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Słowo od Wójta 

 

 

Szanowni Państwo,  

Obowiązek opracowania Raportu o stanie Gminy został wprowadzony przepisami ustawy  

z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów politycznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.). Ustawodawca  nie określił precyzyjnie,  jakie elementy 

powinien zawierać raport. Zobowiązał organ wykonawczy do przedstawiania dokumentu 

Radzie Gminy,  co roku do dnia 31 maja.  

Opracowanie, które Państwo czytacie jest pierwszą tego typu publikacją. Naszym 

zamierzeniem było,  aby przedstawić w sposób zwięzły  informacje na temat realizacji polityk, 

programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku. Raport stanowi 

podstawę do analizy stanu samorządu w przyszłych latach oraz do zidentyfikowania zmian, 

które wpłyną na lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności 

Gminy. Liczę na to, że dane zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy 

do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą podstawą 

do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Radziejowice. 

 

Zapraszam do lektury i debaty nad Raportem.  

  

 

Urszula Ciężka 

Wójt Gminy Radziejowice 
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1. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka Gminy Radziejowice 

1.1. Podstawa prawna sporządzenia raportu 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie samorządu wynika z zapisów ustawy z dnia 11 

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

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

130) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506). 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Wójt co roku 

do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  

Raport o stanie Gminy Radziejowice obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy 

Radziejowice w 2018 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

Rady Gminy. 

1.2. Położenie administracyjne i charakterystyka Gminy 

Gmina Radziejowice leży w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim.  

Jednostkami pomocniczymi Gminy są 24 następujące sołectwa:  

Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, Benenard, Budy Józefowskie, Budy Mszczonowskie, 

Chroboty, Kamionka, Korytów, Korytów A, Krze Duże, Krzyżówka, Kuklówka Radziejowicka, 

Kuklówka Zarzeczna, Kuranów, Nowe Budy, Pieńki-Towarzystwo, Podlasie, Radziejowice, 

Radziejowice-Parcel, Słabomierz, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Zazdrość, 

Zboiska. 
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Rysunek 1. Położenie Gminy Radziejowice na tle powiatu żyrardowskiego i województwa 
mazowieckiego 

 

Źródło: http://www.gminy.pl 

W granicach Gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 

 Rezerwat przyrody – Dąbrowa Radziejowska, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu – Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu – Warszawski,  

 Obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska. 

Ponadto zlokalizowanych jest tu wiele pomników przyrody – pojedyncze drzewa oraz aleje 

drzew, wśród których spotkać można takie gatunki, jak: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, lipa 

drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon pospolity, robinia akacjowa, olsza czarna, wierzba 

biała, grusza polna, grab zwyczajny, topola czarna, jarząb szwedzki, klon tatarski, miłorząb 

dwuklapowy, modrzew europejski, lipa holenderska, glediczja trójcierniowa, buk pospolity, 

świerk pospolity.  

Na rysunku poniżej przedstawiono granice obszarowych form ochrony przyrody na tle Gminy 

Radziejowice.  
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Rysunek 2. Obszary chronione w Gminie Radziejowice 

 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Teren Gminy posiada sprzyjające warunki naturalne, walory krajoznawcze oraz dogodne 

połączenia komunikacyjne z większymi ośrodkami miejskimi. Dodatkową zaletą Gminy jest 

położenie w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej (ok. 40 km od Warszawy). 

Jest to również obszar atrakcyjny pod względem turystycznym, znajdują się tu bowiem ośrodki 

wodne, zalewy, a także obiekty architektury, wśród których najciekawszym jest Pałac  

w Radziejowicach – XVII wieczny Pałac z dworkiem modrzewiowym, spełniający obecnie rolę 

Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce 

Radziejowickiej.  

Przez teren Gminy przebiegają również liczne szlaki turystyczne wyznaczone przez PTTK: 

1. Szlak rzeki Pisi Tucznej – (ok. 30 km – bez znaków): Petrykozy – Skuły – Grzmiąca – 

Kuklówka – Radziejowice 

2. Szlak Pisi Gągoliny: Grzegorzewice – Radziejowice – Hamernia – Korytów 

3. Szlak: Ojrzanów – Żelechów – Żabia Wola – Kuklówka – Radziejowice 

4. Szlak: Grzmiąca – Adamów – Grzymek – Radziejowice 

5. Szlak: Grodzisk Mazowiecki – Jaktorów – Kuklówka – Radziejowice 

6. Szlak: Żyrardów – Międzyborów – Jaktorów – Kuklówka – Radziejowice 

7. Szlak: Grzegorzewice – Petrykozy – Skuły – Grzmiąca – Adamów – Radziejowice 

8. Szlak: Petrykozy – Grzegorzewice – Mszczonów – Radziejowice 
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Rysunek 3. Mapa Gminy Radziejowice 

 

Źródło: Urząd Gminy Radziejowice
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1.3. Władze i struktura organizacyjna Urzędu Gminy Radziejowice1 

Siedzibą Gminy jest miejscowość Radziejowice. 

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka.  

Pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji zapewnia Urząd Gminy. 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Radziejowice obowiązującym w 2018 

r. w skład Urzędu Gminy Radziejowice wchodziły następujące referaty i samodzielne 

stanowiska:  

1. Referat Finansów (FN), 

2. Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego (OS), (USC), 

3. Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej (RLG),  

4. Referat Gospodarki Komunalnej (RGK), 

5. Samodzielne stanowisko pracy – Sekretarz Gminy (SG), 

6. Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny (RP), 

7. Samodzielne stanowisko pracy – Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych (PO), 

8. Samodzielne stanowisko pracy – pracownik ds. Promocji i Funduszy Zewnętrznych (PFZ): 

  

                                                           
1 stan na 31.12.2018 zmieniono zarządzeniem nr 30/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 1 kwietnia 2019 r., 
zgodnie z którym: 
Kierownictwo Urzędu stanowią: 
1) Wójt; 
2) Zastępca Wójta; 
3) Sekretarz; 
4) Skarbnik. 
Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym, w skład Urzędu wchodzą: 
1) Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownictwa – RLD; 
2) Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska – RGOS; 
3) Referat Finansów – FN;  
4) Referat Gospodarki Komunalnej – RGK; 
5) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – OS; 
6) Urząd Stanu Cywilnego – USC; 
7) Biuro Rady – BR; 
8) Biuro Prawne – BP; 
9) Samodzielne stanowiska: 
a) Inspektor Ochrony Danych – IOD, 
b) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – PON, 
c) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych – ZK, 
d) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, 
e) Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych – ZP, 
f) Stanowisko ds. promocji i współpracy – PW. 
Skarbnik pełni funkcję Kierownika Referatu Finansów. 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pełni funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 
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W Urzędzie występowały następujące stanowiska kierownicze: 

1. Kierownik Referatu Finansów, 

2. Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, 

3. Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej, 

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

5. Zastępca Kierownika USC, 

6. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

7. Zastępca Skarbnika Gminy, 

8. Główny księgowy. 

Na czele referatów stoją kierownicy. Kierownik Referatu Finansów jest jednocześnie 

Skarbnikiem Gminy. Referaty dzielą się na stanowiska pracy. 

W 2018 r. przeprowadzono 7 naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminie 

Radziejowice na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został 

przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny 

pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje 

wymagane na danym stanowisku. Mimo przeprowadzonych naborów na części wolnych 

stanowisk nie zostali zatrudnieni pracownicy. 

INFORMACJA PUBLICZNA 

Władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne mają obowiązek 

udostępniania informacji publicznej, o ile posiadają takie informacje. Pracownicy Urzędu 

Gminy Radziejowice w 2018 r. udzielili informacji publicznej 74 razy. Dla porównania, rok 

wcześniej było to 59, a dwa lata wcześniej 53 razy, zatem widoczna jest tendencja rosnąca, 

co wiąże się z generowaniem dodatkowych obowiązków dla pracowników poza bieżącą pracą. 

W tabeli poniżej zaprezentowano ilość rocznej korespondencji przychodzącej do Urzędu 

Gminy. Większość rozpatrywana jest przez pracowników Urzędu Gminy, ale część z tej 

korespondencji dotyczy spraw Gminnego Centrum Oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, do których jest następnie kierowana do rozpatrzenia. W przedstawionych danych 

nie uwzględniono korespondencji przychodzącej bezpośrednio do ww. jednostek 

organizacyjnych Gminy, a jedynie przechodzącą przez Urząd Gminy.  
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 Tabela 1. Korespondencja przychodząca do Urzędu Gminy Radziejowice w latach 2016-2018 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Korespondencja rozpatrywana przez pracowników Urzędu Gminy 

Radziejowice 
8 523 8 425 10 715 

Korespondencja kierowana do Gminnego Centrum Oświaty w 

Radziejowicach 
443 514 174 

Korespondencja kierowana do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radziejowicach 
160 192 85 

Łącznie korespondencja przychodząca do Urzędu Gminy 

Radziejowice 
9 126 9 131 10 974 

Średnia ilość korespondencji przypadająca w miesiącu 761 761 915 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Radziejowice 

W porównaniu z latami wcześniejszymi, w 2018 r. zauważalny był znaczny wzrost ilości spraw 

i zapytań, jaka wpłynęła do Urzędu Gminy Radziejowice. W skali miesiąca było to średnio 915 

korespondencji do rozpatrzenia, co obrazuje wzrost obowiązków pracowników związanych  

z udzielaniem odpowiedzi i prowadzeniem dodatkowych czynności. Na wzrost wniosków i pism 

do rozpatrzenia wpływają nie tylko sprawy kierowane przez mieszkańców Gminy, ale również 

podmiotów prowadzących czynności na terenie Gminy czy osób przebywających czasowo. Ze 

względu na dogodne położenie, liczne walory krajobrazowe i turystyczne, wiele działek 

rekreacyjnych, Gmina obsługuje rocznie ok. 1 500 osób więcej niż to wynika z prowadzonej 

ewidencji ludności.  

1.4. Jednostki organizacyjne Gminy 

Na terenie Gminy funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Gminy Radziejowice: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach, 

 Gminne Przedszkole w Radziejowicach, 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach2, 

 Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, 

 Szkoła Podstawowa w Korytowie A3, 

 Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach4, 

 Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, 

                                                           
2 Uchwałą nr XXXVII/171/2017 Rade Gminy Radziejowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radziejowice do nowego ustroju 
szkolnego do Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach włączono 
Publiczne Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach. 
3 Uchwałą nr VIII/45/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2019 r. nadano Szkole 
Podstawowej w Korytowie A imię Kornela Makuszyńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 
4 Do końca 2016 r. jednostka ta nosiła nazwę Zespół ds. Oświaty Kultury i Sportu w Radziejowicach, 
obecnie Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach. 



RAPORT O STANIE GMINY RADZIEJOWICE ZA ROK 2018 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

11 

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Radziejowicach. 

Opis działalności poszczególnych jednostek wraz z podstawowymi danymi zostały 

uwzględnione w dalszych częściach niniejszego Raportu.  

2. Sytuacja finansowa Gminy 

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej 

budżet. Informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi 

zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców. 

Budżet Gminy Radziejowice na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą Budżetową Gminy 

Radziejowice na 2018 rok Nr XLIX/234/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. i wynosił 38 630 769,40 

zł po stronie dochodów oraz 48 019 317,40 zł po stronie wydatków. 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wprowadzone zostały jednak zmiany na 

mocy uchwał Rady Gminy Radziejowice oraz zarządzeń Wójta Gminy Radziejowice. 

Uchwalony pierwotnie plan dochodów budżetu został zwiększony i wyniósł 45 754 988,74 zł. 

Pierwotny plan wydatków również zwiększono do kwoty 50 506 717,48 zł.  

Poniżej dokonano analizy Budżetu Gminy w 2018 r. 

DOCHODY BUDŻETOWE 

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Radziejowice w 2018 r. 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

dochody budżetowe 45 754 988,74 46 046 072,03 100,64% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 

Dochody budżetu Gminy za 2018 r. zostały wykonane w kwocie 46 046 072,03 zł, tj. 100,64% 

w stosunku do planu budżetu po zmianach. 

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. 

Wyszczególnienie Wykonanie [zł] 

dochody budżetowe razem, w tym wpływy z 

tytułu: 
46 046 072,03 

podatków i opłat 16 752 283,84 

dotacji 15 437 415,43 

subwencji oświatowej   6 484 822,00 

subwencji wyrównawczej 596 145,00 

pozostałych dochodów  6 775 405,76 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 
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Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Radziejowice w 2018 r. w podziale na działy 

Dział Wyszczególnienie 

Dochody 

Plan na początku 
2018 r. 

Plan po zmianach Wykonanie [zł] Wykonanie [%] 

10 Rolnictwo i łowiectwo 1 300,00 39 459,56 39 517,24 100,15% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

555 000,00 795 578,02 880 660,48 110,69% 

600 Transport i łączność 8 000 000,00 13 023 062,00 13 023 062,00 100,00% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 229 000,00 169 000,00 182 373,80 107,91% 

710 Działalność usługowa 0,00 24 503,00 24 503,00 100,00% 

750 Administracja publiczna 50 444,00 58 991,00 60 023,04 101,75% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 113,00 72 900,00 66 785,91 91,61% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 48 642,00 48 642,00 100,00% 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

13 711 235,00 14 519 535,00 15 345 270,38 105,69% 

758 Różne rozliczenia 7 274 215,00 7 149 558,02 7 146 969,49 99,96% 

801 Oświata i wychowanie 1 133 787,40 1 786 717,14 1 375 632,49 76,99% 

852 Pomoc społeczna 182 800,00 274 482,00 273 999,69 99,82% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 11 700,00 11 700,00 100,00% 

855 Rodzina 5 649 000,00 5 919 012,00 5 886 170,53 99,45% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 842 875,00 1 852 249,00 1 671 161,98 90,22% 

926 Kultura fizyczna 0,00 9 600,00 9 600,00 100,00% 
 RAZEM 38 630 769,40 45 754 988,74 46 046 072,03 100,64% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 
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WYDATKI BUDŻETOWE 

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Radziejowice w 2018 r. 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] Stopień wykonania 

wydatki budżetowe 50 506 717,48 48 000 842,78 95,04% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 

Wydatki budżetu Gminy w 2018 r. zostały wykonane w kwocie 48 000 842,78 zł tj. 95,04%  

w stosunku do planowanego budżetu po zmianach. 

Znaczną pozycję w wydatkach budżetu Gminy stanowią wydatki związane z realizacją zadań 

oświatowych (dział klasyfikacji budżetowej:  801 – Oświata i wychowanie) oraz zadań  

w zakresie transportu (dział klasyfikacji budżetowej: 600 – Transport i łączność). Wysoko 

zrealizowanym działem w strukturze wydatków budżetu Gminy jest także dział 855 Rodzina. 
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Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Radziejowice w 2018 r. w podziale na działy 

Dział Wyszczególnienie 

Wydatki 

Plan na początku 
2018 r. 

Plan po zmianach Wykonanie [zł] Wykonanie [%] 

10 Rolnictwo i łowiectwo 2 504 000,00 2 262 159,56 2 128 005,22 94,07% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 

555 000,00 567 258,76 537 499,93 94,75% 

600 Transport i łączność 10 450 000,00 14 809 353,02 14 272 617,98 96,38% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 57 000,00 40 771,98 71,53% 

710 Działalność usługowa 250 000,00 104 000,00 102 626,02 98,68% 

750 Administracja publiczna 5 067 203,72 4 216 753,72 3 927 235,01 93,13% 

751 
Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 113,00 72 900,00 66 785,91 91,61% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251 300,00 575 002,00 413 206,59 71,86% 

757 Obsługa długu publicznego 98 000,00 27 000,00 25 547,98 94,62% 

758 Różne rozliczenia 160 000,00 89 582,00 4 582,00 5,11% 

801 Oświata i wychowanie 17 657 236,63 16 316 776,37 15 365 338,03 94,17% 

851 Ochrona zdrowia 130 000,00 130 000,00 118 259,43 90,97% 

852 Pomoc społeczna 1 056 400,00 1 143 582,00 1 112 007,42 97,24% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 24 000,00 35 700,00 29 740,89 83,31% 

855 Rodzina 5 684 774,00 5 960 286,00 5 923 540,75 99,38% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 892 395,59 3 179 035,90 3 010 238,74 94,69% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 661 000,00 663 000,00 650 500,00 98,11% 

926 Kultura fizyczna i sport 225 894,46 297 328,15 272 338,90 91,60% 
 RAZEM 47 768 317,40 50 506 717,48 48 000 842,78 95,04% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r.
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WYNIK BUDŻETOWY 

Tabela 7. Planowany i wykonany deficyt budżetowy Gminy Radziejowice w 2018 r. 

Wyszczególnienie Plan [zł] Wykonanie [zł] 

deficyt 4 751 728,74 1 954 770,75 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 

Ostatecznie w 2018 r. osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie – 1 954 770,75 zł.  

