanych zostało 37 odbiorów 

przyłączy wodociągowych i 39 odbiorów przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto 

zaplombowanych zostało 96 wodomierzy, wymieniono 125 wodomierzy, zamknięto  

2 punkty poboru wody i 2 punkty odprowadzania ścieków oraz ponownie podłączono 

2 przyłącza wodociągowe.  
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 Ponadto wystawiono 85 zawiadomień dotyczących zawarcia umowy  

za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz zawartych zostało 340 umów  

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz 22 umowy na wywóz 

nieczystości płynnych.  

 Wystawione zostały 94 wezwania do zapłaty oraz 3 pisma o odcięcie wody  

i zamknięcie przyłączy kanalizacyjnych. Zastosowano ulgi w spłacie należności za 

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz za przyłączenie do sieci 

wodociągowej tj. rozłożono należności na raty ośmiu podmiotom. Przeprowadzono 

weryfikację i dokonano 13 kontroli w zakresie odbioru szamb bezodpływowych  

w miejscowości Ponikwa oraz w Garbatce-Letnisko na ulicy Granicznej. Jednocześnie 

w 2019r. ilość faktur wystawionych w terenie wyniosła 2 612, natomiast ilość faktur 

wystawiona po zgłoszeniu telefonicznym od mieszkańców wyniosła 2 912. 

Sprzedaż netto za rok 2019 wynosi: 

za dostarczanie wody                                                      505.624,01 zł 

za opłatę abonamentową                                            20.755,75 zł 

za odbiór ścieków siecią kanalizacyjną                                                            502.097,26 zł      

za odbiór ścieków beczka asenizacyjną                                                             66.837,76 zł     

za wymianę, plombowania wodomierza                                                              1.770,00 zł 

za przyłącza wodociągowe                                                                                 30.300,00 zł 

za przyłącza kanalizacyjne                                                                                   27.100,00 zł 

za ponowne podłączenie do sieci                                                                           600,00 zł 

Razem:                            1.115.084,78 zł 

 

Wpłaty netto za rok 2019 wynoszą:                                                                     

 za dostarczanie wody                                                           515.780,48 zł 

za opłatę abonamentową                                                   26.704,72 zł 

za odbiór ścieków siecią kanalizacyjną                                                            511.035,06 zł      

za odbiór ścieków beczka asenizacyjną                                                             65.947,89 zł     

za wymianę, plombowania wodomierza                                                             1.710,00 zł 

za przyłącza wodociągowe                                                                                 30.475,00 zł 

za przyłącza kanalizacyjne                                                                                   26.998,79 zł 

za ponowne podłączenie do sieci                                                                           600,00 zł 

odsetki od nieterminowych wpłat                                                                         2.156,80 zł 

Razem:                                                                                                               1.181.408,74 zł 
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 U mieszkańców na ul. Lewandowicz trwa montaż wodomierzy radiowych 

przystosowanych do zdalnego odczytu zużytej wody oraz przeprowadzono wymianę 

10 szt. uszkodzonych hydrantów na terenie gminy. Na bieżąco usuwane są awarie ww. 

sieci zgłaszane przez mieszkańców wszystkich sołectw.  

 Ponadto przeprowadzony został montaż pompy głębinowej, modernizacja 

przepompowni „Glosbud” oraz przebudowa rowu melioracji na oczyszczalni ścieków  

w Bąkowcu. 

 

2. Konserwacja oświetlenia ulicznego. 

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

gminy został wybrany konserwator oświetlenia ulicznego Przedsiębiorstwo Usługowe 

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

 - wymianę żarówek rtęciowych 250W – 8 szt. 

 - wymianę żarówek sodowych 70W – 105szt. 

 - demontaż oprawy rtęciowej i montaż oprawy sodowej – 14szt. 

 - wymianę bezpiecznika – 58szt. 

 - wymianę zegara astronomicznego – 8szt. 

 

3. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego. 

           W 2019 r. wydanych zostało 49 decyzji lokalizacyjnych, 43 decyzje na zajęcie 

pasa drogowego i 43 decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej.  

Głównie dotyczyły one przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

elektrycznych i światłowodowych. 

 

4. Utrzymanie zieleni 

 Prace związane z utrzymywaniem terenów zieleni gminnej wykonywane były 

poprzez:  

 Dokonywanie nasadzeń kwiatów w donicach i rabatach na skwerku przy 

Urzędzie Gminy, 

  Podlewanie kwiatów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Polanka i skwerze 

przy ul. Kolejowej,   

 Utrzymywanie ławek i koszy w estetycznym wyglądzie, 
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  Systematyczne koszenie poboczy dróg oraz placów i skwerów.  

Zakupione zostały ławki solarne, które zamontowano na skwerze Jana Pawła II  

i mjr. Władysława Szymanowskiego. Jednocześnie w grudniu 2019r. zakupiona została 

„bramka zraszająca”, która zostanie zamontowana na skwerze Jana Pawła II. 

 

5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów 

 W 2019 roku zarejestrowano 125 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów  

z terenu gminy Garbatka-Letnisko 

 

6. Place zabaw 

         Na terenie gminy Garbatka-Letnisko jest 7 placów zabaw zlokalizowanych  

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

Wypoczynkowego Polanka a także przy ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. 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. Na placu zabaw w sołectwie Molendy wykonane 

zostało ogrodzenie. 

 

7. Przygotowanie imprez 

         Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej biorą czynny udział  

w przygotowaniu wszystkich imprez okolicznościowych odbywających się na terenie 

naszej gminy ściśle współpracując z Referatem Współpracy Zewnętrznej. 

