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I.

Informacje ogólne

1. Położenie
Gmina Cegłów położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie
mińskim na wysokości 170 m n.p.m. Teren gminy leży w granicach mezoregionu Wysoczyzna
Kałuszyńska, należącego do Makroregionu Niziny Południowopodlaskaiej. Jej obszar jest w
większości równinny, miejscami tylko lekko falisty, rozcięty wąskimi dolinami rzeki Mieni,
Piasecznej i Sienniczki. Powierzchnia gminy wynosi 9574 ha, ponad 30% terenu zajmują lasy
mieńskie, 3/5 gminy Cegłów leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego.
Jest to gmina rolnicza, z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Ponad trzydzieści procent
powierzchni gminy zajmuje zwarty obszar lasów mieńskich, z dobrze urządzonymi drogami do
uprawiania turystyki rowerowej, rozciągających się na obszar sąsiedniej gminy Mrozy. W
lasach tych, na terenie gminy Cegłów jest rezerwat „Jedlina”- największy /ok.13 ha/ zwarty
obszar jodły na północ od Gór Świętokrzyskich.
Około 3/5 obszaru gminy leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego, którego
jednym z elementów jest malownicza pradolina rzeki Mieni – dopływu Świdra.
Gmina Cegłów graniczy: od północy z gminą Jakubów, od północnego wschodu z gminą
Kałuszyn, od wschodu z gminą Mrozy, od południa z gminą Latowicz, od zachodu z gminami
Siennica i Mińsk Mazowiecki. Odległość od Warszawy wynosi około 50 km, od Mińska
Mazowieckiego około 13 km, a od Siedlec około 44 km.
Przez Cegłów przebiega magistrala kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Usytuowane są
dwa przystanki kolejowe w Cegłowie i w Mieni. Dobre połączenia komunikacyjne kolejowe
umożliwiają mieszkańcom gminy dojazdy do pracy, przede wszystkim do Warszawy, Mińska
Mazowieckiego i Siedlec.
Charakteryzując dalej Gminę Cegłów należy dodać, że rzeźba terenu jest nieznacznie
zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają się od 150 m n.p.m. w południowo-wschodniej
części gminy do 183 m n.p.m. na północy. Jeżeli chodzi o warstwę powierzchniową gruntów
znajdujących się na terenie Gminy stanowią ją wyłącznie utwory czwartorzędowe. Generalnie
można stwierdzić, że Gmina nie wyróżnia się cechami szczególnymi, biorąc pod uwagę jej
budowę geologiczną.
Omawiając hydrogeologię musimy powiedzieć, że Gmina znajduje się na obszarze głównego
zbiornika wód podziemnych tzw. „Subniecka warszawska – część centralna”, a na terenie
gminy brakuje studni, które ujmowałyby wody trzeciorzędowe. Natomiast wody
czwartorzędowe ujmowane są w studniach głębinowych znajdujących się m.in. we wsiach
Cegłów, Mienia i Piaseczno.

str. 3

Mówiąc o wodach powierzchniowych bardzo istotną cechą jest to, że Gmina Cegłów położona
jest w zlewni Świdra, prawostronnego dopływu Wisły.
Przez Gminę przepływają dwa prawostronne dopływy Świdra, czyli rzeka Mienia i rzeka
Piaseczna.

Mapa gminy Cegłów
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2. Demografia
W dniu 31.12.2019 r. na terenie gminy Cegłów zameldowanych było na stałe
6009 mieszkańców.
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Liczba mieszkańców, zameldowanych w poszczególnych miejscowościach, wg stanu na dzień
31.12.2019 r., przedstawia się następująco.

a) CEGŁÓW (1412042)

6009

b) CEGŁÓW

2226

b) HUTA KUFLEWSKA

188

b) KICZKI DRUGIE
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b) KICZKI PIERWSZE
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b) MIENIA
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b) PEŁCZANKA
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b) POSIADAŁY
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b) ROSOSZ
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b) RUDNIK

150

b) SKUPIE

120

b) SKWARNE

120

b) TYBORÓW
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b) WICIEJÓW

275

b) WOLA STANISŁAWOWSKA

65

b) WOŹBIN

34

b) WÓLKA WICIEJOWSKA

21

Do Stałego Rejestru Wyborców gminy wpisanych było 4822 mieszkańców.
Dokonano zameldowania 103 osób na pobyt stały i 59 na pobyt czasowy.
Przyjęto 393 wnioski o wydanie dowodu osobistego.
W roku 2019 urodziło się w gminie 65 dzieci.

Ludność

Gmina Cegłów
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75
68
60

57

2007

2008

2009

69

68

2010

2011

55

55

2012

2013

59

2014

2015

75
63

2016

65
58

2017

2018

Lata

Odnotowano 99 zgonów.

3. Ewidencja działalności gospodarczej
W ramach systemu CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) od 1
stycznia 2012 r. prowadzona jest ewidencja osób fizycznych w zakresie działalności
gospodarczej Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki. Gmina, jako

str. 6

2019

zadanie zlecone, wykonuje zadania umożliwiające wprowadzanie i przetworzenie wniosków
osób fizycznych o wpis, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie oraz wykreślenie działalności
gospodarczej.
W ramach powyższych działań w 2019 r. w systemie CIDG zostały złożone i przetworzone
ogółem 119 wnioski w sprawach: nowego wpisu, zmiany wpisu, wznowienia działalności,
zawieszenia działalności, wykreślenia działalności gospodarczej.

II.

Finanse

1.

Wykonanie budżetu

Budżet
gminy na 2019 rok uchwalony
Nr V/27/18 dnia 28 grudnia 2018 roku w kwotach:
dochody

- 28.554.401,00 zł.

wydatki

-

32.363.519,00 zł.

przychody

-

4.369.594,00 zł.

rozchody

-

560.476,00 zł.

został

Uchwałą

Rady

Gminy

W trakcie 2019 roku budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami
Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2019 roku, budżet zamyka
się następującymi kwotami
Plan
Dochody

34.139.212,38

Wykonanie
35.329.725,69

%
103,49

tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Wydatki

27.072.936,61

27.326.193,25

100,94

7.066.275,77

8.003.532,44

113,26

34.888.493,95

94,21

37.031.867,84

w tym:
- wydatki bieżące

26.438.045,28

25.019.986,45

94,64

- wydatki majątkowe

10.593.822,56

9.868.507,50

93,15

Deficyt

2.892.655,46

Nadwyżka

-

-

441.231,74

str. 7

W Uchwale budżetowej na 2019 r. zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w
kwocie 560.476,00 zł. Planowane rozchody to spłaty:
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 70.476,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 10.000,00 zł.
W trakcie 2019 roku kwota rozchodów uległa zwiększeniu o kwotę 140.954,00 zł., tj. do kwoty
701.430,00 zł.. Rozchody do spłaty to:
- kredyt z BS Mrozy w kwocie 211.430,00 zł.,
- kredyt z BS Mrozy w kwocie 480.000,00 zł.,
- kredyt z BS Mrozy w kwocie 10.000,00 zł.
W 2019 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 701.430,00 zł.; tj.
Na 31 grudnia 2019 r. plan przychodów wyniósł 3.594.085,46 zł. (kredyt 2.000.000,00 zł.,
spłata udzielonych pożyczek 122.000,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 1.472.085,46 zł.)
przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 4.369.594,00 zł., w tym
kredyty 2.560.476,00 zł., pożyczka 1.687.118,00 zł. oraz spłata udzielonych pożyczek
122.000,00 zł.
W 2019 r. wykonano przychody w wysokości 3.594.085,46 zł., tj. kredyt w wysokości
2.000.000,00 zł., spłata udzielonych pożyczek w wysokości 122.000,00 zł. oraz wolne środki w
wysokości 1.472.085,46 zł.
Ponadto:
- Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie wyniosło 7.429.215,77 zł. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z
planem w ramach przekazanych gminie środków.
- Fundusz sołecki w 2019 r. zrealizowano w kwocie 357.767,99 zł., tj. 94,43% planu.
- W 2019 r. przekazano 2.107.047,93 zł. dotacji podmiotowych, w tym dla jednostek
oświatowych dla których Gmina Cegłów nie jest organem prowadzącym kwotę 1.607.047,93
zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie w kwocie 500.000,00 zł.
- W 2019 r. udzielono 112.355,82 zł. dotacji celowych.
- W 2019 r. otrzymano dochody w wysokości 670.316,60 zł. za odbiór odpadów komunalnych.
Poniesiono wydatek za odbiór tych odpadów w kwocie 677.341,22 zł.
- Z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymano kwotę 126.124,76 zł.
Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii wyniosły 110.367,84 zł. Środki te były wydatkowane zgodnie
z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.
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2.