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ W 2018 R. 

W 2018 r. Gmina pozyskała następujące środki zewnętrzne z przeznaczeniem na:  

 transport: 

 dotacja na budowę drogi łączącej drogę krajową nr 50 z budowanym parkiem wodnym 

na terenie Gminy Mszczonów w m.: Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka i Słabomierz  

w łącznej kwocie 8 000 000,00 zł; 

 dotacja na przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Budy Mszczonowskie w kwocie 

100 000,00 zł; 

 darowizny w kwocie 4 923 062,00 zł, które zostały przeznaczone na inwestycję 

drogową wskazaną przez darczyńcę. 

 działalność usługową: 

 grant w wysokości 24 503,00 zł od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu 

„Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych 

miastach” na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego – obejmujący fragment miejscowości Korytów  

i Korytów A. 

  administrację publiczną: 

 dotacja na prace zlecone w wysokości 58 990,99 zł; 

 dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 113,00 zł; 

 dotacja na wybory samorządowe w wysokości 65 672,91 zł; 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

 dotacja na remont elewacji strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej w kwocie 24 900,00 

zł; 

 dotacja na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratownictwa /zbijak do szyb 

hartowanych, detektor napięcia, podnośny zestaw oświetleniowy, bosak dielektryczny, 

zestaw uniwersalnych podpór do stabilizacji pojazdów/ w kwocie 23 742,00 zł. 

 oświatę i wychowanie: 

 dotacja dla szkół podstawowych w wysokości 34 000,00 zł; 
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 dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 90 967,00 

zł; 

 dotacja na przedszkole w wysokości 183 033,00 zł; 

 dotacja na bezpłatne podręczniki dla uczniów w wysokości 68 396,74 zł; 

 wpływ środków w wysokości 486 539,10 zł w ramach programu finansowanego  

z udziałem środków europejskich „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe 

wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”. 

 pomoc społeczną: 

 dotacje na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i stałe, utrzymanie GOPS, 

na dożywianie, wpłaty za usługi opiekuńcze w łącznej w wysokości 273 999,69 zł. 

 edukacyjną opiekę wychowawczą: 

 dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 11 700,00 zł; 

 rodzinę: 

 dotacja na wypłaty świadczenia rodzinnego 500+ w kwocie 4 086 103,93 zł; 

 dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 538 052,60 zł; 

 gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 

 dotacja na instalacje solarne w Budach Mszczonowskich w kwocie 7 374,00 zł; 

 Wpływy z tytułu kar i opłat w wysokości 16 699,67 zł przekazywane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Funduszu 

Ochrony Środowiska; 

 kulturę fizyczną: 

 dotacja w kwocie 9 600,00 zł, na wyposażenie placu sołectwa Tartak Brzózki w siłownię 

zewnętrzną oraz plac zabaw.  

Najwyższe środki zewnętrzne w 2018 r. Gmina pozyskała na realizację zadań z zakresu 

infrastruktury drogowej.   
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3. Realizacja zadań inwestycyjnych i funduszu sołeckiego 

Poniżej przedstawiono stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Radziejowice w 2018 

r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice (WPF) została zatwierdzona na rok 

2018 i lata następne Uchwałą Nr  XLIX/235/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 

2017 roku.  

W 2018 r. dokonano następujących zmian ww. uchwały: 

1. Uchwałą Nr LIII/250/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 marca 2018 r., 

2. Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 13 kwietnia 2018 r., 

3. Uchwałą Nr LIV/256/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 kwietnia 2018 r., 

4. Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 09 maja 2018 r. 

5. Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 maja 2018 r. 

6. Uchwałą Nr LV/262/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 maja 2018 r. 

7. Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 06 czerwca 2018 r. 

8. Uchwałą Nr LVIII/272/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 10 sierpnia 2018 r. 

9. Zarządzeniem Nr 50/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

10. Uchwałą Nr LX/287/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 05 października 2018 r. 

11. Uchwałą Nr LXI/289/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 października 2018 r. 

12. Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 listopada 2018 r. 

13. Zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

14. Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. 

W 2018 r. przewidziane do realizacji były następujące przedsięwzięcia: 

1. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 

3A – złożony został wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki ramach 

Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – konkurs nie został rozstrzygnięty  

w 2018 r. w związku z czym nie rozpoczęto budowy. Zadanie będzie kontynuowane  

w latach 2019-2020. 

2. Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - stworzenie 

warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Gminy Radziejowice 

– zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 – w 2018 r. nie udało się wyłonić wykonawcy zadania, przetarg na wykonanie 

zadania ogłoszono w 2019 r. Przetarg rozstrzygnięto w kwietniu 2019 r. Planowane 

zakończenie w 2019 r.  

3. Budowa Przedszkola w Radziejowicach – zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu 

do opieki przedszkolnej – w 2018 r. nie został wyłoniony wykonawca zadania. Przetarg 

rozstrzygnięto w lutym 2019 r. Planowane zakończenie zadania w 2020 r. 
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4. Modernizacja Al. Lipowej w Radziejowicach Parcel (etap I) – poprawa infrastruktury 

drogowej – w związku z przeciągającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniami 

środowiskowymi i uzyskaniem pozwolenia na budowę nie rozpoczęto budowy w 2018 r., 

wyłoniono natomiast wykonawcę zadania. Zakończenie realizacji planowane w 2019 r. 

5. Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów 

dosyłowych i tłocznych – poprawa warunków mieszkańców dotycząca odprowadzania 

ścieków – zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. Wykonawca został wyłoniony 

dopiero na początku 2019 r. Na ten rok planowane jest również jego zakończenie. 

6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie A – Polepszenie warunków nauczania 

– zadanie zostało zrealizowane, a dobudowana część placówki działa od września 2018 r. 

Wydano na ten cel 3 493 183,48 zł. 

7. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego – 

poprawa systemu alarmowania w gminie Radziejowice – realizacja koordynowana była 

przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie. Urządzenia zostały zamontowane, a system 

oddano do użytkowania. Gmina poniosła wydatki w kwocie 14 270,25 zł. 

8. Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – rozwój e-

usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT; projekt ma na celu 

wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną  

i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój 

konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Na zadanie w 2018 r. 

wydatkowano kwotę 2 303,25 zł i zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. 

W tabelach poniżej przedstawiono dane nt. wykonanych wydatków majątkowych związanych 

z realizacją działań na terenie Gminy Radziejowice w 2018 r. w podziale wg klasyfikacji 

budżetowej. Ponadto przedstawiono informacje nt. wykonania wydatków obejmujących 

zadania jednostek pomocniczych Gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 

w 2018 r. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 96,23%, tj. w łącznej kwocie 20 520 202,87 

zł, co wiązało się również ze zwiększeniem majątku Gminy na koniec 2018 r. Najwyższy udział 

wśród zrealizowanych wydatków stanowiły środki przeznaczone na infrastrukturę drogową – 

łącznie 13 567 015,79 zł.  
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Tabela 8. Informacja z wykonania wydatków majątkowych w 2018 r. 

Dział-
Rozdział 

Nazwa zadania Plan na 2018 r. Wydatki Wykonanie 

010 - 01010 

Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Korytowie A 

Przebudowa rurociągów wody zasilające Stację Uzdatniania Wody w m. 
Radziejowice 

Odpłatne przejęcie wodociągów w m. Słabomierz i Korytów. 

Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów 
dosyłowych i tłocznych 

Zakup i montaż reduktora na istniejącej sieci wodociągowej we wsi Adamów-Wieś w 
ul. Podgórnej skrzyżowanie z ul. Brzozokalską 

Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy odcinków sieci wodociągowej w 
Gminie Radziejowice 

2 220 000,00 2 086 501,60 93,99% 

600 - 60016 

Organizacja ruchu ul. Łąkowa w miejscowości Korytów A 

Modernizacja ul. Stegny w miejscowości Budy Mszczonowskie 

Modernizacja ul. Głównej w miejscowości Podlasie 

Modernizacja ul. Prostej w miejscowości Słabomierz 

Modernizacja poboczy drogi w miejscowościach Radziejowice Parcel - Zboiska 

Projekt chodnika ul. Przemysłowa w miejscowości Radziejowice 

Modernizacja Al. Lipowej w miejscowości Radziejowice - Parcel 

Odwodnienie ul. Traugutta w miejscowości Chroboty 

Projekt obiektu inżynierskiego na rzece Pisi Tucznej w miejscowości Adamów Wieś 

Budowa drogi łączącej Drogę krajową Nr 50 z  budowanym parkiem wodnym na 
terenie Gminy Mszczonów w miejscowości Pieńki - Towarzystwo 

Modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Zazdrość 

13 981 653,02 13 567 015,79 97,03% 

754 - 75412 Dokumentacja budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej 50 000,00 0,00 0,00% 

801 - 80101 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Korytów 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w m. Korytów 

Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej 

4 362 440,00 4 338 728,42 99,46% 
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801 - 80104 Budowa przedszkola w Radziejowicach 260 400,00 100 981,49 38,78% 

801 - 80110 

Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radziejowicach 

Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A 

Kotara dzieląca halę sportową w Radziejowicach 

53 600,00 51 301,01 95,71% 

900 - 90015 

Oświetlenie uliczne w miejscowościach:  

Budy Mszczonowskie 

Kamionka 

Korytów 

Podlasie 

Radziejowice 

Radziejowice - Parcel 

Stare Budy Radziejowskie 

Tartak Brzózki 

Chroboty 

Zboiska 

274 390,31 254 856,42 92,88% 

900 - 90095 
Zakup materiałów budowlanych do budowy  budynku (świetlica) w miejscowości 

Zboiska 
16 000,00 15 998,07 99,99% 

926 - 92605 

Zakup urządzeń sportowych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Krze Duże 

Wyposażenie w małą architekturę - siłownia plenerowa w Kuklówce Radziejowickiej 

Zakup urządzeń sportowych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Tartak Brzózki 

105 024,46 104 820,07 99,81% 

Ogółem 21 323 507,79 20 520 202,87 96,23% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r.
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Tabela 9. Informacja z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego w 2018 r. 

Lp. Dział Rozdział 

Nazwa 
sołectwa lub 

innej jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Plan Wydatki Wykonanie w % 

w tym w tym w tym 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 600 60016 Adamów-Parcel Remont dróg gminnych 19 496,99  19 496,99  100,00  

2 600 60016 Adamów-Wieś Remont dróg gminnych 13 370,28  13 370,28  100,00  

3 600 60016 Benenard Remont dróg gminnych 15 675,97  15 675,97  100,00  

4 600 60016 
Budy 

Józefowskie 
Remont drogi 17 000,00  17 000,00  100,00  

5 600 60016 Chroboty 
Remont dróg i wykonanie 

oznakowania poziomego dróg 
17 831,41  3 617,00  20,28  

6 600 60016 Korytów 
Remont dróg gminnych - ul. 

Polna 
2 478,65  1 353,00  54,59  

7 600 60016 Korytów A Organizacja ruchu Łąkowa  15 000,00  4 786,18  31,91 

8 600 60016 Krze Duże Remont dróg 4 000,00  4 000,00  100,00  

9 600 60016 Krzyżówka 
Remont dróg gminnych ul. 

Wypoczynkowa 
14 206,35  14 206,35  100,00  

10 600 60016 
Kuklówka 

Radziejowicka 
Remont dróg 10 800,00  6 498,00  60,17  

11 600 60016 Kuranów Remont dróg gminnych 13 030,65    0,00  

12 600 60016 Radziejowice 
Projekt chodnika ul. 

Przemysłowa 
 10 000,00  10 000,00  100,00 

13 600 60016 Zazdrość Remont dróg gminnych 16 704,70    0,00  
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Lp. Dział Rozdział 

Nazwa 
sołectwa lub 

innej jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Plan Wydatki Wykonanie w % 

w tym w tym w tym 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 

14 600 60016 Zboiska 
Zakup lustra na skrzyżowanie 

Żurawiej z drogą główną 
600,00  600,00  100,00  

14 600 60016 Nowe Budy Wykonanie rowów 16 400,00  10 881,14  66,35  

600 - 60016 161 595,00 25 000,00 106 698,73 14 786,18 66,03 59,14 

15 754 75412 Adamów-Wieś Zakup sprzętu pożarniczego 5 000,00  5 000,00  100,00  

16 754 75412 
Budy 

Józefowskie 
Zakup sprzętu pożarniczego 350,00  350,00  100,00  

17 754 75412 Korytów Zakup sprzętu pożarniczego 15 000,00  15 000,00  100,00  

18 754 75412 Korytów A Zakup sprzętu pożarniczego 12 174,87  12 174,87  100,00  

19 754 75412 Krze Duże Zakup sprzętu pożarniczego 3 000,00  3 000,00  100,00  

20 754 75412 
Kuklówka 
Zarzeczna 

Dokumentacja budowy świetlicy 
i strażnicy w Kuklówce 

Zarzecznej 

 20 000,00  0,00  0,00 

21 754 75412 Nowe Budy Zakup sprzętu pożarniczego 696,00  696,00  100,00  

22 754 75412 Radziejowice Zakup sprzętu pożarniczego 4 382,58  4 382,58  100,00  

23 754 75412 Słabomierz Zakup sprzętu pożarniczego 1 000,00  1 000,00  100,00  

754 - 75412 41 603,45 20 000,00 41 603,45 0,00 100,00 0,00 

24 801 80101 Korytów A Rozbudowa placu zabaw 10 000,00  8 695,02  86,95  

25 801 80101 Słabomierz Zakup pomocy naukowych 1 000,00  993,00  99,30  

26 801 80101 Korytów A Zakup kamery zewnętrznej 3 000,00  3 000,00  100,00  

801 - 80101 14 000,00 0,00 12 688,02 0,00 90,63  
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Lp. Dział Rozdział 

Nazwa 
sołectwa lub 

innej jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Plan Wydatki Wykonanie w % 

w tym w tym w tym 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 

27 900 90015 
Budy 

Mszczonowskie 
Oświetlenie uliczne  12 000,00  12 000,00  100,00 

28 900 90015 Kamionka Oświetlenie uliczne  17 243,56  17 243,56  100,00 

29 900 90015 Korytów Oświetlenie uliczne  15 000,00  15 000,00  100,00 

30 900 90015 Korytów A Oświetlenie uliczne 2 000,00  2 000,00  100,00  

31 900 90015 Podlasie Oświetlenie uliczne ul Główna  11 300,00  11 300,00  100,00 

32 900 90015 Radziejowice 
Projekt oświetlenia ul. 

Przemysłowa, ul. Ossolińskich 
 30 000,00  30 000,00  100,00 

33 900 90015 
Radziejowice - 

Parcel 
Oświetlenie uliczne  24 052,81  24 052,81  100,00 

34 900 90015 
Stare Budy 

Radziejowskie 
Oświetlenie uliczne  12 834,70  12 834,70  100,00 

35 900 90015 Tartak Brzózki Oświetlenie uliczne  19 000,54  19 000,54  100,00 

900 - 90015 2 000,00 141 431,61 2 000,00 141 431,61 100,00 100,00 

36 900 90095 
Budy 

Mszczonowskie 
Odgrodzenie działki - plac 

zabaw 
2 200,00  1 729,70  78,62  

37 900 90095 
Kuklówka 

Radziejowicka 
Zakup namiotu wraz z 

wyposażeniem 
5 500,00  5 500,00  100,00  

38 

900 90095 Krze Duże 

Zakup przenośnego paleniska 1 000,00  1 000,00  100,00  

39 
Warsztaty dla dzieci i dorosłych 

- rękodzieło 
1 000,00  1 000,00  100,00  

40 900 90095 Słabomierz 
Zakup ławek, krzewów, lampy 

solarnej 
5 500,00  5 500,00  100,00  
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Lp. Dział Rozdział 

Nazwa 
sołectwa lub 

innej jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Plan Wydatki Wykonanie w % 

w tym w tym w tym 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 

41 

900 90095 Zboiska 

Zakup ławek do świetlicy 
wiejskiej 

1 378,38  1 378,38  100,00  

42 
Zakup materiałów budowlanych 
do budowy  budynku (świetlica) 

 16 000,00  15 998,07  99,99 

900 - 90095 16 578,38 16 000,00 16 108,08 15 998,07 97,16 99,99 

43 926 92605 Krze Duże 
Zakup urządzeń sportowych - 

siłownia zewnętrzna 
 15 424,46  15 419,28  99,97 

44 926 92605 Słabomierz Zakup urządzeń sportowych 11 360,16  11 300,00  99,47  

45 926 92605 Tartak Brzózki 
Zakup urządzeń sportowych - 

siłownia zewnętrzna 
 10 000,00  9 800,79  98,01 

926 - 92605 11 360,16 25 424,46 11 300,00 25 220,07 99,47 99,20 

46 926 92695 
Budy 

Józefowskie 
Zawody sportowe dla dzieci i 

dorosłych z okazji Dnia Dziecka 
2 342,00  2 342,00  100,00  

47 926 92695 
Budy 

Mszczonowskie 
Zawody sportowe dla dzieci i 

dorosłych z okazji Dnia Dziecka 
594,14  594,14  100,00  

48 926 92695 Korytów A 
Zawody sportowe dla dzieci i 

dorosłych 
5 000,00  5 000,00  100,00  

49 926 92695 Krze Duże 
Zawody sportowe dla dzieci i 

dorosłych 
1 000,00  988,95  98,90  

50 926 92695 
Kuklówka 
Zarzeczna 

Zawody sportowe dla dzieci i 
dorosłych z okazji Pieczonego 

Ziemniaka 
2 632,18  0,00  0,00  

51 926 92695 Podlasie 
Zawody sportowe dla dzieci i 

dorosłych 
1 583,69  1 580,00  99,77  
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Lp. Dział Rozdział 

Nazwa 
sołectwa lub 

innej jednostki 
pomocniczej 

Nazwa zadania, 
przedsięwzięcia 

Plan Wydatki Wykonanie w % 

w tym w tym w tym 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 

926 - 92695 13 152,01 0,00 10 505,09 0,00 79,87  

RAZEM: 260 289,00 227 856,07 200 903,37 197 435,93 77,18 86,65 

     488 145,07 398 339,30 81,60 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 



RAPORT O STANIE GMINY RADZIEJOWICE ZA ROK 2018 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

26 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. wg planu wynosiły 488 145,07 zł. 