  

5.3. Ochrona środowiska 

 W 2019 r. została zawarta umowa dotycząca monitoringu składowiska 

odpadów komunalnych (w fazie poeksploatacyjnej) w miejscowości Garbatka- 

Zbyczyn, która polegała na badaniu:  

 wód podziemnych,  

 wód odciekowych, 

 analizy emisji i składu gazu składowiska,  
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 sprawności systemu odgazowania gazu składowiskowego i oceny przebiegu 

osiadania składowiska z firmą SGS Polska z siedzibą w Warszawie. 

           Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr RLŚ.63.41.49.2016 z dnia 9 grudnia 

2016 r. oraz RLŚ.6341.103.2017 z dnia 22 grudnia 2017r.  zostały wykonane badania 

wody i ścieków surowych i oczyszczonych, które nie wykazały przekroczeń badanych 

parametrów. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt 

 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 wolnożyjących, 

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 2019 roku Gmina Garbatka-Letnisko zawarła Umowę z następującymi 

firmami: 

 W zakresie odławiania zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą  

w Cedzynie, natomiast odłowione zwierzęta miały trafiać do Schroniska dla 

Zwierząt w Strzelcach. 

 W zakresie sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących:  

Gabinet Weterynaryjny Małych Zwierząt BoliŁapka z siedzibą w Garbatce-

Letnisko. 

 W zakresie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt:  

Gabinet Weterynaryjny Małych Zwierząt BoliŁapka z siedzibą w Garbatce-

Letnisko. 

 W zakresie zbiórki zwłok zwierząt dzikich i domowych:  

P.P.P. „BACUTIL” Szpetko Sp.j. z siedzibą w Puławach. 

 W zakresie wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich:  
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Odebrane czasowo zwierzęta mogły trafić do gospodarstwa przy  

ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. 

 

 W 2019 r. na koszt gminy zapewniono opiekę weterynaryjną dla 39 kotów  

i 5 psów, w tym wykonano 23 zabiegi sterylizacji dla bezdomnych kotek, 6 zabiegów 

kastracji dla bezdomnych kotów oraz wysterylizowane zostały 2 bezdomne suczki. Przy 

współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym Małych Zwierząt BoliŁapka z siedzibą  

w Garbatce-Letnisko przekazano do adopcji 3 psy. Zakupiono ok. 500 kg karmy dla 

bezdomnych zwierząt. Łączne koszty realizacji ww. Programu wyniosły 8 950zł. 

 W czerwcu 2019 r. została przeprowadzona kontrola w Schronisku dla Zwierząt  

w Strzelcach, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości w opiece nad 

przebywającymi tam zwierzętami. 

 W dniu 05 czerwca 2019 r. na terenie GOW „POLANKA” w Garbatce-Letnisko 

miał miejsce happening ekologiczny pod nazwą „Czysta Garbatka - Miłe Letnisko”, 

którego organizatorem był Wójt Gminy Garbatka-Letnisko i Firma PreZero Service 

Wschód z siedzibą w Radomiu. 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. 

            W styczniu 2019 r. została ogłoszona II edycja konkursu pod nazwą „Ratuj 

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

Zwycięscy uczniowie klas 6a, 5b i 5c w czerwcu 2019r. w nagrodę wyjechały  

na wycieczkę do Farmy Iluzji w miejscowości Mościska. 

 W 2019 r. pozyskano dotację na likwidację ok. 69 ton wyrobów azbestowych  

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

powyższe otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13 

866,78zł co stanowi 50% całkowitych kosztów realizacji zadania. Pozostała kwota 

13 866,78zł pochodziła ze środków własnych budżetu gminy. Dofinansowanie 

dotyczyło demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Z tej 

formy dopłaty skorzystały 43 nieruchomości. Planuje się kontynuację zadania w latach 

następnych. 

 Od stycznia do lipca 2019 r. zostały wysłane zawiadomienia i przeprowadzone 

kontrole w 9 przedsiębiorstwach wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy. 
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Ponadto w 2019 roku na stanowisku ds. ochrony środowiska wydano: 

 2 wpisy do rejestru działalności regulowanej, 

 2 postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Starosty 

Kozienickiego, 

 przeprowadzono 3 postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, 

 sporządzono 38 protokołów z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne - suszę, 

 prowadzono 2 postępowania w sprawie zaburzenia stosunków wodnych na 

gruntach prywatnych, 1 postępowanie w sprawie katastrofy ekologicznej oraz 

1 postępowanie w sprawie zanieczyszczenia działek leśnych przez 

oczyszczalnię ścieków w Bąkowcu. 

 decyzję o odmowie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich. 

 przygotowano rejestr właścicieli lasów zarówno prywatnych jak i należących 

do wspólnoty gruntowej i wysłanie ok. 1200 zawiadomień w sprawie wyłożenia 

do wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego na zlecenie 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach. 