Zadłużenie

Wynik budżetu na 1 stycznia 2019 r. (plan)
Wynik budżetu na 31 grudnia 2019 r. (wykonanie)

-3.809.118,00 zł
441.231,74 zł

Planowane przychody na 31 grudnia 2019 r.
w tym kredyty

3.594.085,46 zł
2.000.000,00 zł

Planowane rozchody na 31 grudnia 2019 r.
w tym kredyty

701.430,00 zł
701.430,00 zł

Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2019 r.
Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r.

4.890.208,00 zł
6.188.778,00 zł

Gospodarka budżetowa Gminy Cegłów na 31 grudnia 2019 r. zamknęła się nadwyżką w kwocie
441.231,74 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 3.809.118,00 zł.
Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 701.430,00 zł.,
Na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnięto przychody w wysokości 3.594.085,46 zł., które stanowią
kredyty w kwocie 2.000.000,00 zł., spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 122.000,00 zł. oraz
wolne środki w kwocie 1.472.085,46 zł.
Zadłużenie Gminy Cegłów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 6.188.778,00 zł..
Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 912.986,71 zł w
tym należności wymagalne 730.485,20 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 29.693,43
zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. zaskutkowało kwotą
663.142,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia,
tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.
Zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 r. wystąpiły w kwocie 769.021,83 zł.
Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie
sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3.

Podatki i opłaty lokalne

W okresie sprawozdawczym realizowano wykonywanie uchwał regulujących gospodarkę
odpadami komunalnymi:
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- Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów,
- Uchwałą Nr IV/22/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty,
- Uchwałą Nr IV/23/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
dla nieruchomości niezamieszkałych.
Pobór opłaty od mieszkańców za odpady w drodze inkasa prowadzą sołtysi.
Od dnia 1 stycznia 2019 roku ustalone nowe stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosić będą:








miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby,
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od osoby,
stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 180,00 zł za rok od jednego domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 540,00 zł za rok od jednego domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ewidencja gospodarki odpadami prowadzona jest w systemie informatycznym.
W wyniku prowadzonych działań administracyjnych do 12 osób skierowane zostały wezwania
do złożenia deklaracji, korekty deklaracji bądź wyjaśnień w związku z niezgodnością danych
wynikających z danych ewidencyjnych oraz danych wskazanych w deklaracjach.
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W 2019 r., na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji, gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi było objęte 5425 osoby z 1866 gospodarstw
domowych.
Uchwałą Nr XVIII/151/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. wprowadzono na
terenie Gminy Cegłów gminny program dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej
Rodziny. Zgodnie z w/w uchwałą zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 oraz z
2015r. poz. 1359). Zwolnienie to przysługuje rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę
Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość zwolnienia
wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko
w rodzinie wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wg stanu na 31.12.2019 r. w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny ulgą w opłacie za
gospodarowanie opłatami komunalnymi zostało objętych 60 KDR.
Udzielone ulgi na podstawie Ordynacji podatkowej w roku podatkowym 2019:
(osoby fizyczne):
 Umorzenia zaległości podatkowych:
- ilość decyzji w sprawie umorzenia należności podatkowych – 1 na kwotę 722,00 zł, w tym:
podatku rolnego – na kwotę 714,00 zł
podatku leśnego - na kwotę 8,00 zł.
(osoby prawne)
 Rozłożenie na raty podatków i opłat:
- ilość decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych – 3 na kwotę
87 065,15,00 zł.
Prowadzona jest bieżąca księgowość podatkowa wg kont analitycznych i indywidualnych
podatników w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i podatku
transportowego.
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Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych:
a) liczba wystawionych upomnień w zakresie:
- łącznego zobowiązania pieniężnego - 361 szt.
- podatku od środków transportowych – 12 szt.
b) liczba wystawionych tytułów wykonawczych:
- z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym
–
- z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi -1 szt.

1

szt.

Podatki i opłaty lokalne
1) liczba wydanych decyzji wymiarowych ogółem
w tym z tytułu;

– 3 695

- podatku rolnego

-

853

- podatku leśnego

-

59

- podatku od nieruchomości

-

- łącznego zobowiązania pieniężnego

- 2 473

2) liczba decyzji zmieniających,

-

310

165

3) liczba decyzji w sprawie ulg z tytułu nabycia gruntów – 5 szt., kwota ulg

4 075,63 zł,

4) liczba decyzji w sprawie przyznania ulg inwestycyjnych -0 szt. na kwotę 0 zł,
5) liczba złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych – 39.
Realizacja zadania wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
- liczba wydanych decyzji w I półroczu 2019 r. - 155 na kwotę 104 205,58 zł,
- liczba wydanych decyzji w II półroczu 2019 r. – 136 na 4 kwotę 79 616,55 zł
- łączna liczba wydanych decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.
– 291 na kwotę 183 822,13 zł, co stanowi 82,00% limitu
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- powierzchnia użytków rolnych wynikająca ze złożonych wniosków – ogółem
1 920,7131 ha,
- łączna ilość litrów oleju napędowego zakupiona przez podatników podatku rolnego, z której
przyznano zwrot podatku akcyzowego – 183 822,10

4.

Fundusz sołecki

L.p Jednostka

1

2
3

Cegłów I płn

Cegłów II płd
Huta Kuflewska

4 Kiczki Drugie

6 Mienia

7 Pełczanka

Piaseczno
8
9 Podciernie

Nazwa zadania

Kwota

Przebudowa ulicy Oczko od asfaltu do nr.43 w
Cegłowie

20 063,60

wykonanie ogrodzenia przy parku edukac".5
Zmysłów Małego odkrywcy" wraz z zakupem
urządzeń edukacyjnych dla dzieci

20 000,00

Przebudowa ulicy Słonecznej, Młyńskiej, Spokojnej
do ulicy Willowej

40 127,20

Przebudowa drogi w Hucie Kuflewskiej pod lasem
Remont drogi gminnej
Wymiana przepustu przy drodze gminnej
Zakup tablicy informacyjnej

15 649,61
0,00
0,00
0,00

Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem w
Kiczkach Pierwszych

17 455,33

Wykonanie monitoringu na placu przy świetlicy
wiejskiej

6 949,50

Budowa wiaty z wybiciem i montażem drzwi
wewnętrznych w świetlicy wiejskiej

33 000,00

Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w
Pełczance

15 378,26

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Pełczance

2 967,81

Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej
od PSP Piaseczno do przystanku autobusowego
przy rondzie

10 264,24

Remont garażu OSP w ramach gotowości bojowej
Remont chodnika

10 000,00
19 461,69

Remont łazienki i bezodpływowego zbiorka
ścieków w OSP Podskwarne w ramach gotowości
bojowej

15 007,57
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11 Posiadały

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

12 Rososz

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z
wykończeniem wiaty rekreacyjnej w Rososzy
Zakup kosiarki

8 690,00
2 300,00

Dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w
Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego
terenu
Zakup garażu blaszanego
Zakup grilla
Zakup cementu
Zakup drobnego wyposażenia na plac zabaw

9 675,52
2 630,00
695,00
199,50
568,00

Remont garażu OSP w ramach gotowości bojowej
straży
Zakup wyposażenia do Klubu
Zakup kosza do gry w koszykówkę
Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę

12 961,09
12 869,40
1 400,00
10 638,16

Modernizacja pomieszczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej
Przebudowa drogi gminnej w Wiciejowie
Remont drogi gminnej (przez wieś)
Remont drogi gminnej

14 061,06
5 200,00
9 348,00
9 389,76

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Wiciejów
Razem

8 988,49
357 767,99

13

Rudnik

14 Skupie
15 Skwarne
16 Tyborów
17 Wiciejów
18 Wola Stanisław.
19 Woźbin
20 Wólka Wiciejow.

5.