Ostatecznie zrealizowane zostały w wysokości 398 339,30 zł, tj. 81,60%. 

Największy udział poniesionych wydatków majątkowych, w tym z funduszu sołeckiego 

przypadł w sołectwie Radziejowice – 11,14%, następnie Korytów A – 8,95%, Korytów – 7,87% 

i Tartak Brzózki – 7,23%.  

Tabela 10. Zestawienie wydatków majątkowych, w tym funduszu sołeckiego w poszczególnych 
sołectwach w 2018 r.  

Lp. Sołectwo 
Kwota wydatkowana w 

2018 r. 
Udział [%] 

1 Adamów-Parcel 19 496,99 4,89% 

2 Adamów-Wieś 18 370,28 4,61% 

3 Benenard 15 675,97 3,94% 

4 Budy Józefowskie 19 692,00 4,94% 

5 Budy Mszczonowskie 14 323,84 3,60% 

6 Chroboty 3 617,00 0,91% 

7 Kamionka 17 243,56 4,33% 

8 Korytów 31 353,00 7,87% 

9 Korytów A 35 656,07 8,95% 

10 Krze Duże 25 408,23 6,38% 

11 Krzyżówka 14 206,35 3,57% 

12 Kuklówka Radziejowicka 11 998,00 3,01% 

13 Kuklówka Zarzeczna 0,00 0,00% 

14 Kuranów 0,00 0,00% 

15 Nowe Budy 11 577,14 2,91% 

16 Pieńki-Towarzystwo 0,00 0,00% 

17 Podlasie 12 880,00 3,23% 

18 Radziejowice 44 382,58 11,14% 

19 Radziejowice-Parcel 24 052,81 6,04% 

20 Słabomierz 18 793,00 4,72% 

21 Stare Budy Radziejowskie 12 834,70 3,22% 

22 Tartak Brzózki 28 801,33 7,23% 

23 Zazdrość 0,00 0,00% 

24 Zboiska 17 976,45 4,51% 

 Razem 398 339,30 100,00% 

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2018 r. 
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Z funduszy sołeckich remontowane były drogi w m. Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, 

Benenard, Budy Józefowskie, Chroboty, Korytów, Krze Duże, Krzyżówka, Kuklówka 

Radziejowicka, Zboiska, Nowe Budy. Wydatkowano na ten cel 106 698,73 zł., tj. 66,03% planu. 

Ze środków przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne na bieżące zakupy przeznaczono  

i wydatkowano 41 603,45 zł, tj. 100,00% planu. Środki finansowe przeznaczone na zakup 

pomocy naukowych i sprzętu do szkół wydatkowano w kwocie 12 688,02 zł, tj. 90,63% 

zaplanowanych. Na oświetlenie uliczne przeznaczono kwotę 143 431,61 zł i środki zostały 

wykorzystane w 100%. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 

wyniosły ostatecznie  32 106,15 zł, tj. 98,55% planu. Na zakup urządzeń sportowych 

zrealizowano 36 520,07 zł wydatków, co stanowiło 99,28%. Środki przeznaczone na zawody 

sportowe dla dzieci i dorosłych zostały wydatkowane w kwocie 10 505,09 zł, tj. 79,87% planu.   
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4. Wykonanie uchwał  

Uchwały, jakie w 2018 r. przyjęła Rada Gminy Radziejowice zostały przedstawione zbiorczo  

w tabeli poniżej.  

Tabela 11. Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Radziejowice w 2018 r. 

Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

L/239/2018 15.01.2018 r. 
odwołania Skarbnika 
Gminy Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

L/240/2018 15.01.2018 r. 
powołania Skarbnika 
Gminy Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LI/241/2018 02.02.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LI/242/2018 02.02.2018 r. 

Miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Radziejowice 

dotyczącego fragmentu 
miejscowości Kuklówka 

Zarzeczna obszar I 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LI/243/2018 02.02.2018 r. nadania nazwy ulicy 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 
wchodzi w życie 
po upływie 14 dni 

od dnia 
ogłoszenia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LI/244/2018 02.02.2018 r. nadania nazwy ulicy 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 
wchodzi w życie 
po upływie 14 dni 

od dnia 
ogłoszenia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LII/245/2018 26.02.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LII/246/2018 26.02.2018 r. 
uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań 
i kierunków 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 



RAPORT O STANIE GMINY RADZIEJOWICE ZA ROK 2018 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

29 

Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Radziejowice dotyczy 

fragmentów wsi 
Słabomierz i Tartak 
Brzózki (obręb ewid. 

Tartak) 

LII/247/2018 26.02.2018 r. 

przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 
podjęcia z mocą 
obowiązującą od 
1 stycznia 2018r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LII/248/2018 26.02.2018 r. 
wyrażenia zgody na 

nabycie mienia w formie 
darowizny 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LIII/249/2018 27.03.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIII/250/2018 27.03.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018 - 2024 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIII/251/2018 27.03.2018 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Radziejowice 

obejmującego fragment 
miejscowości Korytów – 

obszar 2 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LIII/252/2018 27.03.2018 r. 

gminnego programu 
opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
zapobiegania 

bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy 

Radziejowice na 2018r. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LIII/253/2018 27.03.2018 r. 
podziału Gminy 

Radziejowice na okręgi 
wyborcze 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIII/254/2018 27.03.2018 r. 
podziału Gminy 

Radziejowice  na 
obwody głosowania 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

LIV/255/2018 24.04.2018 r. 
zaciągnięcia 

długoterminowego 
kredytu bankowego 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIV/256/2018 24.04.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018-2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIV/257/2018 24.04.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIV/258/2018 24.04.2018 r. 
oceny zasobów pomocy 

społecznej 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała 
zrealizowana 

LIV/259/2018 24.04.2018 r. nadania nazwy ulicy 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 
wchodzi w życie 
po upływie 14 dni 

od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała 
zrealizowana 

LIV/260/2018 24.04.2018 r. 

rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy 

Radziejowice i 
Dyrektora Gminnego 
Centrum Oświaty w 

Radziejowicach 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana – 

skarga 
rozpatrzona 
negatywnie 

LV/261/2018 28.05.2018 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Radziejowice, 

obejmującego fragment 
wsi Słabomierz 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LV/262/2018 28.05.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018-2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podpisania. 

Uchwała 
zrealizowana 

LV/263/2018 28.05.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

LV/264/2018 28.05.2018 r. 

określenia 
tygodniowego 

obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć: 

pedagogów, 
psychologów, 

logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i 

doradców zawodowych 
zatrudnionych w 

szkołach, dla których 
organem prowadzącym 
jest Gmina Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 
września 2018 r. 

Uchwała 
zrealizowana 

LV/265/2018 28.05.2018 r. 

rozpatrzenia wniosku o 
obniżenie 

wynagrodzenia Wójta 
Gminy                              

w Radziejowicach 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana -

Wniosek 
rozpatrzony 
negatywnie 

LVI/266/2018 27.06.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVI/267/2018 27.06.2018 r. 

zatwierdzenia 
sprawozdania 

finansowego za 2017 
rok. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVI/268/2018 27.06.2018 r. 

udzielenia Wójtowi 
Gminy Radziejowice 
absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 
2017 rok. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVI/269/2018 27.06.2018 r. 

przeprowadzenia 
zabiegów 

pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych 

pomnika przyrody. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVI/270/2018 27.06.2018 r. 

zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej na 
finansowanie lub 

dofinansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki 

wodnej na terenie 
Gminy Radziejowice 

oraz sposobu jej 
rozliczenia. 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LVI/271/2018 27.06.2018 r. 
rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 
Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana – 

skarga 
rozpatrzona 
negatywnie 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

LVIII/272/2018 10.08.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy 
Radziejowice na lata 

2018-2023 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVIII/273/2018 10.08.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVIII/274/2018 10.08.2018 r. 
projektu regulaminu 
dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVIII/275/2018 10.08.2018 r. 

uchwalenia „Projektu 
założeń do planu 

zaopatrzenia gminy 
Radziejowice w ciepło, 
energię elektryczną i 

paliwa gazowe” 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

jej podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVIII/276/2018 10.08.2018 r. 

zniesienia formy 
ochrony przyrody 

drzewa uznanego za 
pomnik przyrody. 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVIII/277/2018 10.08.2018 r. 

przeprowadzenia 
zabiegów 

pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych 

pomnika przyrody. 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia jej 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego. 

Uchwała 
zrealizowana 

LVIII/278/2018 10.08.2018 r. 

ustalenia zasad 
usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

na terenie Gminy 
Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LVIII/279/2018 10.08.2018 r. 

ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie 
Gminy Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia jej 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

LVIII/280/2018 10.08.2018 r. 

wprowadzenia 
odstępstw od zakazu 
spożywania napojów 

alkoholowych w miejscu 
publicznym na terenie 
Gminy Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia jej 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LIX/281/2018 13.09.2018 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
Radziejowice, 

obejmującego fragment 
wsi Radziejowice 

(działka o numerze 
ewidencyjnym 264) 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LIX/282/2018 13.09.2018 r. 

miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
fragmentu wsi 

Radziejowice  Gmina 
Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 

podlega publikacji 
na stronie 

internetowej 
gminy. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LIX/283/2018 13.09.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIX/284/2018 13.09.2018 r. 

utworzenia obwodu 
głosowania w Domu 

Pomocy Społecznej w 
Tartaku  Brzózki do 
przeprowadzenia 

wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików 

województw oraz w 
wyborach wójtów, 

burmistrzów i 
prezydentów miast 

zarządzonych na 21 
października 2018 r. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 

oraz wywieszeniu 
na tablicy 

ogłoszeń Urzędu 
Gminy w 

Radziejowicach i 
rozplakatowaniu 

na terenie 
jednostki 

wymienionej w § 
1. 

Uchwała 
zrealizowana 

LIX/285/2018 13.09.2018 r. 
wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu 
lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

w nieruchomości  
położonej przy  ul. 

Słonecznej 2 w  
Radziejowicach na 

okres łączny powyżej 3 
lat w trybie 

bezprzetargowym 

LIX/286/2018 13.09.2018 r. 

zlecenia Komisji 
Rewizyjnej kontroli 
dotyczącej źródeł 
finansowania prac 
polegających na 

sporządzeniu 
dokumentacji 

planistycznej w Gminie 
Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LX/287/2018 05.10.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018 - 2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LX/288/2018 05.10.2018 r. 

zatwierdzenia do 
realizacji projektu pn. 
„KOMPETENTNI Z 

GMINY 
RADZIEJOWICE - II 

edycja” 
współfinansowanego z 

Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

w ramach Osi 
Priorytetowej X 

„Edukacja dla rozwoju 
regionu”, Działania 10.1 

„Edukacja ogólna i 
przedszkolna,” 

Poddziałania 10.1.1. 
„Edukacja ogólna (w tym 

w szkołach 
zawodowych)” 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Mazowieckiego na lata 
2014-2020 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

LXI/289/2018 19.10.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018 - 2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

LXI/290/2018 19.10.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

LXI/291/2018 19.10.2018 r. 

określenia wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości oraz 

zwolnień z podatku od 
nieruchomości 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 
wchodzi w życie 

od dnia 1 stycznia 
2019 roku 

Uchwała 
zrealizowana 

LXI/292/2018 19.10.2018 r. 

zmiany Statutu Gminy 
Radziejowice 

 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego z 

mocą 
obowiązującą od 
dnia rozpoczęcia 
kadencji organów 

jednostek 
samorządu 

terytorialnego 
następującej po 

kadencji, w czasie 
której Statut 

został uchwalony. 

Uchwała 
uchylona 

LXI/293/2018 19.10.2018 r. nadania nazwy ulicy 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 
wchodzi w życie 
po upływie 14 dni 

od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała 
zrealizowana 

LXI/294/2018 19.10.2018 r. 
zgody na nabycie 
mienia w formie 

darowizny 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

I/1/2018 19.11.2018 r. 

wyboru 
Przewodniczącego 

Rady Gminy 
Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

I/2/2018 19.11.2018 r. 

wyboru 
Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy 
Radziejowice 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/3/2018 30.11.2018 r. 

powołania Stałych 
Komisji Rady Gminy 

Radziejowice, ustalenia 
przedmiotu ich działania 

i składów osobowych 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

II/4/2018 30.11.2018 r. 
powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/5/2018 30.11.2018 r. 
wyboru 

Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej 

Uchwała wchodzi 
w życie  z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/6/2018 30.11.2018 r. 

powołania Komisji 
Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Gminy 

Radziejowice. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/7/2018 30.11.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018 - 2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/8/2018 30.11.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/9/2018 30.11.2018 r. 

Przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy 
Gminy Radziejowice 

z organizacjami 
pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których 
mowa art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku 
publicznego i o 

wolontariacie, na 2019 
rok. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 
podjęcia z mocą 
obowiązującą od 
1 stycznia 2019 

roku do 31 
grudnia 2019r. 

Uchwała 
zrealizowana 

II/10/2018 30.11.2018 r. 
ustalenia 

wynagrodzenia Wójta 
Gminy Radziejowice. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 
podjęcia z mocą 

od dnia 20 
listopada 2018r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

II/11/2018 30.11.2018 r. 
ustalenia 

wynagrodzenia Wójta 
Gminy Radziejowice. 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 
podjęcia z mocą 

od dnia 20 
listopada 2018r. 

Uchwała 
uchylona 

II/12/2018 30.11.2018 r. nadania nazwy ulicy 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 
wchodzi w życie 
po upływie 14 dni 

od dnia 
ogłoszenia 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

III/13/2018 27.12.2018 r. 

ustalenia wykazu i planu 
finansowego 

niezrealizowanych kwot 
wydatków 

niewygasających z 
upływem roku 2018 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

III/14/2018 27.12.2018 r. 

zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2018 
rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

III/15/2018 27.12.2018 r. 

uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy 
Radziejowice na lata 

2018 - 2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała 
zrealizowana 

III/16/2018 27.12.2018 r. 
uchwały budżetowej 

gminy Radziejowice na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 

stycznia 2019 i 
podlega publikacji 

w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego 
oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/17/2018 27.12.2018 r. 

uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

Gminy Radziejowice na 
lata 2019 - 2033 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/18/2018 27.12.2018 r. 

Miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Radziejowice 

obejmujący fragment 
miejscowości Kuranów 

(Obszar I) 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/19/2018 27.12.2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 
IX/38/2007 w sprawie 

przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 
Radziejowice zmienionej 
Uchwałą Nr XII/50/2007 

Uchwałą Nr 
XIX/133/2012  i Uchwałą 

Nr XXVI/131/2016 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/20/2018 27.12.2018 r. 
wyboru metody 

ustalenia opłaty za 
gospodarowanie 

Uchwała wchodzi  
w życie po 

upływie 14 dni od 

Uchwała 
zrealizowana 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty 

dnia ogłoszenia w  
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego. 

III/21/2018 27.12.2018 r. 

sprawie określenia 
szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia 
usług w zakresie 

odbierania odpadów 
komunalnych od 

właścicieli 
nieruchomości i 

zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez 
właściciela 

nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z 
dniem 1 marca 

2019r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/22/2018 27.12.2018 r. 

zmieniająca uchwałę w 
sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i 
porządku na terenie 
gminy Radziejowice 

Uchwała podlega 
ogłoszeniu w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z 
dniem 1 marca 

2019r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/23/2018 27.12.2018 r. 

podwyższenia kryterium 
dochodowego 

uprawniającego do 
przyznania pomocy w 
zakresie dożywiania w 

formie posiłku, 
świadczenia 

pieniężnego w postaci 
zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub 
żywności, świadczenia 
rzeczowego w postaci 

produktów 
żywnościowych oraz 

określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie 
dożywiania w formie 
posiłku, świadczenia 

pieniężnego lub 
rzeczowego w postaci 

produktów 
żywnościowych, dla 

osób objętych 
wieloletnim programem 
wspierania finansowego 

gmin w zakresie 
dożywiania ,,Posiłek w 

Uchwała wchodzi 
w życie po 

upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w 

Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Mazowieckiego z 

mocą 
obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 

2019 roku. 