 

5.4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

          Zgodnie z Uchwałą Nr II/16/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia  

30 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik  

o określonej pojemności z dniem 1 stycznia 2019r. wzrosła stawka opłaty za obiór i 

wywóz nieczystości stałych. W przypadku nieruchomości, na których stale zamieszkują 

osoby stawki kształtują się następująco: 

 10 zł/miesięcznie od osoby, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 

 22 zł/miesięcznie od osoby, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny; 

Natomiast w przypadku posesji zamieszkałych czasowo oraz firm stawki za pojemnik 

wyniosły następująco: 



Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2019 r. 61 

 

1) Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,  

za pojemnik miesięcznie w wysokości: 

 

2) Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,  

za pojemnik miesięcznie w wysokości: 

 

 

Dochody otrzymane z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych: 

  Dochód                  - 651 990,39 zł,  w tym:         

             odsetki                    - 1 368,38 zł 

60 l

20 zł

120 l

40 zł

240 l

70 zł

1100 l

135 zł

5 m³

550 zł

7 m³

800 zł

60 l

45 zł

120 l

80 zł

240 l

140 zł

1100 l

260 zł

5 m³

1050 zł

7 m³

1400 zł
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             koszty upomnienia -1 113,18 zł 

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019r. wyniosły – 48 953,05 zł 

Nadpłaty – 4 226,03 zł 

Ilość złożonych deklaracji na dzień 31.12.2019r.: 

 Deklaracje                       – 1678 szt., w tym: 

            posesje zamieszkałe       – 1558 szt. 

            posesje niezamieszkałe   - 120 szt. 

 

Ilość osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2019r. wynosi – 4057 osób 

Ilość osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy wynosi – 4924 osoby 

Procent osób objętych gminnym systemem gospodarki odpadami wynosi: 

4057: 4924 = 82,40% 

   

      Ponadto w 2019 roku na stanowisku gospodarowania odpadami komunalnymi 

wydano i przyjęto: 

 531 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

 28 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego; 

 73 wezwania do zapłaty; 

 53 upomnienia; 

 21 zawiadomień do Urzędu Skarbowego (wpłata po wystawieniu tytułu 

wykonawczego); 

 18 wezwań/oświadczeń dotyczących zmiany ilości osób; 

 1619 – zawiadomień o zmianie stawki o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

 46 zawiadomień powtórnych o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

 11 wyjaśnień dotyczących opłaty za odbiór odpadów. 
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5.5. 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 2010r.;  

2. Zmiana nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, w zakresie zmian dla terenu 

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

Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa - Uchwała Nr XV/11/12 Rady Gminy 

Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012r.; 

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 

2016r. 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 forlmalno-prawna związana z przeprowadzeniem przedmiotowej zmiany 

Studium. Pozyskano niezbędne opinie i uzgodnienia odnośnie projektu Zmiany 
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studium, zostanie ona wyłożona do publicznego wglądu, a następnie przedstawiona 

Radze Gminy do uchwalenia. 

 

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 2010r. (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 2011r. (Dz. 

Urz. Woj. Maz. 2011.220.6691 z 01.12.2011r.); 

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 2012r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2012.2240 z dnia 

06.03.2012r.), ze zmianą przyjętą uchwałą Nr XXVII/41/17 Rady Gminy 

Garbatka-Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 8431 

z 29.09.2017r.) i rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-

I.4131.261.2017.JZ z dnia 25 września 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 8445 

z 29.09.2017r.); 

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

zmieniony rozstrzygnięciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.281.2015.RM Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015r. (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 
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sporządzenia ww. planu miejscowego. Trwa procedura formalno-prawna związana ze 

sporządzeniem przedmiotowego planu miejscowego. Pozyskano niezbędne opinie  

i uzgodnienia odnośnie projektu planu, a także zgodę Marszałka Województwa 

Mazowieckiego na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Projekt planu 

zostanie wyłożony do publicznego wglądu, a następnie przedstawiony Radze Gminy 

do uchwalenia. 

 

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

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

25 sierpnia 2017r. 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. 

 

II. Wydane w roku 2019 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1. Decyzje o warunkach zabudowy – 36 szt.  

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi  

3 miesiące. 

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7 
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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, 

 Imprezy plenerowe, 

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

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: 

 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, 
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 formularz kontaktowy na stronie Elektronicznego Urzędu pod adresem: 

http://www.garbatkaletnisko.pl/, 

 w formie papierowej na adres: 

 Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 

 ul. Skrzyńskich 1, 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, 

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 2019 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 

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

 Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw  

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;  

 Zwiększenie aktywności sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki 

społecznej w gminie; 

 Umacnianie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;  

 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 

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 2019 r. 

władze Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez: 

 Powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji, lub 
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 Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 Promocji działalności organizacji pozarządowych, 

 Doradztwa i udzielania przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom 

pozarządowym, a co najważniejsze pisanie projektów.   

 

Powierzanie zadań publicznych – współpraca finansowa  

 

Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia: 

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

otrzymało dotacje w wysokości: 95 000,00 zł na zadanie pt.: „Popularyzacja piłki 

nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.  

Zakładane cele zadania zostały zrealizowane m.in.: 

 - stworzono dzieciom, młodzieży i dorosłym warunki do uprawiania piłki nożnej  

 w klubie i możliwości rozwoju sportowego, 

 - zajęcia prowadzone były przez szkoleniowców z uprawnieniami trenerskimi  

   i instruktorskimi, 

 - wszystkie grupy uczestniczyły w imprezach sportowych i rekreacyjnych, 

turniejach i rozgrywkach piłkarskich, 

 - promowano edukacyjne walory sportu ze szczególnym uwzględnieniem 

zwalczania zjawisk patologicznych wśród młodzieży, 

 - 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.  

 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie) otrzymało dotację w wysokości: 5 000,00 zł  

na zadanie pt.: „Wakacje bez nałogów”.   
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Zakładane cele zadania pt.: „Wakacje bez nałogów ” (obszar współpracy 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym) zostały osiągnięte  

w wymiarze przestawionym w ofercie. Zajęcia sportowe oraz profilaktyczno-

wychowawcze wykorzystano, jako źródło pozytywnych wartości wychowawczych  

w rozwiązywaniu problemów społecznych takich jak: alkoholizm, przemoc, 

narkomania.  