21 829,20

Fundusze zewnętrzne

„Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie”
W ramach zadania oddano do użytku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody
w Cegłowie wraz z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie. Całkowita wartość
zadania wyniosła 3 423 815,90 zł z czego kwota 2 049 957,60 zł stanowiła dotację pozyskaną
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach
,,Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia - Pełczanka”
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Pozyskanie dofinansowania wraz z podpisaniem umów na dofinansowanie i wykonanie
zadania zostało przeprowadzone w 2019 roku, lecz samo zadanie realizowane jest w 2020
roku. Łączna długość przebudowanej drogi to 2 679,96 mb. Koszt całości zadania to
1 399 862,41 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 979 903,00 zł pozyskano z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach ,,Funduszu Dróg Samorządowych”.
„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Cegłów”
Umowa na dofinansowanie prac związanych z rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych dla Gminy Cegłów została podpisana dnia 26.11.2019 roku. Realizacja
zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021. Wartość zadania według wniosku wynosi 2 946
056,64 zł z czego dotacja w kwocie 2 035 892,80 zł pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami
Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały”
Wniosek złożono w 2018 r., lecz sama realizacja nastąpiła już w 2019 roku. Koszt całości
zadania to 131 079,40 zł z czego dofinansowanie w kwocie 54 360,39 zł pozyskano z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach budowy i
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
„Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Cegłów”
Wniosek złożono w 2018 r., lecz sama realizacja nastąpiła już w 2019 roku. Koszt całości
zadania to 156 895,06 zł z czego dofinansowanie w kwocie 77 717,96 zł pozyskano z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach budowy i
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”
W ramach MIAS 2019 Gmina Cegłów zrealizowała 5 zadań, na które otrzymaliśmy dotację z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości po 10
000,00 zł na każde z zadań tj. „Remont chodnika na ul. Partyzantów w miejscowości Cegłów”,
„Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w miejscowości Cegłów”, „Remont chodnika w
miejscowości Podciernie”, „Budowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Posiadały
oraz wykonanie wyciągu spalin w garażu OSP Posiadały” i „Remont garażu OSP w ramach
gotowości bojowej straży w miejscowości Skupie”.
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2019”
W 2019 r. były realizowane dwa etapy odbioru azbestu w ramach, którego odebrano
przetransportowanych i zutylizowanych materiały zawierające azbest o masie 175,68 Mg.
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Wartość tych dwóch zadań wyniosła 49 841,86 zł, z czego kwota 38 288,19 zł stanowiła
dotację pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Odrestaurowanie zabytkowego silnika napędowego wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej zabytku Młyn Wodny w Kiczkach Pierwszych”
W ramach zadania odrestaurowany został zabytkowy silnik napędowy z młyna wodnego w
Kiczkach. Całkowity koszt zadania wyniósł 80 000,00 zł co stanowiło 100% środków
pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

„Przywrócenie utraconych wartości dziedzictwa kulturowego zabytkowi Młyn Wodny w
Kiczkach”
W ramach zadania opracowany został projekt budowlano-wykonawczy dla budynku
zabytkowego młyna wodnego w Kiczkach. Całkowity koszt zadania wyniósł 96 380,34 zł co
stanowiło 100% środków pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Warszawie.
„Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Cegłów na lata 2019-2035”
W ramach zadania opracowana zostanie strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy
Cegłów. Wartość zadania według wniosku wynosi 49 000,00 zł co stanowiło 100% środków
pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie”
W ramach zadania wybudowany został kort do tenisa ziemnego przy Zespole Szkolnym w
Cegłowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 234 930,00 zł z czego kwota 95 250,00 zł stanowiła
dotację pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wnioski realizowane przez stowarzyszenia przy wsparciu Gminy Cegłów:
„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Cegłów”
Zadanie realizowane przez Rzymsko-Katolicką Parafię pw św. Jana Chrzciciela i Andrzeja
Apostoła. Wniosek o dofinansowanie złożono w 2019 roku, lecz sama realizacja zadania
odbywa siew 2020 roku. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 84 497,37 zł z czego kwota
67 597,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Program „KLUB – 2019”
W maju 2019 r. kluby sportowe z terenu Gminy Cegłów tj. Nowa Jutrzenka Cegłów i UKS
Jutrzenka-Junior Cegłów z pomocą Urzędu Gminy Cegłów złożył wniosek do Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub 2019”. Obydwa wnioski pozytywnie przeszły
ocenę formalną i merytoryczną dzięki czemu każdy z cegłowskich klubów otrzyma dotację w
wysokości 10 000,00 zł na zakup sprzętu oraz pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem
trenera (w okresie objętym wnioskiem). Do realizacji zadania przystąpiła tylko Nowa Jutrzenka
Cegłów.
,,Turniej Młodzików w Piłce Nożnej – Cegłów 2019”
Z pomocą Urzędu Gminy Cegłów w 2019 r. Nowa Jutrzenka Cegłów zorganizowała Turniej
Młodzików w Piłce Nożnej, na który pozyskała dotację w kwocie 6 000,00 zł z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach zadania
publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku.
Wnioski o pozyskanie funduszy zewnętrznych złożone w 2019 roku z realizacją w 2020 roku:
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”
W ramach MIAS 2020 Gmina Cegłów złożyła 5 wniosków, wnioskując o dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości po 10 000,00 zł
na każde z zadań tj. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni”, „Modernizacja
budynku świetlicy wiejskiej w Pełczance”, „Remont łazienki w OSP Podskwarne”,
„Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska szkolnego”
i „Remont Sali w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych”.
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze”
Wniosek o dofinansowanie prac związanych z przebudową drogi w ramach programu budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożony został w 2019 roku, lecz jego
realizacja zaplanowana jest na 2020 rok. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i
został przekazany do oceny zarządu. Kosztorysowa wartość zadania to 164 262,74 zł, zaś
wnioskowana kwota dofinansowania to 82 131,00 zł.
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6.

Przetargi

Postępowania poniżej 30 000euro
Wartość
wartość
Liczba
szacunkowa
szacunkowa złożonych
netto
(euro)
ofert
(zł)

Cena
wybranej
oferty
(brutto)

Cena
najdroższej
oferty
(brutto)

Lp.

Nazwa przedmiotu
zamówienia

1

dostawa urządzeń do kuchni
w Zespole Szklonym w
Cegłowie, ul. Poprzecznej 27

109 418,80

25 377,18

1

125 819,14

125 819,14

2

usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z
terenu Gminy Cegłów

85 033,34

19 721,53

8

28 983,14

69 603,84

3

Podwieszenie linii
napowietrznej oświetlania
ulicznego w m. Wiciejów gm.
Cegłów

20 427,60

3 158,48

2

13 935,90

20 919,24

4

Remont cząstkowy dróg
gminnych i dojazdowych o
nawierzchni bitumicznej

60 000,00

13 915,62

1

54 120,00

54 120,00

5

opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
budowa oświetlenia
ulicznego na ul. W. Oczko i
ul. Piłsudskiego

15 000,00

3 478,91

1

18 081,00

18 081,00

289 879,74

65 651,72

240 939,18

288 543,22

razem
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Postępowania powyżej 30 000euro
Lp.