 

Uchwała w 
trakcie realizacji 
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Nr uchwały 
Data 

przyjęcia 
W sprawie 

Sposób 
wykonania 

Stan realizacji 

szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 

III/24/2018 27.12.2018 r. 

ustanowienia 
wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie 
dożywiania w Gminie 

Radziejowice „Posiłek w 
szkole i w domu” 

Uchwała wchodzi 
w życie 14 dni od 

ogłoszenia w 
Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa 

Mazowieckiego z 
mocą 

obowiązującą od 
1 stycznia 2019r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

III/25/2018 27.12.2018 r. 

zasad zwrotu wydatków 
za świadczenia z 

pomocy społecznej w 
ramach programu 

"Posiłek w szkole i w 
domu" 

Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. 

Uchwała w 
trakcie realizacji 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Radziejowice 
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Wiele uchwał dotyczyło kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Uchwalono 

zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radziejowice (dotyczy fragmentów wsi Słabomierz i Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak)), 

podjęto uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radziejowice dotyczącego fragmentu miejscowości Kuklówka Zarzeczna obszar I, 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego 

fragment miejscowości Korytów – obszar 2, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi Słabomierz, miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi 

Radziejowice (działka o numerze ewidencyjnym 264), miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Radziejowice  Gmina Radziejowice oraz miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice obejmujący fragment miejscowości 

Kuranów (Obszar I). Ponadto Rada Gminy przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 

IX/38/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice zmienionej uchwałą Nr XII/50/2007, 

uchwałą Nr XIX/133/2012  i uchwałą Nr XXVI/131/2016. 

Istotnym krokiem w ochronie środowiska na terenie Gminy oraz wsparcia mieszkańców  

była podjęta 27 czerwca 2018 r. przez Radę Gminy uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

na terenie Gminy Radziejowice oraz sposobu jej rozliczenia. Właściciele nieruchomości, 

spełniając określone w uchwale warunki, mogą uzyskać dofinansowanie na następujące 

zadania: 

1. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – wysokości 50% poniesionych kosztów, ale 

nie więcej niż 5 000,00 zł, 

2. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest – w wysokości 

100% poniesionych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów zawierających 

azbest i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych, 

3. wymiana pieca lub kotła wykorzystującego paliwa stałe na kocioł gazowy lub olejowy –  

w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3 000,00 zł. 
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5. Sytuacja demograficzna na terenie Gminy5 

Na koniec 2018 r. Gminę Radziejowice zamieszkiwało 5 630 mieszkańców, tj. o 3,21% więcej 

niż rok wcześniej i o 2,29% więcej w porównaniu do 2016 r. Stałych mieszkańców odnotowano 

w liczbie 5 540 osób. Od kilku lat odnotowywany jest ciągły wzrost liczby mieszkańców na tym 

terenie.  

Poniżej zaprezentowano szczegółowe dane nt. liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich  

3 lat, w podziale na stałych i czasowo przebywających na terenie Gminy, w tym w podziale na 

płeć. Przewagę wśród mieszkańców stanowią kobiety – w 2018 r. łącznie 2 901 osób, co 

stanowi 51,53% ogółu ludności Gminy Radziejowice.   

Tabela 12. Liczba mieszkańców Gminy Radziejowice w latach 2016-2018 z podziałem na płeć 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2016 2017 2018 

Ogółem 

Osoba 

5 504 5 455 5 630 

stali 5 385 5 346 5 540 

czasowi 119 109 90 

Mężczyźni ogółem 2 689 2 714 2 729 

stali 2 629 2 663 2 683 

czasowi 60 51 46 

Kobiety ogółem 2 815 2 741 2 901 

stali 2 756 2 683 2 857 

czasowi 59 58 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Radziejowice 

Biorąc pod uwagę ekonomiczne grupy mieszkańców, w 2018 r. odnotowano większą liczbę 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) niż osób w wieku poprodukcyjnym 

(powyżej 60 lat w przypadku kobiet i powyżej 65 lat w przypadku mężczyzn), co jest 

pozytywnym zjawiskiem. Udział poszczególnych grup ekonomicznych kształtował się w 2018 

r. następująco6:  

 udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym – 21,24% 

 udział mieszkańców w wieku produkcyjnym – 61,63% 

 udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – 17,12%  

                                                           
5 Statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w Gminie Radziejowice. Sprzyjające warunki 
naturalne, walory krajoznawcze oraz dogodne połączenia komunikacyjne z większymi ośrodkami 
miejskimi, przyciągają do Gminy Radziejowice gości spoza jej granic. Na terenie Gminy przebywa także 
ludność niezameldowana – działkowicze, turyści korzystający z usług hotelarskich i agroturystycznych. 
Można zakładać, ze rocznie ok. 1 500 osób dodatkowo mieszka na terenie Gminy, co nie znajduje 
potwierdzenia w prowadzonych statystykach.  
6 pod uwagę wzięto łączną liczbę mieszkańców, w tym zameldowanych na pobyt stały i czasowy  
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Szczegółowe dane nt. struktury wiekowej mieszkańców zestawiono w tabeli. 

Tabela 13. Struktura wieku mieszkańców Gminy Radziejowice na koniec 2018 r. 

Wiek 
Meldunki stałe Meldunki czasowe 

ogółem 
ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

0-2 178 80 98 1 0 1 179 

3 67 38 29 0 0 0 67 

4-5 134 72 62 3 1 2 137 

6 68 38 30 0 0 0 68 

7 75 45 30 0 0 0 75 

8-12 376 181 195 3 2 1 379 

13-15 187 94 93 2 1 1 189 

16-17 100 55 45 2 0 2 102 

18 57 34 23 3 2 1 60 

19-65 1 731 1 731 0 37 37 0 1 768 

19-60 1 616 0 1 616 26 0 26 1 642 

> 65 315 315 0 3 3 0 318 

> 60 636 0 636 10 0 10 646 

Łącznie 5 540 2 683 2 857 90 46 44 5 630 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Radziejowice 

Poniżej przedstawiono również liczbę mieszkańców wg miejsca zameldowania (meldunki 

stałe) w poszczególnych sołectwach Gminy Radziejowice. 
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Tabela 14. Liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania  

Lp. Sołectwo 
Liczba mieszkańców -  

stan na 31.12.2018 r. - meldunki stałe 

1 Adamów-Parcel 186 

2 Adamów-Wieś 210 

3 Benenard 132 

4 Budy Józefowskie 197 

5 Budy Mszczonowskie 116 

6 Chroboty 178 

7 Kamionka 153 

8 Korytów 466 

9 Korytów A 771 

10 Krze Duże 317 

11 Krzyżówka 92 

12 Kuklówka Radziejowicka 139 

13 Kuklówka Zarzeczna 256 

14 Kuranów 64 

15 Nowe Budy 161 

16 Pieńki-Towarzystwo 19 

17 Podlasie 67 

18 Radziejowice 717 

19 Radziejowice-Parcel 312 

20 Słabomierz 194 

21 Stare Budy Radziejowskie 62 

22 Tartak Brzózki 410 

23 Zazdrość 151 

24 Zboiska 170 

 Razem 5 540 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Radziejowice 

Niekorzystnie w ostatnich latach przedstawiała się sytuacja w zakresie liczby urodzeń  

i zgonów, bowiem od 2 lat odnotowywano ujemny przyrost naturalny. Na koniec 2018 r. 

przyrost naturalny osiągnął wartość na poziomie – 7.  
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Tabela 15. Przyrost naturalny w Gminie Radziejowice w latach 2016-2018 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2016 2017 2018 

Urodzenia 

Osoba 

63 50 65 

Zgony 53 61 72 

Przyrost naturalny 10 -11 -7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Radziejowice 

W analizowanym okresie pozytywnie kształtowała się sytuacja w zakresie migracji ludności. 

Odnotowywano dużo więcej zameldowań niż wymeldowań z Gminy. Dane przedstawiono  

w tabeli. 

Tabela 16. Migracje ludności w Gminie Radziejowice w latach 2016-2018 

Wyszczególnienie  Jednostka miary 2016 2017 2018 

Zameldowania 

Osoba 

161 200 197 

Wymeldowania 95 99 118 

Migracje ludności 66 101 79 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Radziejowice 
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6. Pomoc społeczna w Gminie i bezpieczeństwo publiczne 

POMOC SPOŁECZNA I PROBLEMY MIESZKAŃCÓW 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach (GOPS) jest jednostką organizacyjną 

Gminy Radziejowice realizującą zadania pomocy społecznej – zadania własne i zlecone  

z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1508, ze zm.) oraz inne zadania wynikające z właściwych 

ustaw. 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach zatrudniał na podstawie 

umowy o pracę 7 osób, w tym kierownika, księgową (na ½ etatu), 4 pracowników socjalnych 

(jeden pracownik socjalny na zastępstwo) oraz Inspektora zajmującego się świadczeniami 

rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym, świadczeniami wychowawczymi. 

W 2018 r. GOPS udzielił pomocy 115 rodzinom, w tym 46 osobom prowadzącym 

jednoosobowe gospodarstwo domowe. Rodziny, którym przyznano wsparcie, liczyły 344  

osoby. Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2018 r. było: 

 ubóstwo (pomocy udzielono 50 rodzinom); 

 bezrobocie (35 rodziny); 

 długotrwała lub ciężka choroba (41 rodzin); 

 niepełnosprawność (47 rodzin); 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (21 rodzin); 

 alkoholizm (2 rodziny); 

 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (1 rodzina); 

 zdarzenie losowe (1 rodzina) 

 bezdomność (1 rodzina). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach wydał w 2018 r. pozytywne decyzje 

dla 179 osób. Zasiłek okresowy przyznano decyzją 15 osobom, a zasiłek celowy 74 rodzinom. 

Zasiłki przeznaczane były między innymi na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, 

opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków, drobne remonty oraz jednej 

rodzinie w wyniku zdarzenia losowego. Dla 68 osób (dzieci) przyznano posiłek, 12 osób objęto 

usługami opiekuńczymi dla osób starszych. GOPS pokrył częściowe koszty pobytu dla 11 osób 

w domach pomocy społecznej, a dla 2 osób starszych za pobyt osób bezdomnych  

w placówkach. Zasiłek stały przyznano 29 osobom, w tym dla 21 osób samotnych  

i 8 pozostających w rodzinie. Ubezpieczenie zdrowotne otrzymało 21 osób. 115 rodzin 

korzystających ze świadczeń pieniężnych objęto również pracą socjalną. Ponadto 6 rodzin 

otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. W ubiegłym roku GOPS wydał 11 

decyzji potwierdzających prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
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dla 8 osób. GOPS we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 

umożliwił skorzystanie z wypoczynku letniego dla 6 dzieci. Realizując zadania z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny pracował z 7 rodzinami. 

Dzięki współpracy rodzin z asystentem rodziny, pracownikami socjalnymi oraz kuratorami 

sądowymi, dzieci w większości pozostały w rodzinach biologicznych, 4 dzieci zostało 

umieszczone w pieczy tj. rodzinnym Domu Dziecka. W 2018 r. rozpoczęto realizację 

Rządowego Programu Dobry Start, z którego skorzystało 840 dzieci. Z programu Karty Dużej 

Rodziny Gminy Radziejowice w 2018 r. korzystały 502 osoby, a w ciągu 2018 r. zostały wydane 

122 Karty 3+. Świadczeniami rodzinnymi było objętych 357 rodzin, w tym zasiłki rodzinne  

z dodatkami przyznano dla 176 rodzin (4 836 świadczeń skali roku), zasiłki pielęgnacyjne 

wypłacono dla 169 uprawnionych (1 869 świadczeń). Świadczenia pielęgnacyjne przyznano 

dla 25 świadczeniobiorców (245 świadczeń w roku), ubezpieczeniem zdrowotnym objęto  

7 osób przy świadczeniu pielęgnacyjnym, a 22 osoby objęto ubezpieczeniem społecznym  

z tytułu rezygnacji z pracy. W zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

wypłacono becikowe dla 38 dzieci, dla 7 matek wypłacono świadczenie rodzicielskie (łącznie 

51 świadczeń w 2018 r.). Ponadto wypłacano fundusz alimentacyjny dla 20 osób 

uprawnionych do alimentów (łącznie 167 świadczeń). Realizując zadania ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, pomocą objęto 457 rodzin, w tym 664 dzieci (wypłacono  

5 514 świadczeń).  

GOPS jest realizatorem świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Ośrodek angażuje się 

również w pomoc dla mieszkańców przy odbiorze żywności z PCK w Grodzisku Mazowieckim. 

Wsparcie polega na przywiezieniu do osób, które nie są w stanie samodzielnie odebrać paczek 

żywnościowych w programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020”.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14.12.2018 r. zorganizował już po raz trzeci Wigilię 

skierowaną do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Zaproszono 60 osób, dla 

których przygotowano poczęstunek. W organizacji wydarzenia wzięli udział również Gminne 

Centrum Kultury, które udostępniło salę oraz Dom Pomocy Społecznej w Hamerni, który 

udzielił pomocy w dowozie uczestników oraz był odpowiedzialny za oprawę muzyczną.    
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK 

Uchwałą nr LII/247/2018 z dnia 26.02.3018 r. Rada Gminy Radziejowice jak co roku przyjęła 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.  

Jako główny cel Programu ustalono ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych 

przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mieszkające i przebywające na terenie Gminy 

Radziejowice, 

w tym 3 cele szczegółowe: 

1. Wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz 

zapobiegania używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.  

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. 

3. Promocja i wsparcie działań prewencyjnych ograniczających możliwość 

rozpowszechniania niedozwolonych substancji oraz służących  ujawnianiu czynów 

karalnych. 

Na zwalczanie narkomanii w budżecie Gminy Radziejowice przeznaczono 17 000,00 zł, czego 

wydano łącznie 9 697,94 zł. Środki te przeznaczono na zakup usług pozwalających na 

przeprowadzenie zajęć, spotkań, pogadanek itp. z zakresu profilaktyki uzależnień  

i przeciwdziałania narkomanii.  

Z kolei na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono łączne wydatki w kwocie 108 561,49 zł, 

tj. 96,07% planu (w budżecie zaplanowano na ten cel 113 000,00 zł). Na wynagrodzenia dla 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 18 735,00 zł. Za kwotę 

29 996,53 zł zakupiono materiały i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć o tematyce z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty bieżące – prowadzenie zajęć oraz pozostałe 

usługi, w ramach których realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 

wyniosły 59 829,96 zł. 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową Gmina w 2018 r. zrealizowała 

wydatki w kwocie 413 206,59 zł, w tym 398 936,34 zł na Ochotnicze Straże Pożarne. Środki 

te zostały wykorzystane na utrzymanie w gotowości bojowej trzech jednostek OSP na terenie 

Gminy: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowicach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Korytowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kuklówce Zarzecznej 

W tabeli poniżej przedstawiono stan osobowy poszczególnych jednostek OSP na terenie 

Gminy Radziejowice. 

Tabela 17. Stan osobowy jednostek OSP z terenu Gminy Radziejowice na dzień 31.12.2018 r. 

Wyszczególnienie OSP Radziejowice OSP Korytów OSP Kuklówka 

Członkowie zwyczajni 40 37 34 

Członkowie honorowi 1 0 3 

Członkowie 
wspierający 

0 0 0 

MDP (Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza) 

0 10 0 

Kobiety 5 4 4 

   Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego Gminy Radziejowice za rok 2018 

Wszystkie Jednostki OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

W 2018 r. w ramach otrzymanej dotacji wykonano częściowy remont elewacji zewnętrznej 

strażnicy OSP w Radziejowicach. Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP 

Korytów. Z uwagi na przeciągające się procedury przekazania Gminie terenu pod budowę 

strażnicy w Kuklówce Zarzecznej nie zostało zrealizowane planowane zadanie pn. 

„Dokumentacja budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej”.  

Gmina Radziejowice zrealizowała projekt pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziejowice” współfinansowany ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach dotacji 

zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla 

wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Radziejowice. 

Poniżej przedstawiono wykaz sprzętu pozyskanego przez jednostki OSP w 2018 r.  
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Tabela 18. Sprzęt pozyskany przez jednostki OSP w 2018 r. 

OSP Radziejowice OSP Korytów OSP Kuklówka 

Wentylator oddymiający  
– 1 szt. 

Zbijak do szyb – 2 szt. 