 

Współpraca pozafinansowa 

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

Podkarpackich przygotowała uroczystość związaną z obchodami 105 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.  

  W pomieszczeniach znajdujących się w obiektach gminnych przy  

ul. Spacerowej 2A w Garbatce-Letnisko organizacje odbywają zebrania, spotkania. 

Mogą korzystać tam ze sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa  

i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływały na 

kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem. 

 Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

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  
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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 Dni Garbatki jak i Gminnego Dnia Dziecka 

zapewniło przejażdżki konne, które sprawiły frajdę nie tylko tym najmłodszym, ale 

również tym starszym mieszkańcom Gminy. W ramach promocji Gminy w sierpniu 2019 

r. Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu wzięło udział w programie „Smaki Ziemi 

Kozienickiej“. Przy tej okazji zrodził się pierwszy, własny produkt Koła „Placki 

Bąkowieckie”.  Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich w Bąkowcu podejmuje inne różne 

inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców. 

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. 

 

Współpraca zewnętrzna 

LGD Puszcza Kozienicka 

 Gmina Garbatka-Letnisko od 2008 roku jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.  Przystąpiła do niego na mocy Uchwały nr 

XVII/30/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2008 r. 

 Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, 

realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD), 

upowszechnianie i wyminą informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich. 

Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach:  

1. Stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-

społecznych, 

2. Wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych na rzecz informacji, 

doradztwa i szkolenia, 

3. Wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych 

mających na celu rozwój i aktywizację gmin, 
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4. Skupiania wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin  

i regionu inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi  

i regionalnymi potrzebami, 

5. Wspierania działalności oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych. 

Wieloletnia współpraca gminy z LGD Puszcza Kozienicka zaowocowała realizacją 

wielu projektów oraz pozyskania środków finansowych na zadania z zakresu kultury, 

sportu, rekreacji czy infrastruktury. 

 W 2019 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania gmina pozyskała 

154 490,00 zł na realizację zadania Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca 

na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu 

rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania. 

 

Związek Gmin Ziemi Kozienickiej 

 Związek Gmin Ziemi Kozienickiej powstał w 2001 roku. Członkami Związku są 

wszystkie Gminy należące do powiatu kozienickiego: 

 Gmina Garbatka-Letnisko 

 Gmina Głowaczów 

 Gmina Gniewoszów 

 Gmina Grabów nad Pilicą 

 Gmina Kozienice 

 Gmina Sieciechów 

Ideą utworzenia Związku było wspólne planowanie i podejmowanie działań w zakresie 

ochrony środowiska, a w szczególności selektywna zbiórka odpadów komunalnych, 

budowa regionalnego wysypiska śmieci, opracowanie programów z tym związanych 

oraz edukacja ekologiczna. Budżet Związku składa się ze stałych składek 

członkowskich, wyliczanych corocznie w oparciu o ilość odpadów odprowadzonych 

przez poszczególnych Członków i liczbę mieszkańców. Od wielu lat Związek prowadzi 

działania w zakresie ochrony środowiska; opracowano program usuwania azbestu dla 

gmin - Członków Związku, angażuje się w edukację ekologiczną, finansuje akcję 

likwidacji dzikich wysypisk. 
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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 90 członków czynnych. Wszystkie jednostki  

są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. 

W 2019 r.  Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisku  udzielono dotacji  

w kwocie 2.280zł na zakup 10 par obuwia strażackiego specjalnego za łączną kwotę 

-4.900,00zł  w tym dotacja  z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  w kwocie 

2.620,00zł . 

 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 27 przestępstw. 

 

Kategoria i liczba zdarzeń na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w 2019 r. 

Kategoria przestępstwa  Liczba 

zdarzeń 

Kradzież z włamaniem 2 

Kradzież 4 

Bójka i pobicie 0 

Uszczerbek na zdrowiu 0 

Uszkodzenie rzeczy 0 

Narkotyki 8 

Nietrzeźwi kierujący 7 

Niealimentacja  3 

Znęcanie 3 

Łączna liczba przestępstw 27 

Źródło: dane pozyskane z Komisariatu Policji w Gniewoszowie 

32 
członkó

w

• 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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 Zauważyć należy, że nastąpił spadek ilości stwierdzonych przestępstw 

wszystkich o 16, a kryminalnych o, 11 (na co wpłynęło m.in. zmniejszenie o 7 

przestępstw niealimentacji). Dominującą kategorią przestępstw jest niealimentacja 

(art.209 kodeksu karnego), gdzie po przeprowadzeniu postępowań 

przygotowawczych stwierdzono 24 takich czynów. Natomiast poza spadkiem ilości o 

4 uszczerbku na zdrowiu, odnotowano również mniej o 2 bójek i pobić, natomiast 

nastąpił wzrost o 6 ujawnionych przestępstw narkotykowych (głównie na terenie 

Zakładu Karnego w Żytkowicach), pozostałe kategorie przestępstw kryminalnych 

utrzymują się na podobnym do roku poprzedniego poziomie.  

 W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wszczęto 159 (2018r.-177) postępowań 

przygotowawczych oraz przeprowadzono 79 (2018r.-82) postępowań 

sprawdzających. Dokonano zabezpieczenia majątkowego od sprawców przestępstw 

na kwotę 109 000 PLN. Ponadto Zespół Kryminalny zrealizował 275 pomocy prawnych, 

głównie dotyczących osadzonych w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. 

 Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Garbatka 

Letnisko widoczny wpływ ma Zakład Karny znajdujący się w miejscowości Żytkowice.   

Poza tym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie gminy wpływają 

przebiegające przez ten teren droga krajowa K-79 i drogi wojewódzkie W-691, W-738, 

gdzie z racji intensywnego ruchu pojazdów dochodzi do zdarzeń drogowych.  

 

Rozmieszczenie zdarzeń drogowych w gminie Garbata-Letnisko na tle 

powiatu kozienickiego w 2019 r. 

                      MIASTO                              

GMINA 

WYPADKI KOLIZJE 

ZABICI RANNI 

 

KOZIENICE MIASTO 

26  

207 2 29 

 

KOZIENICE GMINA 

18  

98 2 22 

 

MAGNUSZEW 

5  

59 1 5 

 

GŁOWACZÓW 

18  

81 - 22 
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GARBATKA LETNISKO 6  

50 - 9 

GRABÓW NAD PILICĄ 5  

30 - 5 

 

GNIEWOSZÓW 

6  

33 1 6 

 

SIECIECHÓW 

4  

27 - 4 

 

Geometria wypadków i kolizji na drogach wojewódzkich w powiecie 

kozienickim w 2019 r.: 

NUMER DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ 

WYPADKI KOLIZJE 

ZABICI RANNI 

 

W 691 

2  

15 - 2 

 

W 730 

5  

29 - 5 

 

W 736 

0  

8 - - 

 

W 737 

0  

4 - - 

 

W 738 

7  

41 1 8 

 

W 788 

0  

4 - - 

 

W 823 

1  

0 - 1 

 

RAZEM 

15  

101 
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załącznik 1. 

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Garbatka-Letnisko w roku 2019 

 

 We wskazanym okresie Rada Gminy Garbatka-Letnisko podjęła ogółem  

68 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 

V Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 stycznia 2019 roku 

1. V/1/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2033 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

2. V/2/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

3. V/3/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu 

na działkach nr ew. 126/14 oraz nr 

ew. 128/13 obręb geodezyjny 

Uchwała niezrealizowana 

PGE Dystrybucja S.A. nie wystąpiło  

z wnioskiem o ustanowienie 

służebności przesyłu. 



Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2019 r. 77 

 

0012-Garbatka Podlas, będących 

własnością Gminy na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. 

4. V/4/19 w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela Gminy Garbatka-

Letnisko w Zgromadzeniu „Związku 

Gmin Ziemi Kozienickiej” 

Uchwała zrealizowana 

Przedstawiciel Gminy skierowany do 

składu Zgromadzenia „Związku Gmin 

Ziemi Kozienickiej” 

5. V/5/19 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XVII/30/08 Rady Gminy 

Garbatka-Letnisko z dnia 29 

października 2008 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Garbatka-

Letnisko do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza 

Kozienicka” (w organizacji)  

z siedzibą w Kozienicach 

zmieniającej uchwałę Nr I/12/14 

Rady Gminy Garbatka-Letnisko z 

dnie 19 grudnia 2014 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Garbatka-

Letnisko do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza 

Kozienicka” (w organizacji)  

z siedzibą w Kozienicach 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono zmiany do uchwały  

Nr XVII/30/08 Rady Gminy Garbatka-

Letnisko z dnia 29 października  

2008 r. polegające na zmianie 

sposobu reprezentacji Gminy 

Garbatka-Letnisko w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza 

Kozienicka”.   

6. V/6/19 w sprawie uchwalenia „Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2024” 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 2848) 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Działania w ramach strategii 

prowadzone są w latach 2019-2024. 

7. V/7/19 w sprawie określenia zadań  

i kierunków pracy oraz trybu  

Uchwała stosowana. 
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i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jej funkcjonowania   

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 2849) 

Określone zostały zadania i kierunki 

pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

stosowane od 2020r. 

8. V/8/19 w sprawie ustalenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Garbatka-Letnisko na rok 2019 

 Uchwała zrealizowana 

Komisja Rewizyjna w 2019 roku działała 

zgodnie z ustalonym planem pracy.  

VI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 marca 2019 roku 

9. VI/9/19 w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-

2033 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

10. VI/10/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

11. VI/11/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Garbatka-

Letnisko położonych w 

miejscowości Anielin oznaczonych 

numerami działek 109/2 i 38/2 

Uchwała zrealizowana 

Ogłoszono przetarg na zbycie 

nieruchomości położonych w miejsc. 

Anielin. W wyniku przetargu sprzedano 

działkę nr 38/2. 

12. VI/12/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Garbatka-Letnisk, 

położonej w miejscowości 

Uchwała w trakcie realizacji 

Nie ogłoszono przetargu na zbycie 

nieruchomości 
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Brzustów oznaczonej numerem 

działki 51/3 

13. VI/13/19 w sprawie powołania Komisji 

Inwentaryzacyjnej mienia 

podlegającego komunalizacji 

Uchwała zrealizowana 

Komisja Inwentaryzacyjna sporządza 

karty inwentaryzacyjne mienia 

komunalnego do przejęcia na rzecz 

Gminy Garbatka-Letnisko. 

14. VI/14/19 w sprawie ustalenia projektu planu 

sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Garbatka-Letnisko 

oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

od dnia 1 września 2019 roku 

Uchwała zrealizowana 

Zmiana uchwały była podyktowana 

zakończeniem działalności gimnazjum   

15. VI/15/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie dwóch miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych 

do kąpieli pod nazwą Brzeźniczka I  

i Brzeźniczka II oraz określenie 

sezonu kąpielowego dla tych 

miejsc 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 5901) 

Uchwała zrealizowana 

Wyrażono zgodę na utworzenie 

dwóch miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli  pod 

nazwą Brzeźniczka I  

i Brzeźniczka II oraz określono sezon 

kąpielowy dla tych miejsc. 