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Wartość
Wartość
Liczba
szacunkowa
szacunkowa złożonych
netto
(euro)
ofert
(zł)

Cena
wybranej
oferty
brutto

Cena
najdroższej
oferty
brutto

uwagi

6 411 215,61

1 486 934,84

5

0,00

postępowanie
unieważnione
cena najniższej
oferty
0,00 przekraczała
kwotę
przeznaczoną
na realizację
zamówienia

2

przebudowa
części drogi
gminnej nr
220111W od stacji
PKP do DPS
Jedlina

203 623,82

47 225,88

3

122 943,42

140 669,26 nieograniczony

3

przebudowa drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych w
miejscowości
Posiadały

193 900,58

44 970,79

7

133 482,70

216 498,00 nieograniczony

4

przebudowa drogi
dojazdowej (ul.
Sienkiewicza) do
gruntów rolnych w
miejscowości
Cegłów.

242 034,09

56 134,26

7

163 291,06

220 928,17 nieograniczony

5

przebudowa
chodników na
terenie gminy
Cegłów

275 439,75

63 881,94

4

261 206,55

416 925,00 nieograniczony

1

budowa i
przebudowa
budynku Szkoły
Podstawowej w
Cegłowie
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6

przebudowa ulic:
Słonecznej,
Młyńskiej i
Spokojnej w
miejscowości
Cegłów

369 603,30

85 721,01

5

199 745,14

291 435,20 nieograniczony

7

budowa kortu do
tenisa ziemnego
przy Zespole
Szkolnym w
Cegłowie

332 838,92

77 194,36

2

234 930,00

253 213,95 nieograniczony

8

budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Wiciejów i Mienia
Gmina Cegłów.

2 042 027,08

473 601,38

4

2 374 970,10

3 874 500,00 nieograniczony

546 352,19

126 713,87

3

460 956,85

496 122,07 nieograniczony

0,00

nieograniczony
unieważniony
cena najniższej
oferty
0,00 przekraczała
kwotę
przeznaczoną
na realizację
zadania.

185 766,90

nieograniczony
349 046,94 rozstrzygnięty w
części meble

9

zaciągnięcie
kredytu
długoterminowego
w 2019 roku do
wysokości
3.110.000,00 PLN

dostawa
wyposażenia do
Centrum
Zrównoważonego
10
Rozwoju i Ochrony
Przyrody w
Cegłowie ul.
Kolejowa 17
dostawa
wyposażenia do
Centrum
Zrównoważonego
11 Rozwoju i Ochrony
Przyrody w
Cegłowie ul.
Kolejowa 17 części 8

456 825,84

456 825,84

105 950,28

105 950,28

10

9
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odbiór odpadów
komunalnych z
12
terenu gminy
Cegłów

przebudowa drogi
gminnej nr
13
220106W
Pełczanka-Mienia

858 000,00

205 513,90

3

2 075 175,77

481 289,46

6

0,00

nieograniczony
unieważniony
cena najniższej
oferty
0,00 przekraczała
kwotę
przeznaczoną
na realizację
zadania.

1 624 369,88 nieograniczony
1 399 862,41

odbiór i
zagospodarowanie
odpadów
14
komunalnych z
terenu gminy
Cegłów

odbiór odpadów
komunalnych z
15
terenu gminy
Cegłów

razem

7.

858 000,00

205 513,90

858 000,00

205 513,90

16 179 862,79

3 772 110,05

3

1

1 472 740,00

0,00

7 009 895,13

1 601 390,00 nieograniczony

nieograniczony
unieważniony
cena najniższej
oferty
0,00 przekraczała
kwotę
przeznaczoną
na realizację
zadania.
9 485 098,47

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W gminie Cegłów w 2019 roku wydano łącznie 13 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, w tym: 5 zezwoleń jednorazowych:




Zezwolenie jednorazowe z dnia 8 maja 2019 r. NR 1/J/1/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie Pikniku Ekologicznego, który odbywał się na terenie
Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach, Posiadały 78, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie jednorazowe z dnia 17 lipca 2019 r. NR 2/J/2/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie XIII Festynu Regionalnego Sójka Mazowiecka, który
odbywał się na stadionie przy ulicy Poprzecznej 27 w Cegłowie.
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Zezwolenie jednorazowe z dnia 26 lipca 2019 r. NR 3/J/3/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na Zabawie odpustowej w Kiczkach, która odbywała się na terenie
Domu Ludowego w Kiczkach, Kiczki Drugie 72, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie jednorazowe z dnia 19 sierpnia 2019 r. NR 4/J/4/2019 na sprzedaż
napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Placu Wioski Kulinarnej w Podcierniu,
Podciernie 85, 05-319 Cegłów, podczas Dożynek Gminno-Parafialnych.
Zezwolenie jednorazowe z dn. 4 września 2019 r. NR 5/J/5/2019 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie ogródka Piwnego znajdującego się w Kiczkach
Pierwszych 72, podczas Sołtysiady 2019.

Sześć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:













Zezwolenie nr A/II/10/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa w punkcie: Sklep SpożywczoPrzemysłowy, ul. Willowa 1, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie nr B/II/11/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% w punkcie: Sklep SpożywczoPrzemysłowy, ul. Willowa 1, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie nr C/II/12/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w punkcie: Sklep SpożywczoPrzemysłowy, ul. Willowa 1, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie nr A/II/3/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa w punkcie:
Sklep Wielobranżowy, Mienia 67, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie nr B/II/1/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% w punkcie:
Sklep Wielobranżowy, Mienia 67, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie nr C/II/12/2018 z dnia 30 sierpnia 2019 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w punkcie: Sklep Wielobranżowy,
Mienia 67, 05-319 Cegłów.

Dwa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży:
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Zezwolenie nr A/II/1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa w punkcie: Restauracja
„W PODWÓRKU”, Pl. Anny Jagiellonki 4, 05-319 Cegłów.
Zezwolenie nr A/II/2/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa w punkcie: Restauracja
„W PODWÓRKU”, Pl. Anny Jagiellonki 4, 05-319 Cegłów.

Wygaszonych zostało 12 zezwoleń, w tym:
Dziewięć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży:














Zezwolenie nr P/I/220/2016 wydane dnia 27 czerwca 2016 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa, w puncie: Sklep
Wielobranżowy, Mienia 67, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z powodu likwidacji
punktu sprzedaży.
Zezwolenie nr B/I/95/2016 wydane dnia 27 czerwca 2016 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% piwa w puncie: Sklep
Wielobranżowy, Mienia 67, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z powodu likwidacji
punktu sprzedaży.
Zezwolenie nr C/I/93/2016 wydane dnia 27 czerwca 2016 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w puncie: Sklep Wielobranżowy,
Mienia 67, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z powodu likwidacji punktu
sprzedaży.
Zezwolenie nr P/I/207/2015 wydane w dniu 1 lipca 2015 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa w punkcie: Sklep spożywczoprzemysłowy HIPEK, ul. Mienia 127, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło
z powodu likwidacji punktu sprzedaży.
Zezwolenie nr B/I/83/2015, wydane w dniu 1 lipca 2015 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% w punkcie: Sklep
spożywczo-przemysłowy HIPEK, ul. Mienia 127, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło
z powodu likwidacji punktu sprzedaży.
zezwolenie nr C/I/79/2015, wydane w dniu 1 lipca 2015 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w punkcie: Sklep spożywczoprzemysłowy HIPEK, ul. Mienia 127, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło
z powodu likwidacji punktu sprzedaży.
Zezwolenie nr P/I/209/2015 wydane w dniu 1 lipca 2015 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa w punkcie: Sklep spożywczoprzemysłowy ul. Willowa 1, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z powodu likwidacji
punktu sprzedaży.

str. 23





Zezwolenie nr B/I/85/2015, wydane w dniu 1 lipca 2015 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% w punkcie: Sklep
spożywczo-przemysłowy ul. Willowa 1, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło
z powodu likwidacji punktu sprzedaży.
zezwolenie nr C/I/81/2015, wydane w dniu 1 lipca 2015 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w punkcie: Sklep spożywczoprzemysłowy ul. Willowa 1, 05-319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z powodu likwidacji
punktu sprzedaży.