Detektor wielogazowy – 1 szt. 

Detektor napięcia – 1 szt. 

Przenośny zestaw 
oświetleniowy – 1 kpl. 

Motopompa pływająca  
Niagara 2 – 1 szt. 

Przecinarka spalinowa  
Stihl TS 420 – 1 szt. 

Butla stalowa  
Fenzy 6L – 1 szt. 

Bosak teleskopowy 
dielektryczny  – 1 szt. 

Wytwornica piany średniej  
WP – 200 – 1 szt. 

Latarka Peli 3315 z uchwytem 
na hełm CALISIA – 3 szt. 

Średni samochód 4x4 SCANIA 

Kamera termowizyjna – 1 szt. 

Detektor wielogazowy – 1 szt. 

Przenośny zestaw 
oświetleniowy – 1 szt. 

Bosak dielektryczny – 1 szt. 

Narzędzie ratownicze  
Hooligan – 1 szt. 

Narzędzie hydrauliczne – 
wyważacz do drzwi – 1 szt. 

Szpadle siekiery, szufle itp. 

Zestaw uniwersalnych podpór i 
klinów do stabilizacji pojazdu – 

1 kpl. 

Detektor napięcia – 1 szt. 

Sprzęt do oznakowania terenu 
akcji – 1 kpl. 

Przenośny zestaw 
oświetleniowy – 1 szt. 

Szelki asekuracyjne – 1 kpl. 

sprzęt został zakupiony ze 
środków KSRG, środków 
przekazanych od sołectw 

Adamów-Wieś, Krze Duże, 
Radziejowice i Słabomierz oraz 

środków z Funduszu 
Sprawiedliwości 

sprzęt został zakupiony ze 
środków KSRG, środków 
przekazanych od sołectw 

Benenard, Korytów, Korytów A, 
Podlasie, Zazdrość, środków z 
budżetu Gminy Radziejowice 

oraz środków z Funduszu 
Sprawiedliwości 

sprzęt został zakupiony ze 
środków KSRG, środków z 
Funduszu Sprawiedliwości, 
środków przekazanych od 
sołectw Budy Józefowskie i 

Nowe Budy 

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego Gminy Radziejowice za rok 2018 

W 2018 r. strażacy ochotnicy z Gminy Radziejowice wyjeżdżali do akcji aż 161 razy, co jest 

znacznie wyższym wynikiem niż w latach wcześniejszych. Najczęstszymi powodami wyjazdów 

były miejscowe zagrożenia, w tym wypadki drogowe, usuwanie skutków wichur, usuwanie 

gniazd owadów błonkoskrzydłych oraz pożary. 

Tabela 19. Liczba wyjazdów jednostek OSP 

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego Gminy Radziejowice za rok 2018 

Strażacy ochotnicy brali również udział w działaniach profilaktycznych oraz organizacji 

lokalnych imprez, zapewniając tym samym wsparcie dla mieszkańców.  

Jednostka OSP Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Radziejowice 54 91 73 

Korytów 36 38 66 

Kuklówka Zarzeczna 21 19 22 

RAZEM 111 148 161 
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Gmina Radziejowice wzięła udział w Projekcie pn. „Budowa Systemu Ostrzegania  

i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego” współfinansowanym ze środków EFRR  

w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lat 2014-2020 (projekt realizowany wspólnie 

z Powiatem Żyrardowskim, Miastem Żyrardów, Gminą Mszczonów, Gminą Puszcza 

Mariańska i Gminą Wiskitki, zgodnie z umową partnerską). Projekt został zrealizowany i na 

obiektach szkolnych: Szkoła Podstawowa w Korytowie A, Szkoła Podstawowa w Kuklówce 

Radziejowickiej, Szkoła Podstawowa w Radziejowicach zostały zainstalowane syreny, które 

mają możliwość wydawania komunikatów dźwiękowych bądź głosowych. Syreny będą służyły 

do ostrzegania i alarmowania ludności alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, 

przed katastrofami naturalnymi i technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami pogody, 

technicznymi, wystąpieniami skażeń zagrażających ludziom i środowisku. Zbudowany system 

stanowi podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie 

wszystkich syren bądź selektywnie każdej indywidualnie z poziomu gminy, powiatu oraz 

województwa. Gmina Radziejowice przeznaczyła na ten cel 14 270,25 zł. 
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7. Oświata w Gminie 

Na terenie Gminy Radziejowice funkcjonują następujące placówki oświaty: 

 Gminne Przedszkole w Radziejowicach 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach  

 Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, 

 Szkoła Podstawowa w Korytowie A 

Gminne Przedszkole w Radziejowicach posiadała 6 oddziałów, do których w 2018 r. 

uczęszczało 133 dzieci.   

W strukturach Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach  

z oddziałami Gimnazjum im. E.hr. Krasińskiego w Radziejowicach 14 oddziałów, w których 

uczyło się 282 uczniów (funkcjonowało w ramach szkoły podstawowej) oraz 3 oddziały 

gimnazjum z 54 uczniami (łącznie 17 oddziałów i 336 uczniów). 

Szkoła Podstawowa w Korytowie A składała się w 2018 r. z 10 oddziałów szkolnych, w ramach 

których naukę pobierało 184 uczniów oraz 3 oddziałów przedszkolnych, do których 

uczęszczało 65 dzieci. Łącznie w ramach 13 oddziałów uczyły się 249 osoby. 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej liczyła  

8 oddziałów (szkolnych) i 130 uczniów oraz 1 oddział przedszkolny z 15 dziećmi, łącznie  

9 oddziałów i 145 dzieci. 

Jednostką, która zapewnia wspólną obsługę dla publicznych szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice, jest Gminne Centrum Oświaty  

w Radziejowicach (GCO). Prowadzi ono: 

1) obsługę finansową, 

2) rachunkowość i sprawozdawczość,  

3) obsługę kadrowo-płacową,  

4) obsługę administracyjno-organizacyjną. 

GCO świadczy działalność statutową, także na rzecz innych jednostek sektora finansów 

publicznych, tj. dla instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach oraz dla 

Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, a także realizuje inne zadania  

z zakresu oświaty i pozostałe, zlecone do prowadzenia przez Wójta.  

Biorąc pod uwagę przekształcenia placówek oświatowych w ostatnich latach, w celu 

umożliwienia porównywalności danych dotyczących wyników uczniów w nauce w tabeli 

poniżej zaprezentowano wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenie Gminy Radziejowice  
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w 2018 r. Wyniki uczniów z Gminy zestawiono z wynikami osiąganymi przez uczniów  

w powiecie żyrardowskim i województwie mazowieckim.  

W każdej części egzaminu średnie wyniki osiągane przez gimnazjalistów uczących się na 

terenie Gminy były wyższe od średnich wyników uczniów powiatu, a w wielu przypadkach 

również od średnich na poziomie województwa. Najwyższy średni wynik z egzaminu 

gimnazjalnego w 2018 r. osiągnęli uczniowie na terenie Gminy Radziejowice z części 

humanistycznej z zakresu języka polskiego (75%). Najniższe wyniki osiągnęli uczniowie  

z egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki (53%).  

Tabela 20. Wyniki egzaminów gimnazjalnych na terenie Gminy Radziejowice w 2018 r.  

Wyszczególnienie 
2018 

liczba uczniów Wynik (%) 

Część humanistyczna z 
zakresu języka polskiego 

Gmina Radziejowice 48 75 

Powiat Żyrardowski 632 72 

Województwo Mazowieckie 49192 70 

Część humanistyczna z 
zakresu historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

Gmina Radziejowice 48 66 

Powiat Żyrardowski 632 60 

Województwo Mazowieckie 49195 61 

Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 

matematyki 

Gmina Radziejowice 48 53 

Powiat Żyrardowski 633 51 

Województwo Mazowieckie 49173 55 

Część matematyczno-
przyrodnicza z zakresu 

przedmiotów przyrodniczych 

Gmina Radziejowice 48 61 

Powiat Żyrardowski 633 57 

Województwo Mazowieckie 49177 59 

Egzamin z języka 
angielskiego na poziomie 

podstawowym 

Gmina Radziejowice 46 68 

Powiat Żyrardowski 584 67 

Województwo Mazowieckie 44669 72 

Egzamin z języka 
angielskiego na poziomie 

rozszerzonym 

Gmina Radziejowice 46 55 

Powiat Żyrardowski 568 52 

Województwo Mazowieckie 44336 57 

Egzamin z języka 
niemieckiego na poziomie 

podstawowym 

Gmina Radziejowice 2 64 

Powiat Żyrardowski 19 60 

Województwo Mazowieckie 2645 52 

Egzamin z języka 
niemieckiego na poziomie 

rozszerzonym 

Gmina Radziejowice 0 0 

Powiat Żyrardowski 5 44 

Województwo Mazowieckie 322 57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
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W dziale Oświata i wychowanie z budżetu Gminy Radziejowice w 2018 r. poniesiono łącznie 

15 365 338,03 zł, w tym na szkoły podstawowe 9 438 883,46 zł, na oddziały przedszkolne  

w szkołach podstawowych 424 296,66 zł, na przedszkole 2 447 887,85 zł, a na gimnazjum  

1 168 518,99 zł. Ponadto wydatkowano 321 106,36 zł na dowożenie uczniów do szkół  

podstawowych i gimnazjum. Za zrealizowane wydatki opłacono w tym zakresie opiekunów 

oraz sam dowóz. Dowożone były dzieci i młodzież do szkół znajdujących się na terenie Gminy 

oraz młodzież i dzieci niepełnosprawne. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

poniesiono wydatki w kwocie 35 473,88 zł. 

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RADZIEJOWICE 

DOTYCZĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATY 

1. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez 

rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Korytowie A na potrzeby oddziałów 

przedszkolnych” – zadanie rozpoczęto w 2017 r. (wydatkowano kwotę 354 496,98 zł, 

ukończono prace projektowe i uzyskano prawomocną decyzję pozwolenie na budowę, 

wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór budowlany). W 2018 r.  

wydatkowano kwotę 3 493 183,48 zł.  

2. „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice 

poprzez  budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach” – uzyskano pozwolenie 

na budowę, opracowano dokumentację projektową, w celu wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, przy czym zostały one 

unieważnione ze względu na brak środków finansowych (najniższa oferta przewyższała 

kwotę przewidzianą na realizację zadania w budżecie Gminy). W 2018 r. wydatkowano 

kwotę 100 981,49 zł. 

3. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice poprzez budowę 

ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego” – zadnie rozpoczęto w 2017 

r. (wydatkowano kwotę 18 620,00 zł, rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wyłonienie 

wykonawcy opracowań projektowych i złożono wniosek o dofinansowanie). Rzeczowa 

realizacja zadania nie rozpoczęła się ze względu na znaczne przekroczenie kosztów  

w ramach złożonych ofert w postępowaniu przetargowym i brak ofert przy kolejnej próbie 

wyboru wykonawcy w postępowaniu. W 2018 r. otrzymano dofinansowanie w ramach 

PROW Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność i podpisano umowę o dofinansowanie realizacji 

zadania. Wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 47 502,21 zł.  

4. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego – w 2018 r. wydatkowano kwotę 3 798,80 zł, 

ukończono opracowania projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina 

Radziejowice złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania 
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inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – GRUPA 

I – zadania przyszkolne, przy czym ze względu na brak ogłoszonej listy rankingowej nie 

otrzymano dofinansowania. Gmina złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania.  

5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej” 

– zadanie rozpoczęto w 2017 r. (wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, opracowano koncepcję 

rozbudowy budynku oraz dokonano inwentaryzacji budowlanej). W 2018 r. wydatkowano 

kwotę 544 483,32 zł – dokonano wyboru projektanta, w ramach I etapu przeniesiono 

kotłownię c.o. i wymieniono instalację c.o. (wydatkowano na to zadanie 430 329,84 zł).  

W ramach II etapu planowana jest rozbiórka budynku istniejącej kotłowni oraz dobudowa 

nowych pomieszczeń do istniejącego budynku szkoły – łącznika do sali gimnastycznej 

będącej przedmiotem III etapu, w ramach którego planuje się dobudowę pomieszczenia 

nowej sali gimnastycznej i adaptację istniejącej sali gimnastycznej na dwa pomieszczenia 

dydaktyczne.  

6. „Budowa siłowni plenerowej w Kuklówce Radziejowickiej” – w 2018 r. wykonano projekt 

inwestycji oraz złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach 

Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2018 – wariant podstawowy (Otwarte Strefy Aktywności), przy 

czym ze względu na brak pozyskania środków, zadanie zostało wykonane ze środków 

własnych – wydatkowano kwotę 70 000 zł.   
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8. Kultura, sport i rekreacja 

Na terenie Gminy funkcjonują cztery główne centra kulturalne:  

 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach,  

 Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej,  

 Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach. 

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach jest administratorem zespołu pałacowo – 

parkowego w Radziejowicach, który organizacyjnie podlega bezpośrednio Ministerstwu 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja ta pełni wiele funkcji – jest ośrodkiem 

szkoleniowym dla kadry kultury, kuźnią talentów dla uczestników warsztatów mistrzowskich  

z różnych dziedzin sztuki, miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. Obiekty zespołu 

pałacowo-parkowego służyły często scenarzystom jako plan filmowy. 

Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej mieści się w odtworzonej kopii 

dworku kresowego z 1827 r. Muzeum podlega nadzorowi i posiada Regulamin Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach Salonu Tradycji Polskiej organizowane są tu 

wieczory poetycko – muzyczne, koncerty, wystawy, imprezy kulturalno – edukacyjne, 

spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki.  

Do jednostek organizacyjnych Gminy prowadzących działalność kulturalną należą dwie 

instytucje: Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Radziejowicach. Ich siedziba mieści się w budynku dawnej stajni pałacowej 

historycznie należącej do zespołu  pałacowo-parkowego w Radziejowicach. 

Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach rozpoczęło swoją działalność 

w 2011 r. Realizowane są tu cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez 

swoją działalność rozwija talenty, animuje czas wolny i wspiera inicjatywy społeczne. Ponadto 

„Powozownia” jest organizatorem spotkań plenerowych, zajęć wakacyjnych, wyjazdów 

krajoznawczych. W budynku działa świetlica pozalekcyjna, pracownia komputerowa, 

ceramiczna, językowa, plastyczna. Odbywają się zajęcia karate tradycyjnego „Nikobushi”, 

break dance, pilates, zdrowy kręgosłup, capoeira, teatralne, filmowe, dyskusyjny klub filmowy, 

ceramiczne, malarstwa artystycznego, rękodzieła, j. angielskiego, baletowe, taneczne, 

wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia dla mam z dziećmi, nordic walking. Ważne miejsce 

wśród działań realizowanych przez centrum kultury zajmują kluby seniorów: Dyliżans oraz 

Klub Seniora Aktywnego. W grudniu 2018 r. został powołany Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

W GCK „Powozownia” działa żeński Chór Gaudeamus, który otrzymał nagrodę Gminnego 

Ambasadora Kultury 2018 powiatu żyrardowskiego. 
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Gminne Centrum Kultury posiada własną Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Misja 

„Powozowni” brzmi: 

KREATYWNOŚĆ, EUKACJA, WSPÓŁDZIAŁANIE. WOLNOŚĆ MYŚLI I DYSKUSJI 

Przedmiotem działania Centrum Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności 

lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.  

W ramach Strategii wyznaczono następujące cele strategiczne i operacyjne: 

1. Społeczność lokalna aktywna w obszarze kultury 

Cele operacyjne: 

a) wzmocnienie integracji pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi 

b) wzmocnienie współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz z biblioteką 

c) sprzyjanie powstawaniu oddolnych inicjatywy mieszkańców 

d) rozwój świadomości obywatelskiej 

2. Mieszkaniec gminy świadomym uczestnikiem kultury 

Cele operacyjne: 

a) zwiększenie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach kulturalnych mieszkańców 

b) dostosowanie i wzbogacenie istniejącej oferty do potrzeb uczestników kultury 

c) zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze 

3. Gminne Centrum Kultury przystosowane do wyzwań współczesności 

Cele operacyjne: 

a) pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na modernizację Gminnego 

Centrum Kultury  

b) kształcenie ustawiczne kadry 

Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach w 2018 r. realizowało następujące 

działania i formy aktywności: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bale karnawałowe, 

koncert bardów, spotkanie kolędowe i wielkanocne, wernisaże, koncerty, wieczorki poetyckie, 

ferie zimowe, wakacje, spektakle, dożynki „Święto Chleba”, dzień dziecka, konkurs 

recytatorski „Warszawska syrenka”, spotkania autorskie,, wieczorek Retro, Dzień Ziemi, 

obchody 3-go Maja, bal andrzejkowy, bieg Chełmońskiego.  Raz w miesiącu instruktorzy GCK 

prowadzą warsztaty w szkołach i przedszkolach na terenie gminy dotyczące tańców 

narodowych.  