16. VI/16/19 w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Garbatka-Letnisko” 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 5902) 

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 

oraz opieka nad zwierzętami 
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bezdomnymi z terenu gminy 

Garbatka-Letnisko. 

17. VI/17/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2020 roku 

Uchwała zrealizowana. 

Brak zgody został uwzględniony na 

etapie opracowywania projektu 

uchwały budżetowej na rok 2020. 

18. VI/18/19 w sprawie zmiany statutów 

sołeckich (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r. poz. 3871) 

Uchwała stosowana 

Zmiana dotyczyła wydłużenia czasu 

trwania kadencji sołtysa i rady 

sołeckiej z 4 do 5 lat.  

19. VI/19/19 w sprawie zarządzenia wyborów 

sołtysów i rad sołeckich  

w sołectwach Gminy Garbatka-

Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

W sołectwach Gminy Garbatka-

Letnisko odbyły się wybory sołtysów  

i rad sołeckich na kolejną kadencję tj. 

2019-2024.   

20. VI/20/19 w sprawie ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r. poz. 5903) 

Uchwała stosowana 

Określono zasady odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 

bezdomnych. 

21. VI/21/19 w sprawie sposobu sprawienia 

pogrzebu oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków na pokrycie 

kosztów pogrzebu 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 5904) 

Uchwała stosowana 

Określono sposób sprawienia 

pogrzebu oraz zasady zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu. 

22. VI/22/19 w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącej Rady 

Gminy Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana. 

W wyniku przeprowadzonego 

głosowania tajnego odwołana 

została Wiceprzewodnicząca Rady 

Gminy Garbatka-Letnisko. 
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VII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 roku 

23. VII/23/19 w sprawie udzielenia wotum 

zaufania 

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono Wójtowi Gminy Garbatka-

Letnisko absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018. 

24. VII/24/19 w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia sprawozdania 

Wójta z wykonania budżetu za 

2018 rok i sprawozdania 

finansowego 

Uchwała zrealizowana. 

Zatwierdzono sprawozdanie 

finansowe i sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

25. VII/25/19 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono Wójtowi Gminy Garbatka-

Letnisko absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018. 

26. VII/26/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2033 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

27. VII/27/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko  

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

28. VII/28/19 w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej i określenia wysokości 

stawek oraz wyznaczenia 

inkasentów i ustalenia inkasa za 

pobór wody i odprowadzenia 

ścieków  

Uchwała uchylona  

Uchwała odrzucona przez RIO  

z przyczyn formalnych. 

29. VII/29/19 w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy 

Garbatka-Letnisko za udział w 

Uchwała stosowana  

Ustalono nowe stawki godzinowe 

ekwiwalentu pieniężnego za udział  

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym. 
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działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową 

Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Garbatka-Letnisko za udział w 

działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę 

Garbatka-Letnisko (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r. poz. 7546) 

 

 

30. VII/30/19 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 2019 r. poz. 

8897) 

Uchwała zrealizowana 

Określono inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso. 

31. VII/31/19 w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Przedszkola 

Samorządowego w Garbatce-

Letnisku "Pod Sosnową Szyszką" do 

załatwiania indywidulanych spraw 

w zakresie administracji w sprawie 

opłat za żywienie (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2019 r. poz. 8898) 

Uchwała stosowana 

Uchwała daje dyrektorowi prawo do 

ustalania miesięcznej opłaty za 

wyżywienie 

32. VII/32/19 w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli pracujących z grupami 

Uchwała stosowana 

Organ prowadzący został 

zobligowany do określenia 

tygodniowego obowiązkowego 
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obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze zatrudnionych w 

placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę 

Garbatka-Letnisko  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 8899) 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze z tym, że wymiar ten nie 

może przekroczyć  

25 godzin 

33. VII/33/19 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Garbatka-Letnisko oraz określenia 

granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 

września 2019 roku 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 8900) 

Uchwała stosowana 

Zmiana uchwały była podyktowana 

zakończeniem działalności gimnazjum   

34. VII/34/19 w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej w miejscowości 

Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 7672) 

Uchwała stosowana 

Nadana nazwa ulica Jodłowa 

obowiązuje w urzędowym wykazie 

nazw miejscowości Teryt. 

35. VII/35/19 w sprawie wprowadzenia zmian  

w Statucie Gminy Garbatka-

Letnisko stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XI/40/18 Rady 

Gminy Garbatka-Letnisko z dnia  

6 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy 

Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 8901) 

Uchwała stosowana 

Uaktualniono wykaz jednostek 

organizacyjnych funkcjonujących na 

terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 
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VIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 roku 

36. VIII/36/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2033 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

37. VIII/37/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

38. VIII/38/19  w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu 

Kozienickiego  

Uchwała zrealizowana. 

Udzielono pomocy finansowej dla 

Powiatu Kozienickiego w wysokości 

określonej w uchwale. 