Trzy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży:






Zezwolenie nr P/II/4/2017 wydane w dniu 18 maja 2018 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa w punkcie: „Restauracja
u sąsiadów s.c.” ul. Pl. Anny Jagiellonki 4, 05 – 319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z
powodu rozwiązania spółki cywilnej.
Zezwolenie nr B/II/5/2017, wydane w dniu 18 maja 2018 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18% w punkcie: „Restauracja
u sąsiadów s.c.” ul. Pl. Anny Jagiellonki 4, 05 – 319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z
powodu rozwiązania spółki cywilnej.
Zezwolenie nr C/II/6/2017, wydane w dniu 18 maja 2018 r. na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w punkcie: „Restauracja
u sąsiadów s.c.” ul. Pl. Anny Jagiellonki 4, 05 – 319 Cegłów. Wygaszenie nastąpiło z
powodu rozwiązania spółki cywilnej.

III. Stan mienia komunalnego
1.

Wartość majątku trwałego

Gospodarowanie majątkiem Gminy Cegłów odbywa się poprzez:
 3 jednostki budżetowe,
 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 1 instytucję kultury
Wartość majątku trwałego Gminy Cegłów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 92.319.563,78 zł
Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. będącego w dyspozycji i posiadaniu jednostek
budżetowych:
1. Urząd Gminy Cegłów:
- Środki trwałe 72.516.637,32 zł.
- Pozostałe środki trwałe 2.236.940,27 zł.
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- Wartości niematerialne i prawne 739.641,67 zł.
- Środki trwałe w budowie 6.395.224,23 zł.
Razem 81.888.343,49 zł.
2. Zespół Szkolny w Cegłowie:
- Środki trwałe 4.682.291,00 zł.
- Pozostałe środki trwałe 1.163.693,62 zł.
- wartości niematerialne i prawne 9.486,45 zł.
Razem 5.855.471,07 zł.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie:
- Środki trwałe 3.891,80 zł.
- Pozostałe środki trwałe 50.833,84 zł.
- Wartości niematerialne i prawne 14.961,48 zł.
Razem 69.687,12 zł.

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. będącego w dyspozycji i posiadaniu jednostek, dla
których Gmina jest organem założycielskim:

1. Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie:
- Środki trwałe 3.302.970,81 zł.
- Pozostałe środki trwałe 222.681,58 zł.
- Wartości niematerialne i prawne 11.175,30 zł.
Razem 3.536.827,69 zł.
2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
- Środki trwałe 804.855,71 zł.
- Pozostałe środki trwałe 151.779,20 zł.
- Wartości niematerialne i prawne 12.599,50 zł.
Razem 969.234,41 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Cegłów uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych następujące dochody:
- z opłaty targowej

77.264,00 zł
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- z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych

77.972,29 zł

- ze zajęcia pasa drogowego

34.383,16 zł

- ze sprzedaży majątku

1.566.441,94 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. udziały Gminy Cegłów w banku BS Mrozy wynosiły 30.000,00zł.
Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych
kredytów i pożyczek.

IV. Gospodarka nieruchomościami
1. Nieruchomości nabyte
W 2019 roku zawarto 9 aktów notarialnych na nabycie 11 nieruchomości złożonych z 12
działek.
Powierzchnia łącznie nabytych nieruchomości wynosi 0,6628 ha za kwotę 56 446,00 zł w
tym darowizny 36 000,00 zł.

L.p. Repetytorium

1 396/2019

data

Nieruchomość

22.01.2019 Woźbin 210

Powierzchnia ha

0,1500

Wartość z
AN

Podmiot

Uwagi
umowa
sprzedaży

3 000,00 zł Teresa Romak

umowa
sprzedaży

2 686/2019

28.02.2019 Rudnik 181/1

0,0015

1 200,00 zł Andrzej Aleksander Zgódka

teren pod
pompownie
ścieków

3 2098/2019

Kiczki Pierwsze
30.05.2019 392/3

0,0100

1 000,00 zł Daniel Wiesław Osica

darowizna

4 2994/2019

Wola
Stanisławowska
29.07.2019 122/1, 122/2

0,0516

500,00 zł Łukasz Paweł Jakóbczyk

darowizna
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Krzysztof Stanisław Kulik,
Wiesława Kulik,
Łukasz Konca,
Piotr Romak,
Iwona Edyta Grudkowska,
Wojciech Sadowski,
Marłgorzata Skwiecińska,
0,1180

5 4580/2019

Cegłów
1849/15,
05.11.2019 1849/6

0,1222 24 020,00 zł Andrzej Kuźma

darowizna

6 4214/2019

15.10.2019 Cegłów 602/1

0,0052

umowa
sprzedaży

Aldona Stanisława Kuźma,

3 640,00zł Anna Helena Spodar
Marzanna Justyna Gójska
Katarzyna Gójska

7 4562/2019

05.11.2019 Cegłów 441/14

0,0573 12 606,00 zł Paweł Gójski

umowa
sprzedaży

8 5254/2019

11.12.2019 Wiciejów 250/5

0,0825

8 250,00 zł Zenon Jacek Świat

darowizna

0,0323

3230,00 zł Andrzej Wołkiewicz

9 5261/2019

Cegłów 503/18,
11.12.2019 501/25

0,0322

3 220,00zł Krzysztof Wąsowski

darowizna

2. Nieruchomości zbyte
Liczba sprzedanych nieruchomości – 7 o pow. 0,7333 ha za kwotę 297 100,00 zł.

L.p.

Repetytorium

1 1014/2019

2 1174/2019

Data

Nieruchomoś
ć

Cegłów
15.03. 981/2,
2019 6060/20

udział
2380/108848
29.03. Mienia
2019 1029/2 z
prawem do

Powierzchnia ha

Wartość z AN

1 055 450,00
0,7337 zł

w 0,6499 15 000,00 zł

Podmiot

Uwagi

Dobry Adres
Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialno
ścią

Sprzedaż
nieruchomo
ści
niezabudow
anej

Karol i Kamila
Marzena Gallak

Sprzedaż
udziału w
nieruchomo
ści z
prawem do
niewyodręb
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lokalu Mienia
96 m 7

3 1459/2019

4 1466/2019

5 5198/2019

udział
3470/108848
Mienia
1029/2 z
prawem do
12.04. lokalu Mienia
2019 96 m 4

udział
3470/108848
Mienia
1029/2 z
prawem do
12.04. lokalu Mienia
2019 96A m 4

08082019

Mienia
1077/9

nionego
lokalu
Mienia 96
m. 7

w 0,6499 23 200,00 zł

w 0,6499 23 200,00 zł

0,7939 620 535,00 zł

Jan i Alicja
Marianna Kurek

Sprzedaż
udziału w
nieruchomo
ści z
prawem do
niewyodręb
nionego
lokalu
Mienia 96
m. 4

Krystyna
Macudzińska i
Adam Wiesław
Macudziński

Sprzedaż
udziału w
nieruchomo
ści z
prawem do
niewyodręb
nionego
lokalu
Mienia 96A
m. 4

Majster Pol
Spółka z
Ograniczoną
Odpowiedzialno
ścią

Sprzedaż
nieruchomo
ści
niezabudow
anej

Powierzchnia gruntów zbytych z mienia Gminy Cegłów w 2019 r wynosi 1,5276 ha za łączną kwotę
1 737 385,00 zł.

3. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
W 2019 r. wszczęto 26 postępowań dotyczących podziału nieruchomości.
25 spraw zostało załatwionych ostatecznie poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej podział.
W jednym przypadku złożono wniosek o niewszczynanie postępowania z uwagi na zmianę koncepcji
wykorzystania nieruchomości.
Ponadto wydano 10 decyzji zatwierdzających podział dla wszczętych i zawieszonych postępowań na
podstawie wniosków złożonych w 2017, 2018 r do których zgromadzono niezbędną dokumentację w
2019 roku.
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Rozgraniczenie nieruchomości
W 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
4. Służebność, użytkowanie wieczyste

Służebności
Liczba ustanowionych służebności obciążających nieruchomości stanowiących mienie Gminy
Cegłów – 1 za kwotę 1 218,00 zł.

L.p.

Repetytorium

1 3421/2019

Data

Nierucho
mość

14.06. Cegłów
2019 124

Powierz- Wartość z
chnia ha AN

Podmiot

PGE
Dystrybucja
Spółka
Akcyjna z
siedzibą w
1 218,00 zł Lublinie

Uwagi

Służebność
infastrukturalna
SN stacja
kontenerowa i sieć
kablowa

Użytkowanie wieczyste, wydzierżawienie nieruchomości
Gmina Cegłów posiada dwie grupy nieruchomości oddanych w bezpłatne użytkowanie
wieczyste Rodzinnym Ogrodom Działkowym. ROD Polana 7,6495 ha, i ROD Czarny Staw
5,8072 ha. Łącznie 13,4567 ha na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 2845/96 z
14.11.1996r na okres 99 lat do 14 listopada 2095 roku.

5. Odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z
nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy
prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem,
w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale
prawomocne.
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Powierzchnia w m2

Lp. Działka

Oznaczenie w Planie

1

Cegłów 536/1

0,0059 ha

38KD(D)

2

Cegłów 538/1

0,0074 ha

38KD(D)

3

Cegłów 536/6

0,0169 ha

39KD(D)

4

Cegłów 538/6

0,0200 ha

39KD(D)

5

Cegłów 536/11

0,0172 ha

40KD(D)

6

Cegłów 538/11

0,0211 ha

40KD(D)

7

Cegłów 2128

0,0262 ha

44KD(D)

8

Cegłów 2135

0,0589 ha

44KD(D)

9

Cegłów 2127

0,0074 ha

45KD(D)

10

Cegłów 2112

0,0262 ha

44KD(D)

11

Cegłów 2116

0,0530 ha

44KD(D)

12

Cegłów 2122

0,0012 ha

44KD(D)

13

Cegłów 922/7

0,0009 ha

36KD(D)

14

Cegłów 724/3

0,0079 ha

220114W-03KD(L)

15

Cegłów 2143

0,0093 ha

220114W-03KD(L)

Art. 98 ust. 3 ww. ustawy stanowi za działki gruntu, przysługuje odszkodowanie w wysokości
uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.
Powierzchnia w m2

L.p Działka

Kwota odszkodowania w zł

1 Cegłów 2112

262

3668,00

2 Cegłów 2116

530

7420,00

3 Cegłów 2122

12

168,00

4 Cegłów 2127

74

1036,00

5 Cegłów 2128

262

3668,00

6 Cegłów 2135

589

8246,00

7 Cegłów 2136

75

1050,00

Razem

1 804 m2

25 256,00 zł
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6. Numeracja porządkowa
W 2019 r. wszczęto 26 postępowań dotyczących podziału nieruchomości.
25 spraw zostało załatwionych ostatecznie poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej podział.
W jednym przypadku złożono wniosek o niewszczynanie postępowania z uwagi na zmianę koncepcji
wykorzystania nieruchomości.
Ponadto wydano 10 decyzji zatwierdzających podział dla wszczętych i zawieszonych postępowań na
podstawie wniosków złożonych w 2017, 2018 r do których zgromadzono niezbędną dokumentację w
2019 roku.

V.

Infrastruktura techniczna

1.

Gospodarka wodno –ściekowa

Zaopatrzenie w wodę
Ujęcie komunalne
Teren ujęcia, podobnie jak cały teren gminy Cegłów położony jest na obszarze
głównego zbiornika wód podziemnych „Subniecka Warszawska część centralna” o zasobach
dyspozycyjnych 0,10l/s/km2. Są to wody trzeciorzędowe charakteryzujące się zwiększoną
zawartością związków żelaza i manganu, w związku z czym dla celów pitnych wymagają
uzdatnienia.
Pierwszy użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych. Głębokość
występowania spągu tego poziomu waha się od 60-80m w północnej części gminy do 30-40m
w południowej. W przeważającej części charakteryzuje dobrą izolacją pierwszego użytkowego
poziomu wodonośnego. Jedynie w rejonie wsi Mienia, Cegłów, Woźbin, Skwarne pierwszy
poziom jest średnio izolowany. Natomiast północna część gminy rejon wsi Pełczanka
charakteryzuje się brakiem występowania warstwy izolującej od powierzchni.
Pobór wody z ujęcia i dostarczenie jej do sieci wodociągowej wodociągu grupowego polega
na tłoczeniu jej ze studni głębinowych do stacji wodociągowej, wyposażonej w urządzenia
uzdatniające pracującej w układzie jednostopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania
wody.
Ujęcie wody, pracujące dla potrzeb stacji wodociągowej składa się z pięciu studni głębinowych
pracujących w ramach zatwierdzonych zasobów wodnych ujęcia w wysokości:
Qe=241m3/h przy depresji s=4,6-12,4m
Woda z każdej studni podawana jest oddzielnym rurociągiem tłocznym, które następnie łączą
się w jeden wspólny rurociąg doprowadzający wodę surową do stacji wodociągowej.
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Parametry studzien na ujęciu
Nr
studni

Głębokość
[m]

1

Rok
Wydajność
Depresja
wykonania eksploatacyjna [m]
[m3/h]
1986
65
9,70

2

1986

52

4,80

49

3

1990

52

4,60

43

4

1990

45

12,36

77

5

1990

27

8,30

48

79

Omawiane ujęcie wody posiada pozwolenie wodno – prawne. Pozwolenie to dopuszcza pobór
wód w następującej ilości:
Qśrd = 4524,0 m3/d,
Qmaxd = 5784,0 m3/d,
Qmaxh = 241,0 m3/h
Stacja uzdatniania wody
Uzdatnianie wody surowej pobranej z ujęcia wody polega głownie na jej odżelazianiu
i odmanganianiu w filtrach ciśnieniowych. Przed procesem filtracji woda jest napowietrzana
w celu utlenienia związków żelaza i manganu do postaci nierozpuszczalnych. Woda po
napowietrzeniu przechodzi przez układ równoległych filtrów ciśnieniowych, w których
zachodzi proces odżelaziania (usuwania związków żelaza) i odmanganiania (usuwania
związków manganu).
Stacja wodociągowa została wyposażona w instalację do dezynfekcji wody. Zestaw
do dezynfekcji wody złożony ze zbiornika podchlorynu i pompki dozującej (chloratora).
Podchloryn sodu podawany jest do wody przefiltrowanej podawanej do zbiornika
wyrównawczego.
Woda uzdatniona przepływa do zbiornika wyrównawczego wody czystej, z którego pobierana
jest przez pompy drugiego stopnia, które tłoczą wodę do sieci wodociągowej.
Płukanie filtrów odbywa się automatycznie z użyciem wody czystej i sprężonego powietrza.
Wody popłuczne odprowadzane są do odstojnika popłuczyn, w którym odbywa się
sedymentacja zawartych w nich zawiesin. Oczyszczanie wody popłuczne odprowadzane są
kolektorem do rowu melioracyjnego.
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Wyposażenie hali technologicznej stacji wodociągowej (SUW) stanowią urządzenia:
- aeratory do napowietrzania wody DN600 – 7szt.
- filtry ciśnieniowe Dn1800 – 7szt.
- sprężarki powietrza WAN-K – 2szt.
- instalacja dezynfekcji wody – chlorator C-53 – 2szt.
- dmuchawa typ DR-5-T-DNp-04 – 1szt.
- zestaw hydroforowy ZH-CR 8.60/60 (pompownia II stopnia)
Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi:
Qhśr = 245m3/h
Qdśr = 5880m3/d
Długość sieci wodociągowej 98,17km.