W GCK „Powozownia” był realizowany Międzynarodowy Festiwal Brave Kids, na który 

przyjechały grupy muzyczne z Iranu, Izraela i Gruzji. Polskie dzieci uczestniczyły  

w warsztatach prowadzonych przez zagranicznych instruktorów.  

Przez trzy miesiące praktyki w GCK odbywał Portugalczyk w ramach programu Erasmus.  
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„Powozownia” współuczestniczyła w wolontariacie pracowników Citibanku, którzy 

przeprowadzili zajęcia z bankowości, pomalowali plac zabaw oraz zasadzili krzewy i kwiaty.  

GCK gościło Centrum Aktywności Lokalnej Cal z uczestnikami Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku na Mazowszu. 

Zostały wykonane nagrania pieśni patriotycznych zespołu Gaudeamus na płytę cd. 

Gmina w formie dotacji na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury Powozownia 

przekazała środki w wysokości 500 000,00 zł, które zostały w całości wykonane przez 

jednostkę. Gminne Centrum Kultury pozyskało także dotację w ramach Karty Dużej Rodziny, 

a w wyniku prowadzonej działalności i współpracy z podmiotami zewnętrznymi mogło liczyć 

na dodatkowe wpływy. W 2018 r. budżet Gminnego Centrum Kultury został wykonany  

w łącznej kwocie 583 277,96 zł.  

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Radziejowicach działa od 1950 r. Jest 

jedyną publiczną placówką biblioteczną na terenie Gminy. Zapewnia czytelnikom dostęp do 

bogatego księgozbioru z zakresu literatury pięknej oraz literatury fachowej z różnych  dziedzin 

wiedzy. Biblioteka posiada również liczny księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, 

albumy), który udostępnia także na zewnątrz. W czytelni internetowej dostępne są dwa 

stanowiska komputerowe (komputer stacjonarny i laptop) dla potrzeb czytelników  

i użytkowników. 

Oprócz udostępniania swoich zbiorów biblioteka prowadzi również inne formy działalności. 

W ramach promocji czytelnictwa organizuje m.in. spotkania autorskie, prelekcje, konkursy 

czytelnicze i plastyczne, związane z upowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin oraz bierze 

udział w akcjach ogólnopolskich np. Narodowe Czytanie. Działania promujące czytelnictwo 

realizowane przez bibliotekę kierowane są do różnych grup wiekowych. Dla dzieci w wieku 

szkolnym w organizowane są ponadto zajęcia edukacyjne  oraz zajęcia w czasie wolnym od 

nauki (ferie, wakacje).  

Biblioteka dba o stały dostęp czytelników do nowości wydawniczych. Przeznacza na ten cel 

swoje środki finansowe w 2018 r. – w kwocie 10 tys. oraz od lat pozyskuje środki zewnętrzne. 

W roku 2018 biblioteka otrzymała z MKiDN  6 tys. zł  z przeznaczaniem na zakup nowości 

wydawniczych. Biblioteka promuje także inną formę książki jak np. audiobooki i stale 

powiększa swoje zbiory o nowe tytuły. 

Biblioteka organizuje coroczne akcje charytatywne (WOŚP, Dzień Papieski oraz Rodacy- 

Bohaterom „Świąteczna paczka dla weterana na Kresach”). Na ten cel Biblioteka pozyskała  

w 2018 roku, od sponsorów ponad 3 tys. zł. 
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W celu promocji placówki Biblioteka współpracuje ze wszystkimi szkołami i innymi instytucjami 

na terenie Gminy oraz bierze udział jako współorganizator w różnych działaniach na rzecz 

społeczności lokalnej.  

Gmina w formie dotacji na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach 

przeznaczyła 139 500,00 zł, które zostały w całości wykonane przez jednostkę. Budżet 

Biblioteki został wykonany w łącznej kwocie 160 626,01 zł (poza środkami z budżetu Gminy, 

Biblioteka pozyskała także inne środki zewnętrzne).  

Z zasobów biblioteki korzysta ok. 500 czytelników. Na 100 mieszkańców w 2018 r. przypadło 

227,74 wolumenu księgozbioru Biblioteki, 13,97 zakupionych nowości wydawniczych oraz 

140,42 wypożyczeń. Ilość czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniosła zaledwie 

8,01 – znacznie poniżej średniej w powiecie żyrardowskim.  

Szczegółowe dane porównawcze za 2018 r. spośród bibliotek publicznych w powiecie 

żyrardowskim przedstawiono w tabelach poniżej.  

Tabela 21. Biblioteki Publiczne Powiatu Żyrardowskiego w 2018 r. uszeregowane według 
wskaźników na 100 mieszkańców 

Biblioteka 

Księgozbiory [wol.] 

1. Puszcza Mariańska GBP 340,88 

2. Wiskitki GBP 303,16 

3. Mszczonów BPMiG 282,93 

4. Radziejowice GBP 227,74 

5. Żyrardów MBP 160,02 

Średnia w woj. mazowieckim 337,91 

Średnia w woj. mazowieckim (bez Biblioteki 
Wojewódzkiej i BP Dzielnic Warszawy) 

310,92 

Średnia w powiecie żyrardowskim 224,07 

Zakup nowości wydawniczych [wol.] 

1. Mszczonów BPMiG 17,4 

2. Radziejowice GBP 13,97 

3. Puszcza Mariańska GBP 12,16 

4. Żyrardów MBP 7,55 

5. Wiskitki GBP 6,33 

Średnia w woj. mazowieckim 11,29 

Średnia w woj. mazowieckim (bez Biblioteki 
Wojewódzkiej i BP Dzielnic Warszawy) 

10,81 

Średnia w powiecie żyrardowskim 9,94 
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Czytelnicy 

1. Żyrardów MBP 17,8 

2. Mszczonów BPMiG 13,46 

3. Puszcza Mariańska GBP 8,31 

4. Radziejowice GBP 8,01 

5. Wiskitki GBP 7,91 

Średnia w woj. mazowieckim 18,09 

Średnia w woj. mazowieckim (bez Biblioteki 
Wojewódzkiej i BP Dzielnic Warszawy) 

14,03 

Średnia w powiecie żyrardowskim 13,98 

Wypożyczenia  [wol.] 

1. Żyrardów MBP 271,71 

2. Mszczonów BPMiG 243,72 

3. Radziejowice GBP 140,42 

4. Puszcza Mariańska GBP 134,08 

5. Wiskitki GBP 116,7 

Średnia w woj. mazowieckim 270,82 

Średnia w woj. mazowieckim (bez Biblioteki 
Wojewódzkiej i BP Dzielnic Warszawy) 

231,13 

Średnia w powiecie żyrardowskim 221,02 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Biblioteki Publicznej 
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9. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną, gospodarka odpadami, 

mienie Gminy i zagospodarowanie przestrzenne 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Biorąc pod uwagę stan wyposażenia Gminy Radziejowice w infrastrukturę wodno-

kanalizacyjną należy zauważyć stały wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w ostatnich latach. Na koniec 2018 r. na terenie Gminy funkcjonowała sieć 

wodociągowa o łącznej długości 133,4 km, do której podłączono 2 671 odbiorców. Długość 

sieci kanalizacyjnej wynosiła 60,1 km, do której doprowadzono 867 szt. przyłączy. 

Tabela 22. Dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Radziejowice 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
2016 2017 2018 

Wodociąg 

Długość czynnej sieci 
wodociągowej 

km 132,6 133,3 133,4 

Ilość przyłączy 
wodociągowych 

szt. 2 480 2 595 2 671 

Liczba osób 
korzystających z przyłączy 

wodociągowych7 
osoby 6 773 6 927 6 976 

Kanalizacja 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

km 46,7 59,9 60,1 

Ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

szt. 837 850 867 

Liczba osób 
korzystających z przyłączy 

kanalizacyjnych 
osoby 2 319 2 354 2 399 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Radziejowice 

Na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową w 2018 r. zaplanowano kwotę 

2 220 000,00 zł. Wydatki wyniosły ostatecznie 2 086 501,60 zł, tj. 93,99% planu.  

W 2018 r. zrealizowano następujące zadania: 

 przejęcie odcinków sieci wodociągowej od inwestorów zastępczych, 

 „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Korytowie A”, 

 „Zakup i montaż reduktora na istniejącej sieci wodociągowej we wsi Adamów-Wieś w ul. 

Podgórnej skrzyżowanie z ul. Brzozokalską”, 

 „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A”, 

                                                           
7 Liczba osób korzystających z przyłączy jest wyższa niż liczba mieszkańców ze względu na to, że  
z sieci korzystają także osoby czasowo przebywające na terenie Gminy (w tym działkowicze).  
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 „Przebudowa rurociągów wody zasilających Stację Uzdatniania Wody w m. Radziejowice”, 

 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy odcinków sieci wodociągowej”.  

DROGI GMINNE I OŚWIETLENIE 

W 2018 r. na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej poniesiono wydatki  

w kwocie 13 567 015,79 zł, z tego:  

 297 411,48 zł – modernizacja ulicy Stegny w Budach Mszczonowskich, 

 261 595,26 zł – modernizacja ul Głównej w m. Podlasie, 

 100 950,00 zł – modernizacja ul Prostej w m. Słabomierz, 

 82 245,32 zł – modernizacja poboczy drogi Radziejowie Parcel - Zboiska, 

 10 086,00 zł – projekt chodnika ul. Przemysłowa w m. Radziejowice, z tego wydatki  

w kwocie 10 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego 

 2 337,00 zł – prace projektowe nad odwodnieniem dróg gminnych w m. Chroboty, 

 12 617 845,48 zł – budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 50 z budowanym 

parkiem wodnym na terenie Gminy Mszczonów w m.: Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka, 

Słabomierz,  

 161 541,07 zł – modernizacja ul Słonecznej w m. Zazdrość, 

 4 786,18 zł – opracowanie projektu zmian w organizacji ruchu w m. Korytów A – wydatki 

poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, 

 28 218,00 zł – poniesiono nakłady związane z modernizacją Al. Lipowej w m. Radziejowice 

Parcel. 

Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem poniesione w 2018 r. przedstawiają się 

następująco: 

 19 454,80 zł – oświetlenie uliczne w m. Budy Mszczonowskie, w tym 12 000,00 zł  

z funduszu sołeckiego 

 32 722,06 zł – oświetlenie uliczne w m. Kamionka, w tym 17 243,56 zł z funduszu 

sołeckiego 

 16 500,00 zł – oświetlenie uliczne w m. Korytów, w tym 15 000,00 zł z funduszu sołeckiego 

 11 300,00 zł – oświetlenie uliczne w m. Podlasie, w tym 11 300,00 zł z funduszu sołeckiego 

 65 160,06 zł – oświetlenie uliczne w m. Radziejowice, w tym 30 000,00 zł z funduszu 

sołeckiego 

 27 500,00 zł – oświetlenie uliczne w m. Radziejowice-Parcel, w tym 24 052,81 zł  

z funduszu sołeckiego 

 33 602,38 zł – oświetlenie uliczne w m. Stare Budy Radziejowskie, w tym 12 834,70 zł  

z funduszu sołeckiego 
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 33 617,12 zł – oświetlenie uliczne w m. Tartak Brzózki, w tym 19 000,54 zł z funduszu 

sołeckiego 

 10 000,00 zł – oświetlenie uliczne w m. Chroboty 

 5 000,00 zł – oświetlenie uliczne w m. Zboiska. 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają 

szczegółowo uchwały Rady Gminy, w tym: 

 UCHWAŁA NR XLV111/226/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 14 grudnia 2017 

r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 UCHWAŁA NR XLVII!/225/2017 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 14 grudnia 2017 

r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

 UCHWAŁA NR 111/22/2018 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 27 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Radziejowice 

 UCHWAŁA NR 111/21/2018 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 27 grudnia 2018 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 UCHWAŁA NR 111/20/2018 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 27 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Mieszkańcy Gminy Radziejowice mają możliwość selektywnego zbierania odpadów u „źródła” 

(z gospodarstw domowych). Odbiorem były objęte następujące frakcje odpadów:  

 Papier i tektura  

 Metal 

 Tworzywa sztuczne 

 Szkło (białe i kolorowe) 

 Opakowania wielomateriałowe 

 Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

oraz bioodpady i odpady zielone 

 Odpady budowlane, rozbiórkowe 
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 Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie, akumulatory, oleje odpadowe, 

świetlówki), opony 

 Odpady wielkogabarytowe 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 Popiół 

Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku, w 2018 r. świadczyła firma EKO-HETMAN Sp. z o.o. 05-830 Nadarzyn  

ul. Turystyczna 50. 

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), znajdujący się w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka (Gmina 

Radziejowice). PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 oraz  

w soboty w godz. 7.00-13.00. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we 

własnym zakresie i na własny koszt.  

Na terenie Gminy nie ma instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Odebrane 

odpady były przekazane do następujących instalacji: 

 RIPOK, Pruszków 

 MZO Sp. z o.o., Pruszków 

 RIPOK PU HETMAN Sp. z o. o. 

 Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja MBP 

 PN-WMS Kompostownia, Poświętne 

 MPO Warszawa sp. z o.o. 

 Ziemia Polska Sp. z o.o., Bielice  

 Stoa Enso Narew Sp. z o.o., Ostrołęka 

 ZGO Aquarium Zakład ZGO Instalacja MBP, Pukinin 

 EMKA S.A, Żyrardów 

 Krynicki Recykling S.A, Olsztyn 

 Eko-Max Recykling Sp. z o.o., Warszawa 

 PGK „Żyrardów", Żyrardów  

 O-PAL Sp. z o.o., Skierniewice 

 Geocyle Polska Sp. z o.o., Małogoszcz 

 PW Skoczylas Maciej Skoczylas, Wólka 

 Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A, Warszawa 

 Zebra Recykling Sp. z o.o., Sochaczew 
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 PPHU „TEDMAKR" S.C., Grodzisk Mazowiecki 

 MZO Sp. z o.o. WOŁOMIN (Zakład Zagospodarowania odpadów w starych Lipinach, ul. 

Niepodległości 253) 

Wysokość opłat w 2018 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła odpowiednio:  

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 12,00zł/ m-c od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;  

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane  

w sposób selektywny w wysokości 24,00zł/m-c od osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość.  

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 210,00 zł za rok, jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 345,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

W oparciu o złożone przez mieszkańców deklaracje, łączna wysokość należności z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. wyniosła 1 122 875,00 zł, do 

budżetu wpłynęło 901 839,19 zł. Reszta należności podlega ściągnięciu w trybie 

egzekucyjnym.  

Na stan 31.12.2018 r. mieszkańcy złożyli łącznie 2 220 deklaracji, w tym 2 140 na odpady 

segregowane i 80 zmieszane. Łączna liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji to 4 864 

osób, co przy liczbie zameldowanych na pobyt stały stanowi około 87% mieszkańców. 

W 2018 r. odebrano od mieszkańców łącznie 1 974,14 Mg odpadów komunalnych oraz 92,722 

Mg odebranych z PSZOK. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone odbierane z terenu 

gminy nie były przekazane do składowania. Powstające z przetwarzania odpadów 

komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych w ilości 18,075 Mg zostały przekazane do składowania. 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

Wartość środków trwałych Gminy Radziejowice w ciągu 2018 r. wzrosła o 20 421 545,52 zł, tj. 

do kwoty 80 531 724,65 zł, natomiast pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych o 218 944,11 zł, tj. do kwoty 1 067 837,98 zł. Ww. wzrost jest 

wynikiem zrealizowanych w 2018 r. inwestycji, na który najwyższy wpływ miały wydatki 

majątkowe na infrastrukturę drogową.  
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Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych. 

W związku z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych Gmina poniosła w 2018 r. 

wydatki w kwocie 40 771,98 zł, w tym na zakup gazu i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 

stałych, zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Gmina Radziejowice niemal w całości objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Łączna liczba obowiązujących miejscowych planów w Gminie Radziejowice 

na dzień 31.12.2018 r. wynosi 76. 

W ramach zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki m.in. na: 

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice, 

zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących zagospodarowania przestrzennego, 

aktualizację prognoz środowiskowych i finansowych, realizację programu „Nasza przestrzeń – 

konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” polegającego na 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego – obejmujący fragment miejscowości Korytów i Korytów A; na aktualizację 

prognozy środowiskowej; na zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Radziejowice oraz pozostałe usługi 

związane z planowaniem przestrzennym w Gminie Radziejowice. Ogółem wydatki wyniosły 

98,68% planu.
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10. Działalność gospodarcza i współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i promocja Gminy 

PODMIOTY GOSPODARCZE8 

W tabelach poniżej przedstawiono ilość podmiotów gospodarczych wpisanych w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane uwzględniają ilość wpisów 

do ewidencji dla głównego miejsca wykonywania działalności oraz dla miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy. Nie wszyscy przedsiębiorcy z Gminy Radziejowice prowadzą działalność na 

jej terenie. 