39. VIII/39/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

X/34/18 Rady Gminy Garbatka-

Letnisko ustalającej zasady 

udzielania i rozliczania dotacji 

celowej z budżetu Gminy 

Garbatka-Letnisko na 

dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy 

Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 11183) 

Uchwała zrealizowana 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej 

dostosowano do obowiązujących  

przepisów RODO 

40. VIII/40/19 w sprawie określenia wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 11184) 

Uchwała stosowana 

Określono wzór wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 
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41. VIII/41/19 w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy 

Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 11185) 

Uchwała stosowana 

Ustalono obowiązujący wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

42.  VIII/42/19 w sprawie zatwierdzenia 

Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży ze szkół z terenu Gminy 

Garbatka-Letnisko oraz określenia 

zasad i form przyznawania 

Stypendium Wójta Gminy 

Garbatka-Letnisko dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów w ramach 

Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży                       (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 11186) 

Uchwała stosowana 

Uchwała zaktualizowana ze względu 

na zakończenie działalności 

gimnazjum  

 

43. VIII/43/19 w sprawie diet dla radnych Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała stosowana 

Ustalono dietę ryczałtową dla 

radnych. W uchwale określono zasady 

wypłacania diet, a także ich 

wysokość.   

 

IX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2019 roku 

44. IX/44/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich w 
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Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2033 

wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

45. IX/45/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

46. IX/46/19 w sprawie emisji obligacji Uchwała straciła moc w związku  

z podjęciem Uchwały Nr X/54/19  

z dnia 22 listopada 2019 r.  

47. IX/47/19 w sprawie poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagradzania za 

inkaso 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 14820) 

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

określenia inkasentów oraz 

wynagradzania za inkaso. 

48. IX/48/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od Skarbu 

Państwa własności nieruchomości 

oznaczonej jako działka Nr 273/4  

o powierzchni 0,2005 ha położonej 

w obrębie Brzustów, na rzecz 

Gminy Garbatka-Letnisko  

Uchwała w trakcie realizacji 

Wniosek o przejęcie prawa własności 

nieruchomości jest rozpatrywany przez 

Starostę Kozienickiego - reprezentanta 

Skarbu Państwa.  

 

 

49. IX/49/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie na rzecz Gminy 

Garbatka-Letnisko nieruchomości 

oznaczonej numerami działek 

126/28 o powierzchni 0,0160 ha 

oraz 128/22 o powierzchni 0,0154 

ha, położonej w obrębie 

geodezyjnym Garbatka Podlas 

przeznaczonej pod planowaną 

drogę gminną  

Uchwała zrealizowana 

Działki przejęte aktem notarialnym 

pod planowaną drogę gminną 

stanowią mienie komunalne Gminy 

Garbatka-Letnisko.  
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50. IX/50/19 w sprawie uchwalenia "Programu 

współpracy Gminy Garbatka-

Letnisko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020"  

Uchwała w trakcie realizacji. 

Program jest realizowany w 2020 roku. 

 

51. IX/51/19 w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów  

Uchwała zrealizowana 

Rada Gminy Garbatka-Letnisko 

odmówiła uwzględnienia petycji,  

o czym zawiadomiono wnoszącego 

petycję. 

X Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 listopada 2019 roku 

52. X/52/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2033 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

53. X/53/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

54. X/54/19 w sprawie emisji obligacji Uchwała zrealizowana 

Przeprowadzono emisję obligacji na 

zasadach określonych w uchwale. 

55. X/55/19 w sprawie ustalenia 

zryczałtowanej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, odbieranymi z 

nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

Uchwała uchylona  

Uchwała odrzucona przez RIO  

z przyczyn formalnych. 
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(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 14949) 

56. X/56/19 w sprawie terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 14950) 

Uchwała stosowana 

Ustalono termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

57. X/57/19 w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na 

których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 14951) 

Uchwała stosowana 

Ustalono obowiązujący wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

58. X/58/19 w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia wymiaru podatku 

rolnego na 2020 r.  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2019 r. poz. 14952) 

Uchwała stosowana 

Obniżono średnią cenę skupu żyta 

przyjmowaną do obliczenia wymiaru 

podatku rolnego na 2020 rok. 

59. X/59/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Wynagradzania Nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest 

Gmina Garbatka-Letnisko  

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 108) 

Uchwała stosowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

wysokości dodatku dla 

wychowawców klas. 
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XI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2019 roku 

60. XI/60/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Garbatka-Letnisko na lata 2019-

2033  

Uchwała zrealizowana 

Uwzględniono zmiany dotyczące 

przedsięwzięć wieloletnich  

w wyliczeniu wymaganym prawem 

wskaźników. 

61. XI/61/19 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2019 Gminy 

Garbatka-Letnisko 

Uchwała zrealizowana 

Wprowadzono aktualizacje planów 

finansowych. 

62. XI/62/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Garbatka-

Letnisko na lata 2020-2033 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Uwzględniono możliwość zaciągania 

zobowiązań na realizację 

przedsięwzięć wieloletnich oraz 

dokonano prognozy parametrów 

budżetu na lata 2020-2033 

63. XI/63/19 Uchwała Budżetowa na rok 2020 

Gminy Garbatka-Letnisko 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2584) 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Zatwierdzono plan finansowy Urzędu 

Gminy Garbatka-Letnisko oraz 

stwierdzono zgodność i przyjęto plany 

finansowe pozostałych jednostek 

organizacyjnych Gminy Garbatka-

Letnisko. 

 

64. XI/64/19 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 

(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2053) 

Uchwała stosowana. 

Ustalono wysokość stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

65. XI/65/19 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa w Gminie 

Garbatka-Letnisko w roku 

szkolnym 2019/2020 

Uchwała stosowana 

Zawarto umowy z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych na zwrot kosztów 

przejazdu ucznia niepełnosprawnego  
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(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z 2020 r. poz. 2054) 

z uwzględnieniem przyjętych cen 

paliwa. 