Odprowadzenie ścieków
Oczyszczalnia ścieków
W miejscowości Cegłów istniała pierwotnie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o
przepustowości 231m3/d wykonana w technologii reaktorów sekwencyjnych SBR z osadem
czynnym.
Rozbudowę czyszczalni ścieków zrealizowano w latach 2011-2012. Proces inwestycyjny
prowadzony był w warunkach czynnych urządzeń starej oczyszczalni. Przebudowana
oczyszczalnia ścieków jest obiektem odpowiadającym aktualnym standardom technicznym
i technologicznym.
Oczyszczalnia została rozbudowana do przepustowości Qdśr=500m3/d ze zmianą technologii
na system reaktorów biologicznych przepływowych z osadem czynnym.
Oczyszczalnia pracuje w systemie przepływowym złożonym z części mechanicznej oraz dwóch
równoległych reaktorów biologicznych osadu czynnego. W części osadowej przewidziano
biologiczną tlenową stabilizację osadu nadmiernego oraz odwadnianie osadu
ustabilizowanego z higienizacją osadu odwodnionego wapnem.
Część mechaniczna oczyszczalni wyposażona jest w kratę mechaniczną gęstą. Ścieki surowe
przepływając przez kratę pozbawiane są większych zanieczyszczeń stałych. Zatrzymane
zanieczyszczenia (skratki) są płukane i prasowane po czym trafiają do kasety workującej.
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Część biologiczna oczyszczalni wykonana jako blok technologiczny mieszczący dwa równoległe
ciągi technologiczne składające się z reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego każdy ze
wspólną pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego. W części tej prowadzony jest
proces biochemicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego jednofazowego
osadu czynnego pracującego w układzie tlenowym (aerobowym). Powietrze do natleniania
ścieków i osadu czynnego dostarczane jest ze stacji dmuchaw.
W warunkach tlenowych w reaktorach zachodzi proces utleniania substancji organicznych
zawartych w dopływających ściekach.
Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego klarowana jest w osadnikach wtórnych o
przepływie pionowym. Ścieki oczyszczone odpływają przelewem do odbiornika; osad zebrany
w leju osadnika zawracany jest do komór napowietrzania (reaktorów biologicznych) Część
osadu zatrzymanego w osadnikach usuwana jest okresowo jako osad nadmierny do komory
stabilizacji osadu.
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Stan i efekty rzeczowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Jednostka

Oddanych do

Ogółem

miary

eksploatacji
w roku 2019

stan na
31.12.2019 r.

2

3

Wyszczególnienie

0

1

1 udział

Stacje uzdatniania wody

szt.

0

Zmodernizowane stacje uzdatniania wody

szt.

0

Zbiorcza sieć wodociągowa*

km

0,00

98,17

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej*

km

0,10

31,20

Zbiorcze oczyszczalnie

ilość obiektów

ścieków
Budynki mieszkalne

przepustowość*

m3/dobę
szt.

Budynki mieszkalne

wodociągowej

podłączone do zbiorczej
sieci

kanalizacyjnej

Sołectwa

szt.

x

0

1

0,00
16

500,00
2 525

szt.

71

2 241

szt.

119

1 022

szt.

x

20

Sołectwa posiadające

wodociągową

szt.

0

20

zbiorczą sieć

kanalizacyjną

szt.

0

3

Sołectwa

zwodociągowane

szt.

x

20

częściowo*

skanalizowane

szt.

x

3

Stawki opłat

min

zł/m3

2,56

za wodę (brutto)

max

zł/m3

2,90

min

zł/m3

6,20

max

zł/m3

8,23

Stawki opłat
za ścieki (brutto)

W roku 2019 wydano warunki na przyłączenie się do sieci:
- wodociągowej 72szt.,
- kanalizacyjnej 20szt.

2019 rok
Zakup wody – 338 656 m³
Sprzedaż wody – 225 198,7 m³
Ilość podpisanych umów na dostarczenie wody – 54
Ilość podpisanych umów na odprowadzenie ścieków – 158
Ilość podpisanych umów na wykonanie usług asenizacyjnych – 73
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ILOŚCI ŚCIEKÓW PRZYJĘTYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W 2019R.
Oczyszczonych – 138 050,28 m³
Dowożonych – 12 164,25 m³
Dopływające siecią – 124 798,03 m³

BOBRY




Gmina Cegłów w dniu 25 października 2019 roku uzyskała Decyzję Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska na umyślne zabicie do 15 sztuk osobników bobra
europejskiego (Castor fiber) bytujących na terenie obrębów: Cegłów, Mienia,
Wiciejów, Piaseczno, Rudnik, Pełczanka, Kiczki Pierwsze, Kiczki Drugie, Skwarne, gmina
Cegłów. Z realizacji decyzji wynika, iż zostało odstrzelone 3 bobry.
Gmina Cegłów w dniu 3 października 2019 roku wystąpiła do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry na terenie
działek nr. ew. 354, 355/6 obręb Cegłów. Ze względu na charakter szkód szacowanie
wartości odszkodowania wykonane zostało przez biegłego rzeczoznawcę. Wysokość
odszkodowania to 14 320,25 zł.

KANALIZACJA


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi
priorytetowej II – Ochrona środowiska (perspektywa 2014-2020) w miejscowościach
Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia realizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.
Łącznie zostało podpisane 228 umów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w
poszczególnych miejscowościach:
 Rudnik 70 umów;
 Pełczanka 79 umów
 Wiciejów i Mienia 79 umów.

Dodatkowo w roku 2019 na terenie gminy Cegłów zostało wykonane:



47 przyłączy wodociągowych;
15 przyłączy kanalizacyjnych.
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2.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rada Gminy Cegłów dnia 15 czerwca 2018r podjęła Uchwałę LI/448/2018 w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów. Dotacje stanowiące pomoc de
minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021r. Rada
Gminy kierowała się zasadą wspierania przedsięwzięć na terenie gminy zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie
ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywnym, w stosunku do tradycyjnych
zbiorników bezodpływowych (szamb), rozwiązaniem oczyszczania ścieków z miejsc
pozbawionych dostępu do systemu kanalizacyjnego. W odróżnieniu od zbiorników
bezodpływowych, stanowiącego funkcję zbiornika gromadzącego zanieczyszczenia,
oczyszczalnie, dzięki kilkuetapowym procesom utylizacji ścieków, umożliwiają otrzymanie
końcowego produktu w postaci wody drugiej klasy jakości. Substancję tą można
z powodzeniem i bez szkody dla flory odprowadzać w grunt, są ekologiczne i nie zagrażają
środowisku.
W odróżnieniu od zbiorników bezodpływowych, oczyszczalnie nie wydalają też
specyficznych zapachów. Istotną kwestią jest również fakt, że ich użytkowanie jest bardziej
ekonomiczne. Odprowadzana do gruntu substancja nie wymaga usunięcia nieczystości przez
tabor asenizacyjny. Konieczna jest natomiast eliminacja gęstszych, gromadzących się
na ścianach urządzenia osadów- średnio raz na 2 lata. Sprawia to, że różnica w kosztach
budowy przydomowych oczyszczalni w stosunku do szamba zwraca się po ok. 3 latach ich
użytkowania. Kolejną zaletą jest bardzo prosta eksploatacja urządzeń. Polega ona na
dostarczeniu bakterii oraz enzymów do systemu kanalizacji. Należy jednak bezwzględnie
przestrzegać, aby uzupełniane były w odpowiednich proporcjach i odstępach czasowych, gdyż
odpowiedzialne są one za większość procesów oczyszczania.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzują się również wysoką jakością
i odpornością instalacji. W większości przypadków wykonane są z materiałów odpornych na
czynniki atmosferyczne i chemiczne. Fakt ten pozwala producentom na odpowiedzialne
udzielenie kilkuletniej gwarancji jakości. Jak każde urządzenie wykorzystywane
w gospodarstwie domowym, również przydomowy system oczyszczania posiada pewne wady.
Należy zaliczyć do nich niewątpliwie zamieranie bakterii w przypadku nieregularnego zasilania
zbiornika ściekami. Sytuacja ta może nastąpić przy wyjeździe, np. w czasie wakacji.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z założenia prowadzą bowiem trzystopniowy proces
klarowania, a bakterie odpowiedzialne są za pierwsze oczyszczenie zanieczyszczeń. Brak
dostarczanej pożywki może skutkować ich trwałym obumarciem, co w konsekwencji
prowadzić może do konieczności naprawy lub wymiany zbiornika. Kolejną niedogodnością
przy założeniu przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem drenażowym jest bardzo duża
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powierzchnia potrzebna na jej budowę. System drenażowy posiadać musi bowiem elementy
usytuowane pod założonym kątem, aby spływ cieczy był bezproblemowy, co wymaga
odpowiedniego metrażu do zagospodarowania przy montażu instalacji. Systemy oczyszczania
mogą ulec zapchaniu po kilku latach użytkowania i braku reakcji na sygnały wywołane
gromadzącym się nalotem. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy pamiętać o gruntownym
oczyszczeniu filtra z osadnika.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się obiektami coraz większej rzeszy
potencjalnych nabywców a co się z tym wiąże prowadzą w znacznym stopniu do poprawy
środowiska poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań.
Kierując się powyższymi stwierdzeniami program dotacji z budżetu Gminy Cegłów
należy kontynuować w kolejnych latach.
Zestawienie wybudowanych oczyszczalni ścieków z przekazaną dotacją budżetu Gminy
Cegłów w roku 2019.