Tabela 23. Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności 

Status wpisu  
Ilość wpisów dla głównego 

miejsca wykonywania działalności 

Aktywny 396 

Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we 
wniosku jest datą przyszłą) 

1 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek 
cywilnych 

5 

Nie rozpoczął działalności 2 

Wykreślony 286 

Zawieszony 53 

Razem  743 

Źródło: CEIDG, Ilość wpisów działalności gospodarczej - stan na moment wygenerowania raportu 2019-05-16 
11:58:53 

Tabela 24. Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy 

Status wpisu  
Ilość wpisów dla miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy 

Aktywny 453 

Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we 
wniosku jest datą przyszłą) 

16 

Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek 
cywilnych 

2 

Nie rozpoczął działalności 1 

Wykreślony 334 

Zawieszony 65 

Razem  871 

Źródło: CEIDG, Ilość wpisów działalności gospodarczej - stan na moment wygenerowania raportu 2019-05-16 
11:58:53 

  

                                                           
8 Ilość wpisów działalności gospodarczej - stan na moment wygenerowania raportu 2019-05-16 
11:58:53, w chwili opracowywania Raportu o stanie Gminy Radziejowice za rok 2018 brak możliwości 
wygenerowania danych wstecz. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Organizacje pozarządowe podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnej są ważnym 

ogniwem wspólnoty samorządowej, jaką stanowi gmina. Działania podejmowane przez 

organizacje pozarządowe sprawiają, że rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian  

w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na rozwój i promocję jednostki samorządu 

terytorialnego. Organizacje pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, są 

łącznikiem pomiędzy obywatelami, a władzą.  

Przyjmując program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. Rada 

Gminy wyraziła wolę budowania dialogu obywatelskiego oraz stwarzania warunków do 

realizacji inicjatyw służących mieszkańcom. 

Uchwałą nr XLVII/219/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2017 r. przyjęto  

Roczny Program Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na  2018 rok. 

Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Radziejowice  

a Organizacjami, prowadzącego do skutecznego, efektywnego rozwiązywania problemów 

lokalnych i zaspakajania potrzeb mieszkańców oraz umacnianie w świadomości społecznej 

poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. 

Wśród celów szczegółowych współpracy uwzględniono: 

1. podnoszenie standardów współpracy Gminy z Organizacjami, 

2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców, 

3. dążenie do stworzenia modelu społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie 

inicjatyw oraz nowatorskich pomysłów i rozwiązań,  

4. wykorzystanie możliwości i potencjału Organizacji, do poprawy jakości życia mieszkańców, 

5. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców, 

6. efektywne i racjonalne wykorzystanie środków publicznych, 

7. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

8. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,  

9. wzmocnienie potencjału Organizacji. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy  

i pozafinansowy. 
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Jako priorytetowe zadania publiczne wyznaczono: 

1. Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in.: 

 wspieranie działalności klubów sportowych, w tym m.in. szkolenie zawodników, 

 uczestnictwo i organizacja zawodów, konkursów, turniejów,  rajdów, spotkań,  

 finansowanie zakupu sprzętu i ubrań sportowych, 

 utrzymanie gminnych obiektów sportowych i turystycznych, 

 stworzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

 wpieranie aktywności szkół i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

 wspieranie rozwoju osób utalentowanych, 

2. Działania z zakresu  turystyki i krajoznawstwa m.in.: 

 tworzenie atrakcji turystycznych, 

 oznakowanie i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

 organizacja przedsięwzięć promujących turystykę i aktywne spędzanie czasu wolnego, 

 finansowanie przedsięwzięć promujących turystykę m.in. różnego rodzaj 

wydawnictwa. 

3. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

rękodzieła i rzemiosła artystycznego oraz promocji zasobów kulturalnych regionu, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

4. Działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. w wieku 

emerytalnym, niepełnosprawnych, bezrobotnych, wkraczających na rynek pracy. 

5. Edukacja i promocja ekologiczna. 

6. Ochrona i promocja zdrowia. 

7. Poprawa poziomu bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy. 

8. Pomoc techniczna dla organizacji. 

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo ogłoszone zarządzeniami Wójta otwarte konkursy na 

zadania publiczne wraz z przeznaczonymi na dany cel kwotami. Porównując lata 

wcześniejsze, można zauważyć wzrost środków finansowych zabezpieczanych z budżecie 

Gminy celem wsparcia organizacji pozarządowych w realizacji zadań na rzecz lokalnej 

społeczności, co wiąże się z ich większym zainteresowaniem aktywnego udziału tworzeniu 

wspólnej kultury. W 2018 r. przeznaczono 111 000,00 zł na zadania publiczne z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu upowszechniania kultury, 

sztuki i edukacji oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kulturowych i dziedzictwa narodowego.  
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Tabela 25. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych  

ROK 2016   

ZARZĄDZENIE NR 05/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 08 lutego  
2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja gry w  piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice. 

64 000,00 
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 marca  
2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja gry w  piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice. 

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 12 maja  
2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja biegów przełajowych na terenie Gminy Radziejowice. 

4 000,00 

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 16 września  
2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kulturowych i dziedzictwa narodowego w obszarze: popularyzacja wiedzy 
historycznej wśród mieszkańców Gminy Radziejowice. 

5 000,00 

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 
października  2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie 
przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja lekkoatletyki i piłki ręcznej wśród mieszkańców Gminy 
Radziejowice. 

22 000,00 

RAZEM 95 000,00 

ROK 2017   

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 16 styczna 
2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja lekkoatletyki i piłki ręcznej  wśród mieszkańców Gminy 
Radziejowice. 

22 000,00 

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 16 styczna  
2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja gry w  piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice. 

68 000,00 

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 27 lipca  2017r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje 
pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania publicznego z 
zakresu upowszechniania kultury, sztuki i edukacji na terenie Gminy Radziejowice. 

12 000,00 

RAZEM 102 000,00 

ROK 2018   

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 19 kwietnia 
2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018r. zadania 

73 000,00 
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publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja gry w  piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice. 

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia  09 maja 
2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018r. zadania 
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 
obszarze: popularyzacja lekkoatletyki i piłki ręcznej wśród mieszkańców Gminy 
Radziejowice. 

27 000,00 

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia  05 września 
2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2018r. zadania 
publicznego z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i edukacji na terenie Gminy 
Radziejowice. 

11 000,00 

RAZEM 111 000,00 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Radziejowice 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA GMINY 

Na terenie Gminy dystrybuowany jest bezpłatny miesięcznik pt. „Nasza Gmina Radziejowice”, 

w którym uwzględniane są informacje nt. wydarzeń lokalnych, w tym kulturalnych  

i sportowych. Funkcjonują strony internetowe Gminy i jej Jednostek.  

Środki zaplanowane w budżecie Gminy na promocję wykorzystane zostały na przygotowanie 

i druk gazetki gminnej, na materiały promocyjne oraz organizację corocznego Święta Chleba, 

Dnia Pracownika Samorządowego, Dnia Nauczyciela, Dnia Sołtysa.  W ramach tych funduszy 

wspierane są również inicjatywy promocyjne realizowane przez partnerów, dotyczące walorów 

kulturalnych, przyrodniczych i historycznych Gminy m.in. Festiwal Waldorffa, konkursy 

organizowane przez KRUS, Policję i SANEPID. 

Łączne wykorzystanie środków w 2018 r. na ten cel wynosi 87,12% planu - 139 399,27 zł. 
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11. Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii 

Gmina Radziejowice działa w oparciu o szereg dokumentów strategicznych, programów  

i planów, które obowiązują w Gminie na mocy podejmowanych uchwał. Poniżej dokonano 

przedstawienia założeń najważniejszych dokumentów realizowanych przez Gminę 

Radziejowice, w tym jej jednostki organizacyjne.  

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY RADZIEJOWICE NA LATA 2016 - 2026 

Obecnie obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice na lata 2016 – 

2026 przyjęty został uchwałą Nr XXXVI/166/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy 

Radziejowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice 

na lata 2016 - 2026. Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej 

lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do 

wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do 

ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Analiza sytuacji społeczno-

gospodarczej Gminy wskazała na występowanie obszarów wymagających podjęcia działań 

rewitalizacyjnych.  

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice na lata 2016 – 2026 jest 

poprawa dostępu do edukacji dzieci i młodzieży oraz warunków w jakich się odbywa. Równie 

istotny jest wzrost aktywności fizycznej oraz poprawa zdrowia i integracji mieszkańców. 

W ramach celu głównego „Rewitalizacja obszarów kryzysowych” wyznaczono 3 cele 

strategiczne, w zakresie których ustalono następnie cele szczegółowe: 

Cel strategiczny 1. Stworzenie dostosowanej i bezpiecznej przestrzeni publicznej: 

1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w ruchu drogowym wraz z poprawą 

stanu środowiska; 

1.2. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznych dla osób 

niepełnosprawnych i starszych; 

1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej. 

Cel Strategiczny 2. Poprawa jakości życia i budowanie silnego kapitału społecznego: 

2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy w rodzinie; 

2.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz tworzenie bezpiecznych 

warunków do życia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

2.3. Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji mieszkańców, zabawy dzieci, 

miejsc do uprawiania sportów i umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych. 

Cel strategiczny 3. Stworzenie i poprawa przestrzeni sprzyjającej nauce i spędzania wolnego 

czasu dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców: 
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3.1. Poprawa warunków oraz tworzenie nowych miejsc do rozwoju dzieci i młodzieży; 

3.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców; 

3.3. Rozwój nowoczesnej i dopasowanej do potrzeb bazy sportowo-rekreacyjnej. 

W celu niwelacji zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji zaplanowano szereg projektów rewitalizacyjnych, które zbiorczo przedstawiono 

w tabeli poniżej. 
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Tabela 26. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

PROJEKT I - EDUKACJA 

Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 

Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1. 
Infrastruktura 
przedszkolna 

1.Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie 
Radziejowice poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w 
Korytowie A na potrzeby oddziałów przedszkolnych. 

2. Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w 
Gminie Radziejowice poprzez budowę nowoczesnego 
Przedszkola w Radziejowicach. 

Bezpośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 

 2.3. Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji 
mieszkańców, zabawy dzieci, miejsc do uprawiania sportów 
i umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych 

 3.1. Poprawa warunków oraz tworzenie nowych miejsc do 
rozwoju dzieci i młodzieży 

 

Pośrednie: 

 1..2. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych 

 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy 
w rodzinie 

 2.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
tworzenie bezpiecznych warunków do życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 3.3. Rozwój nowoczesnej i dopasowanej do potrzeb bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

Zadanie 2. 
Infrastruktura 

szkolna 

1. Zwiększenie standardów nauki poprzez termomodernizację, 
modernizację i doposażenie Szkoły Podstawowej w 
Radziejowicach. 

2. Zwiększenie funkcjonalności i modernizacja  Szkoły 
Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. 

3. Podniesienie standardów warunków lokalowych i zniwelowanie 
barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Korytowie A. 

Zadanie 3. Projekty 
edukacyjne 

1. Zaradni z Gminy Radziejowice – kompleksowe wsparcie 
nowoczesnej edukacji w szkołach Gminy Radziejowice 

2. Wsparcie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych 

PROJEKT II – SPORT I TURYSTYKA 

Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 

Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1. 
Ogólnodostępna 

infrastruktura 
sportowa 

1.Przebudowa i budowa przyszkolnego obiektu sportowego w 
Korytowie A 

2. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach  

przy ulicy Kubickiego 3a. 

Bezpośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 
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3. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kuklówce 
Radziejowickiej 

 2.3. Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji 
mieszkańców, zabawy dzieci, miejsc do uprawiania sportów 
i umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych 

 3.1. Poprawa warunków oraz tworzenie nowych miejsc do 
rozwoju dzieci i młodzieży 

 3.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

 3.3. Rozwój nowoczesnej i dopasowanej do potrzeb bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

 

Pośrednie: 

 1..2. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych 

Zadanie 2. 
Ogólnodostępna 

infrastruktura 
turystyczna i 
rekreacyjna 

1. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice poprzez 
budowę ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno - 
wypoczynkowego 

2.Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Korytowie A 

Zadanie 3. 
Działania 

aktywizujące 

1. Organizacja cyklicznych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 
i/lub rozwój działalności społecznej w obszarze sportu i rekreacji 
na rzecz różnych grup interesariuszy rewitalizacji wraz ze 
wspieraniem "mikro" inicjatyw lokalnych (szczególnie w 
partnerstwie z Klubami Sportowymi) 

PROJEKT III - INTEGRACJA 

Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 

Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1 
1. Remont i modernizacja zabytkowego budynku przy ul. 
Kubickiego 3 z przeznaczeniem na funkcje społecznie użyteczne 

Bezpośrednie: 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 

 2.3. Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji 
mieszkańców, zabawy dzieci, miejsc do uprawiania sportów 
i umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych 

 3.1. Poprawa warunków oraz tworzenie nowych miejsc do 
rozwoju dzieci i młodzieży 

 3.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 
 
Pośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 1..2. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych 

 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy 
w rodzinie 

Zadanie 2 1. Utworzenie placu targowo-rękodzielniczego 

Zadanie 3 
1. Utworzenie drużyny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Radziejowice 

Zadanie 4 1. Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą w Kuklówce Zarzecznej 

Zadanie 5 
1. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszarów rewitalizacji i 
Gminy Radziejowice 

Zadanie 6 
1. Oznakowanie miejsc pamięci, obiektów sakralnych i innych 
obiektów o znaczeniu turystyczno-przyrodniczym wraz ze 
sporządzeniem szczegółowej dokumentacji inwentaryzacyjnej 

PROJEKT IV - TRANSPORT 

Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 
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Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1 

1. Przebudowa drogi gminnej lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulicy 
Sienkiewicza, alei Lipowej w miejscowościach Radziejowice, 
Radziejowice – Parcel i Kuranów gm. Radziejowice, powiat 
żyrardowski 

Bezpośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 

 2.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
tworzenie bezpiecznych warunków do życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Pośrednie: 

 2.3. Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji 
mieszkańców, zabawy dzieci, miejsc uprawiania sportów i 
umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych 

 3.3. Rozwój nowoczesnej i dopasowanej do potrzeb bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

Zadanie 2 
1. Remont mostu w ciągu drogi gminnej ul. Krótka w miejscowości 
Korytów wraz z przebudową nawierzchni drogi 

Zadanie 3 
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 4713W Korytów – 
Radziejowice na odcinku 0+000 - 7+570 

Zadanie 4 
1. Modernizacja i rozbudowa wiat przystankowych na terenie 
Gminy Radziejowice 

Zadanie 5 
1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
poprzez rozbudowę systemu ścieżek rowerowych 

PROJEKT V – ZASOBY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 

Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1 
1. Budowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z 
wyposażeniem pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu 
wokół budynku 

Bezpośrednie: 

 1.2. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 

 2.3. Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji 
mieszkańców, zabawy dzieci, miejsc do uprawiania sportów 
i umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych 

 3.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

 

Pośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przemocy 
w rodzinie 

Zadanie 2 
1. Niwelowanie barier architektonicznych oraz stwarzanie 
przyjaznej infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego 

Zadanie 3 
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wyposażenie 
terenu w obiekty małej architektury, w tym użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 

Zadanie 4 
1. Zwiększenie dostępności oferty Gminy Radziejowice poprzez 
wdrożenie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych 

PROJEKT VI – OCHRONA ŚRODOWISKA 
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Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 

Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1 1. Termomodernizacja budynku OSP Korytów Bezpośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne i w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 

 2.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
tworzenie bezpiecznych warunków do życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Pośrednie: 

 3.1. Poprawa warunków oraz tworzenie nowych miejsc do 
rozwoju dzieci i młodzieży 

 3.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

Zadanie 2 1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Zadanie 3 
1. Edukacja w zakresie zmniejszenia emisji spalin poprzez 
ekonomiczne użytkowanie pojazdów (EKODRIVING) 

Zadanie 4 
Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, 
możliwości pozyskania środków na unieszkodliwienie wyrobów 
azbestowych 

PROJEKT VII - BEZPIECZEŃSTWO 

Podmiot realizujący – Gmina Radziejowice 

Zadanie Zakres realizacji zadań Cele 

Zadanie 1. 
Doposażenie 

jednostek OSP 

1. Zakup drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i 
szkoleniowego 

2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Radziejowice 

3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korytów 

Bezpośrednie: 

 1.1. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne w 
ruchu drogowym wraz z poprawą stanu środowiska 

 
Pośrednie: 

 1.3. Poprawa stanu technicznego infrastruktury publicznej 

 2.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz 
tworzenie bezpiecznych warunków do życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 3.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

Zadanie 2. 
1. Edukacja członków OSP i mieszkańców w zakresie 
bezpieczeństwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice na lata 2016 - 2026 



RAPORT O STANIE GMINY RADZIEJOWICE ZA ROK 2018 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

77 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE RADZIEJOWICE NA LATA 

2015-2022 

Dokumentem strategicznym w zakresie polityki społecznej Gminy jest Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Misją wyznaczoną w Strategii jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków życia 

w poczuciu bezpieczeństwa oraz umożliwienia im realizacji planów osobistych, zawodowych  

i społecznych poprzez: 

 zapewnienie wszystkim potrzebującym pomocy finansowej, rzeczowej lub usługowej, 

 przeciwdziałanie i zwalczanie problemu długotrwałego bezrobocia, 

 integrację zawodową i społeczną różnych grup społecznych, w tym młodzieży, kobiet, osób 

niepełnosprawnych, 

 wspieranie grup szczególnego ryzyka i zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu, 

aktywizację społeczności lokalnej, dostęp do edukacji, poradnictwa, informacji, wspieranie 

przedsiębiorczości lokalnej. 