66. XI/66/19 w sprawie częściowego 

rozpatrzenia petycji oraz 

przekazania petycji według 

właściwości 

 Uchwała zrealizowana 

Petycję złożoną w interesie 

publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego przekazano według 

właściwości organom władzy 

państwowej posiadającym prawo 

inicjatywy ustawodawczej: 

Prezydentowi RP, Radzie Ministrów oraz 

do obu Izb Parlamentu RP.   

67. XI/67/19 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla gminy 

Garbatka-Letnisko na rok 2020 

Uchwała stosowana 

Program stosowany w 2020r. 

68. XI/68/19 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla gminy Garbatka-

Letnisko na rok 2020 

Uchwała stosowana 

Program stosowany w 2020r. 
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Załącznik 2 

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Wykonanie 
Wkład 

własny (zł) 

Środki 

zewnętrzne 

(zł) 

1 Modernizacja terenu 

GOW Polanka 

polegająca na 

odbudowie 

istniejącego zbiornika 

wodnego  

Etap I Przebudowa 

pomostu 

rekreacyjnego w 

wyznaczonym 

miejscu do kąpieliska 

W ramach zadania wykonano: 

1) Pomost rekreacyjny w 

wyznaczonym miejscu do kąpieli. 

Konstrukcja pomostu drewniana  

o powierzchni 232 m2, 

zlokalizowana w czaszy zbiornika z 

wejściem od strony prawobrzeżnej 

plaży połączona trapem ze 

schodami betonowymi.  

2) Powierzchniowe odmulenie 

strefy w miejscu najgłębszego 

kąpieliska 300 m2 

3) zakupiono 6 parasoli ze strzechy,  

 

668 311,76 154 490,00  

2 Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

w Garbatce-Letnisko 

W ramach zadania wykonano: 

Rozbudowano sieć kanalizacji 

sanitarnej o długości 182 m 

włączeniem do istniejącej studni w 

ulicy Korczaka. Sieć wybudowano 

grawitacyjne. 

 

105 596,55       

3 Modernizacja 

gminnej oczyszczalni 

ścieków typu LEMNA 

w Bąkowcu 

W ramach zadania wykonano: 

1.Budowlę wstrzymujących erozję 

wodną tj. przebudowa rowu 

melioracji tj. 

a) wykonaniu budowli 

wstrzymujących erozję wodną  

b) wykonanie budowli w rowie: 

254 908,18      



Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2019 r. 92 

 

- wylotu ścieków oczyszczonych, 

- rurociągu o długości 6m, 

c) wykonanie rurociągu o dł. ok. 

30m wraz ze studzienkami 

rewizyjnymi  

 4 Modernizacja i 

doposażenie 

pomieszczeń 

budynku PSP 

Garbatka-Letnisko 

wraz z przebudowa 

wewnętrznej instalacji 

elektrycznej  

 W ramach zadania wykonano i 

zakupiono: 

1. Prace budowlane towarzyszące 

wymianie opraw  

i instalacji elektrycznej w salach 

lekcyjnych 

2. Wykonano szlifowanie i 

gruntowanie posadzek ok. 116,80 

m2 wraz w montażem nowej 

wykładziny  

3. Zakupiono sprzęt informatyczny 

4. Zakupiono sprzęt muzyczny   

5. Zakupiono drzwi akustyczne 

159 224,13      

 5 Zakup sprzętu 

monitorującego stan 

jakości powietrza w 

Gminie Garbatka-

Letnisko  

 W ramach zadania zakupiono: 

1.  System monitorujący stan 

powietrza, w tym 5 sensorów 

mierzących stan jakości powietrza 

oraz tablicę LED wyświetlającą 

wyniki pomiarów.    

2. Abonament do systemu 

monitorującego  

     

15 598,74    7 749,00 

6 Modernizacja 

i doposażenie 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

W ramach zadania wykonano i 

zakupiono: 

- system bezpieczeństwa instalacji 

gazowej,  

- wykonano naprawę 

klimatyzatora znajdującego się 

przed budynkiem urzędu,  

54 996,39    
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- wykonano naprawę dachu, 

- wykonano modernizacje 

centralnego ogrzewania   

- zakupiono sprzęt elektroniczny    

7 Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

na terenie gminy 

Garbatka-Letnisko 

W ramach zadania wykonano: 

1.Wymianę słupa w miejscowości 

Molendy.  

2.Wymiany topikowych 

zabezpieczeń linii oświetlenia 

ulicznych na wyłączniki prądowe.  

3. Wykonano instalację zewnętrzną 

i wewnętrzną do zwiększonego 

poboru mocy. 

48 899,98     

8 Modernizacja 

przepompowni 

ścieków „Glosbud” 

W ramach zadania wykonano: 

- demontaż obecnego 

wyposażenia wewnątrz i na 

zewnątrz przepompowni 

- wymianę orurowania 

- wymianę pomp zatapialnych o 

mocy 5,5 kW 

- monitoring przepompowni 

- remont pompy typu Metalchem  

98 200,49   

9 Podniesienie 

standardu sieci dróg 

gminnych obręb 

geodezyjny Garbatka 

Południe – 

Przebudowa ulicy H. 

Lewandowicz 

Podpisano umowę Realizacja  

w 2020 r. 

 

10 Budowa hali 

sportowej  przy PSP w 

Garbatce-Letnisko 

Podpisano umowę Realizacja  

w 2020-

2021r 

 

 

 