Generalnym celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom 

w stopniu zapewniającym równowagę społeczną i rozwój miasta, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym. 

W ramach strategii wyznaczono 6 priorytetów, a w nich cele oraz zadania do wykonania  

w perspektywie do 2022 r., które przedstawiono je w tabeli poniżej.  
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Tabela 27. Cele i zadania wyznaczone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w Gminie Radziejowice na lata 2016 - 2022 

PRIORYTET I: WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROMOCJA ZATRUDNIENIA, ZAKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIE DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU 

Cele do osiągnięcia Zadania do wykonania 

 usamodzielnienie bezrobotnych poprzez ułatwienie im podjęcia 
zatrudnienia 

 aktywizacja bezrobotnych zmierzająca do polepszenia ich pozycji na rynku 
pracy 

 ograniczanie negatywnych konsekwencji bezrobocia, w tym szczególnie 
bezrobocia długotrwałego 

 stwarzanie warunków do zdobycia doświadczeń zawodowych przez 
bezrobotnych absolwentów różnych typów szkół 

 skracanie przeciętnego okresu pozostawania bez pracy 

 ściągnięcie inwestorów z zewnątrz 

 wspieranie małej przedsiębiorczości 

 stworzenie centrum doradztwa w pozyskiwaniu środków unijnych dla 
przedsiębiorców 

 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego terenu i 
pozyskanie terenów pod nowe inwestycje 

 rozbudowa infrastruktury technicznej dla terenów przeznaczonych pod 
inwestycje 

 wprowadzenie ulg podatkowych dla dużych inwestorów 

 wsparcie małej przedsiębiorczości 

 stworzenie warunków dla wspierania pracodawców oferujących 
pierwszą pracę i staże zawodowe dla absolwentów i bezrobotnych 
absolwentów różnych typów szkół (kontrakty, ulgi w podatkach 
gminnych) 

 prowadzenie stałej, dokładnej analizy popytu i podaży siły roboczej na 
lokalnym i regionalnym rynku pracy w celu ukierunkowania szkoleń i 
kursów dla bezrobotnych 

 realizacja miejskiego programu zatrudnienia osób długotrwale 
bezrobotnych przy pracach społecznie użytecznych 

 stworzenie i wdrożenie pomocy rodzinom dotkniętym długotrwałym 
bezrobociem, uwzględniającego przede wszystkim działania 
podtrzymujące prawidłowe funkcje socjalizacyjne i wychowawcze 
rodziny oraz obejmującego działania kompensacyjne, realizowane w 
najbliższym środowisku 

 świadczenie osobom bezrobotnym pomocy finansowej lub w naturze 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb w formach przewidzianych w 
ustawie o pomocy społecznej 

PRIORYTET II: POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I ZAGROŻONYM EKSMISJĄ 
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 stworzenie programu pomocy socjalnej i psychologicznej dla osób 
bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności 

 zwiększenie bazy noclegowej dla osób bezdomnych w formie odrębnej 
placówki 

 zapewnienie minimalnego standardu życia osobom bezdomnym, 
niezdolnym do samodzielnej egzystencji 

 ograniczanie społecznych skutków bezdomności i zapobieganie eksmisjom 

 zapobieganie izolacji społecznej osób opuszczających zakłady karne 

 opracowanie i wdrożenie gminnego programu wychodzenia z 
bezdomności 

 zorganizowanie grupy wsparcia dla osób bezdomnych 

 zapewnienie gorącego posiłku osobom bezdomnym 

 adaptacja pomieszczeń na magazyn odzieży używanej 

PRIORYTET III: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ALKOHOLU 

 zwiększenie ilości osób korzystających z różnych form pomocy 
terapeutycznej i wsparcia środowisk samopomocowych 

 zmniejszenie ilości i częstotliwości używania substancji psychoaktywnych i 
alkoholu przez młodzież 

 zwiększenie dostępności opieki i pomocy psychospołecznej dla dzieci z 
rodzin uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu 

 zwiększenie w świadomości społecznej poziomu wiedzy na temat wpływu 
alkoholu i substancji psychoaktywnych na życie codzienne oraz 
przekonania o potrzebie i zasadności angażowania się w pomaganie 
osobom dotkniętym problemem uzależnień 

 wzrost skuteczności przestrzegania zasad prawa, dotyczących rynku 
alkoholowego i substancji psychoaktywnych 

 wspieranie działalności organizacji pozarządowych, stawiających 
sobie za cel ograniczenie używania alkoholu i substancji 
psychoaktywnych oraz promujących zdrowy styl życia 

 utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia 
psychologicznego oraz prawnego 

 upowszechnienie projektu „Szkoła dla rodziców” 

 uruchomienie lokalnej debaty społecznej, dotyczącej skutków 
używania alkoholu i substancji psychoaktywnych 

 prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

 wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla sprzedawców 

 wzmożony monitoring sprzedaży alkoholu i substancji 
psychoaktywnych 

 przygotowanie i wdrażanie programów promujących zdrowy styl życia 
poprzez atrakcyjną ofertę alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego 

 prowadzenie badań diagnostycznych w gminie w zakresie używania 
substancji psychoaktywnych i alkoholu 

 zorganizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych i uzależnionych krzyżowo 

 organizacja szkoleń podnoszących kompetencje dla różnych grup 
zawodowych, zajmujących się profilaktyką i terapią 
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 promocja usług, świadczonych przez profilaktyków i lecznictwo 
odwykowe oraz aktywnych form ofert wychodzenia z uzależnienia bez 
skutków marginalizowania 

 prowadzenie kampanii edukacyjnych, wykorzystujących środki 
społecznej komunikacji 

PRIORYTET IV: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i w szkole 

 zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy i jej sprawców 

 zwiększenie poziomu edukacji, wiedzy i wrażliwości społecznej na zjawisko 
przemocy 

 diagnoza i monitoring zjawiska przemocy w mieście i gminie 

 edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie skutków 
stosowania przemocy 

 wdrożenie procedury stosowania „Niebieskiej karty” przez instytucje 
do tego powołane 

 prowadzenie kampanii społecznych na rzecz powstrzymywania 
przemocy 

 szkolenie grup zawodowych, zajmujących się zjawiskiem przemocy w 
szkole i przemocy w rodzinie 

 zorganizowanie interdyscyplinarnego punktu konsultacyjnego dla ofiar 
przemocy 

 wdrożenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

 opracowanie i dystrybucja krótkiej ulotki, zawierającej telefony i adresy 
instytucji, mogących udzielić natychmiastowej pomocy ofiarom 
przemocy domowej 

PRIORYTET V: WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH 

 zwiększenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku 
lokalnym 

 szersze udostępnienie systemu edukacji dla osób niepełnosprawnych 

 poprawa sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy 

 stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin osób 
niepełnosprawnych 

 przeciwdziałanie izolacji społecznej niepełnosprawnych dzieci 

 likwidacja barier architektonicznych 

 wspieranie programów rozwiązujących problemy osób 
niepełnosprawnych 

 tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zdolnych do 
zatrudnienia 

 zapewnienie niezbędnego sprzętu ortopedycznego osobom tego 
wymagającym oraz likwidacja barier architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej 

 utworzenie przedszkolnego oddziału integracyjnego 
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 zapewnienie osobom starszym opieki dziennej o charakterze 
instytucjonalnym 

 rozwój systemu usług opiekuńczych osobom starszym 

 stworzenie warunków do aktywizacji społecznej dla osób w wieku 
poprodukcyjnym 

 inicjowanie kampanii prasowych na rzecz uświadamiania 
niepełnosprawnych o przysługujących im prawach oraz podnoszenia 
poziomu akceptacji niepełnosprawnych 

 aktywizacja wolontariatu działającego na rzecz osób starszych 

PRIORYTET VI: ZAPOBIEGANIE MARGINALIZACJI OSÓB I RODZIN POPRZEZ WYRÓWNANIE SZANS ORAZ WŁĄCZANIE ZAGROŻONYCH 
UBÓSTWEM ŚRODOWISK W ŻYCIE SPOŁECZNE 

 wdrożenie kompleksowego systemu pomocy rodzinom zagrożonym 
ubóstwem 

 uwzględniającego działania środowiskowe i instytucjonalne, 
zapewniającego ciągłość działań pomocowych 

 pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych poprzez działania edukacyjne i 
wspierające, 

 tworzenie bliskich, osobistych i opartych na zaufaniu relacji dziecka z 
osobami pomagającymi 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem 

 zbudowanie systemu wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych 
ubóstwem 

 ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologicznego, 
pedagogicznego i prawnego 

 świadczenie pomocy rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci i 
młodzieży 

 prowadzenie dziennych placówek środowiskowych dla dzieci i 
młodzieży 

 świadczenie pomocy finansowej lub w naturze dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb osób i rodzin 

 realizacja świadczeń rodzinnych 

 realizacja świadczeń, wynikających z ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

 zorganizowanie punktu poradnictwa rodzinnego 

 szersze włączanie organizacji pozarządowych i kościelnych w 
realizację zadań na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem 

 budowanie zespołów interdyscyplinarnych w celu rozwiązywania 
problemów indywidualnych rodzin. 

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radziejowice na lata 2015 - 2022 
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RADZIEJOWICE NA LATA 2017-2020  

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024  

Program Ochrony Środowiska został uchwalony przez Radę Gminy Radziejowice w dniu  

14 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLVIII/228/2017. Dokument jest podstawowym narzędziem 

prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Gminy, którego realizacja ma na celu 

poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania 

środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych. W Programie określono cele 

średnio i krótkookresowe, w tym: 

 Osiągnięcie i utrzymanie obowiązujących standardów jakości powietrza na terenie Gminy 

Radziejowice 

 Poprawa klimatu akustycznego i ochrona mieszkańców Gminy Radziejowice przed 

nadmiernym hałasem 

 Ochrona przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych 

 Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód pod względem jakościowym i ilościowym 

na terenie Gminy Radziejowice 

 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radziejowice 

 Ochrona zasobów geologicznych występujących na terenie Gminy Radziejowice 

 Ochrona gleb przed degradacją na terenie Gminy Radziejowice 

 Minimalizacja ilości powstających odpadów na terenie Gminy Radziejowice  

 Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Radziejowice 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADZIEJOWICE NA LATA 2015-2020 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziejowice na lata 2015-2020, zrealizowany 

zgodnie z umową nr 1383/15/OA/D z dnia 11.12.2015 r., współfinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został 

przyjęty uchwałą nr XIX/100/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28.01.2016 r. 

  



RAPORT O STANIE GMINY RADZIEJOWICE ZA ROK 2018 

 

 
WESTMOR CONSULTING 

83 

Określone zostały następujące cele strategiczne: 

1. Wyznaczenie kierunków rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 

Radziejowice, w tym: 

1.1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziejowice na lata 2015-

2020  

1.2. Stworzenie Bazy Inwentaryzacyjnej emisji CO2 na terenie Gminy Radziejowice 

2. Ograniczenie emisji CO2  na terenie Gminy Radziejowice, w tym: 

2.1. Poprawa jakości powietrza 

2.2. Zmniejszenie  zużycia energii finalnej 

2.3. Poprawa efektywności energetycznej  

2.4. Edukacja ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców 

3. Zwiększenie udziału energii OZE na obszarze Gminy Radziejowice, w tym: 

3.1. Zmniejszenie zużycia surowców energetycznych 

3.2. Inwestycje z wykorzystywaniem OZE 

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA GMINY RADZIEJOWICE W CIEPŁO, ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 

Dokument przyjęto uchwałą nr LVIII/275/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Dokument ma na celu 

określenie zapotrzebowania Gminy na energię elektryczną, paliwo gazowe i energię cieplną, 

a także ocenienie możliwości zaopatrzenia w te nośniki w perspektywie kilkunastu lat.  

Określenie tego zapotrzebowania ma zapewnić podwyższenie bezpieczeństwa 

energetycznego, a tym samym obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez 

zoptymalizowanie wielkości zużycia paliw i energii, a także wyznaczenie kierunków 

rozwojowych. Pośrednim celem jest również dywersyfikacja dostaw energii poprzez 

oszacowanie możliwego potencjału wytworzenia energii z odnawialnych źródeł energii, a także 

określenie kierunków i lokalizacji nowych inwestycji przemysłowych i mieszkalnych.   

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RADZIEJOWICE 

NA LATA 2016-2032  

Uchwałą nr XIX/101/2016 z dnia 28.01.2016 r. Rada Gminy Radziejowice przyjęła Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radziejowice na lata 2016-

2032. 

Celem opracowania Programu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców  

i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 

2032 r. Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających do oczyszczenia 

terenów Gminy Radziejowice z wyrobów zawierających azbest (usuwanie płyt azbestowo-
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cementowych z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych) oraz 

pozainwestycyjnych, polegających na:  

1. organizacji kampanii informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym 

użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

2. wdrożeniu monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Radziejowice, 

3. podjęciu działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla 

wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,  

4. okresowej weryfikacji i aktualizacji Programu. 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W GMINIE RADZIEJOWICE „POSIŁEK W SZKOLE  

I W DOMU” NA LATA 2019-2023 

Program został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą nr III/24/2018 z dnia 27.12. 2018 r.  

w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania 

finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz osób dorosłych  

pozostających w trudnej sytuacji samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. Dokument jest elementem polityki społecznej Gminy Radziejowice  

w zakresie: 

 poprawy poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

 dbałości o właściwy poziom zaspokajania potrzeby odpowiedniego żywienia dzieci 

i młodzieży, tym samym poprawy ich stanu zdrowia, 

 kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach we współpracy  

z: placówkami oświatowymi na terenie Gminy oraz innymi zewnętrznymi placówkami 

oświatowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Radziejowice. 

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Radziejowicach. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE NA 2018 ROK 

Program został przyjęty uchwałą nr LIII/252/2018 Rady Gminy  Radziejowice z dnia 

27.03.2018 r. W Programie na 2018 r. wyznaczono następujące cele: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w  schronisku  dla zwierząt, 

2) opieka nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
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4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt   

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń   drogowych   

z udziałem zwierząt, 

9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt (w celu zapewnienia 

im  bezterminowej opieki do czasu adopcji), Gmina realizowała poprzez współpracę ze 

schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy.  

Na zadania wymienione w Programie Gmina przeznaczyła w 2018 r. łącznie 20 000 zł, w tym 

na opiekę i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, wyłapanie i dowóz bezdomnych zwierząt 

do schroniska oraz opiekę weterynaryjną i adopcję. 
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Podsumowanie  

Rok 2018 dla Gminy Radziejowice wiązał się z kontynuacją realizacji przyjętych w latach 

wcześniejszych założeń strategicznych z zakresu zrównoważonego rozwoju.  

Najwięcej inwestycji dotyczyło rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej  

i okołodrogowej oraz zagospodarowania przestrzennego, których celem była poprawa 

funkcjonalności wspólnej przestrzeni publicznej oraz wzrost zadowolenia mieszkańców. 

Inwestycje realizowane były głównie w ramach środków własnych i dotacji celowych. 

Kontynuowana była realizacja Funduszu Sołeckiego, w ramach którego wydatkowano kwotę 

398 339,30 zł. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę finansowane były również ze 

środków europejskich.  

Realizacja licznych inwestycji wpłynęła na wzrost wartości mienia komunalnego o ponad 20 

mln zł, w porównaniu z poprzednim rokiem.  

W trakcie realizacji budżetu za 2018 r. Gmina osiągnęła: 

 dochody budżetowe w wysokości 46 046 072,03 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego; 

 wydatki budżetowe w wysokości 48 000 842,78 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego; 

 deficyt budżetowy w kwocie 1 954 770,75zł, przy planowanym deficycie 4 751 728,74 zł. 

W przeliczeniu na 1 zameldowanego na pobyt stały mieszkańca, dochody wyniosły 8 311,57 

zł, a wydatki 8 664,41 zł. Uwzględniając fakt, iż Gmina Radziejowice to gmina wiejska, 

osiągnięty wynik jest imponujący.   
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