Miejscowość

Wybudowane
oczyszczalnie

Podciernie

1

Posiadały

2

Rososz

1

Piaseczno

1

Skwarne

2
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3.

Inwestycje w infrastrukturę

WYBRANE INWESTYCJE ORAZ MODERNIZACJE W 2019 ROKU

Nazwa zadania

1

2

3

4

6

Koszt
Efekty
(tys. PLN)
Zakończono 30.12.2019
„Przebudowa pomieszczenia 70 110 zł brutto
kotłowni
–
podział
pomieszczenia
kotłowni.
Budowa wewnętrznej instalacji
gazu do kotłowni i kuchni o
mocy 51kW wraz z wymianą
kotła na gazowy o mocy 35kW
w
budynku
Publicznego
Przedszkola w Cegłowie”.
„Budowa
wewnętrznej 38 160,75 brutto koszt Zakończono 12.12.2019
instalacji gazu do kotłowni o UG Cegłów
mocy
100kW
wraz
z
wymianą
palników
na Całość zadania
gazowe
w
budynku 70 294,50 brutto
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Cegłowie”.
„Budowa
wewnętrznej 61 500 zł brutto
instalacji gazu do kotłowni o
mocy
510kW
wraz
z
wymianą
palników
na
gazowe dla budynku Zespołu
Szkolnego w Cegłowie, ul.
Poprzeczna 27”.
„Budowa
wewnętrznej 48 954 zł brutto
instalacji gazu ziemnego do
kotłowni o mocy 72kW wraz
ze zmianą palnika olejowego
na gazowy w budynku
Urzędu Gminy”.
Kanalizacja Rudnik

2 265 069,60 zł brutto

Zakończono 16.09.2019

Zakończono 12.12.2019

Zawiadomienie
o
zakończeniu
budowy
9.12.2019
Zrealizowano
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4.

Infrastruktura drogowa

Wykaz dróg gminnych

nr. drogi

ogółem

Ulepszona

1

[km]
3

Gruntowa
w tym:

Nieulepszona

Ogółem
Bitumiczna Betonowa Brukowa Tłuczniowa Żwirowa

[km]
7

[km]
9

[km]
13

[km]
15

[km]
17

[km]
19

Naturalne (z gruntu
rodzimego)

Twarda

Wzmocniona żwirem,
żużlem itp.

długość

[km]
21

[km]
23

220101W

3,001

2,054

0

0

0

0,435

0,512 0,512

0

220102W

2,392

0,283

0

0,197

0

1,345

0,567 0,567

0

220103W

1,54

0

0

0

0,026

0,664

0,85

0,85

0

220104W

5,646

0,776

0

1,174

1,47

0

2,226

0

2,226

220105W

2,166

2,166

0

0

0

0

0

0

0

220106W

2,7

2,7

0

0

0

0

0

0

0

220107W

2,54

0,102

0

0

2,368

0

0,07

0,07

0

220108W

6,452

0,007

0

0

0

1,139

5,306

0

5,306

220109W

2,411

2,411

0

0

0

0

0

0

0

220110W

3,622

3,622

0

0

0

0

0

0

0

220111W

4,25

1,363

0

0

0

0

2,887

0

2,887

220112W

2,395

2,395

0

0

0

0

0

0

0

220113W

4,34

1,598

0

0

0

0

2,742 1,635

1,107

220114W

2,873

1,200

0

0

0,440

1,233

220115W

4,626

3,08

0

0

0,318

220116W

1,92

0,367

0

0

52,874

31,124

0

1,371

0

0

0

0,876

0,352 0,352

0

0

0

1,553 1,553

0

4,622

5,692

17,065 5,539 11,526
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Remonty dróg w 2019 r.
przedmiot zamówienia lokalizacja

remonty cząstkowe dróg
masą asfaltową

m3

0,00

jednostka
m2
t
mb

500,00

0,00

0,00

h

0,00

wartość
brutto w

54 120,00

remont drogi dowiezienie
kruszywa betonowego,
równanie

ul. W. Oczko
w Cegłowie

0,00

0,00 692,00

0,00

remont drogi dowiezienie
kruszywa betonowego,
równanie

Huta
Kuflewska
dz. 201

0,00

0,00 540,00

0,00

32,00

31 287,60

remont drogi gminnej
220102W dowiezienie
kruszywa betonowego,
równanie

Kiczki
Pierwsze dr.
220102W

0,00

0,00 602,00

0,00

7,50

34 879,88

remont chodnika

Podciernie

0,00

499,00

0,00

0,00

105 604,70

remony chodnika

Cegłów ul.
Patyzantów

0,00

340,00

0,00

16,00 5 436,60

73 955,21

0,00

351,00

0,00

400,00

0,00

78 837,15

0,00 1 690,00

0,00

416,00 5 476,10

418 793,73

remont chodnika

Cegłów ul.
Sienkiewicza
razem

40 109,19
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opis robót

zakres
m2

Podbudowa z kruszywa łamanego
frakcji 0-31,5mm grubości 20cm
stabilizowanej mechanicznie,
(jezdnia) 1 100,00
wykonanie warstwy wiążącej
(pobocza) 330,00
(grubości 3cm) i ścieralnej
(grubości 4cm). pobocza z
kruszywa łamanego frakcji 031,5mm na szerokości 0,75cm.

km

wartość robót brutto
podstawowych dodatkowych nadzór

0,22

133 482,70

0,00 1 353,00

0,34

161 815,06

0,00 1 660,50

Podbudowa z kruszonki
betonowej (warstwa dolna) 063mm grubości 12cm i kruszywa
łamanego (warstwa górna) frakcji
0-31,5mm grubości 8cm
stabilizowana mechanicznie oraz (jezdnia) 2 355,00
0,478
wykonaniu warstwy ścieralnej
(pobocza) 582,00
(grubości 5cm). Pobocza z
kruszywa łamanego frakcji 0-31,5
na szerokości 0,75m na ulicy
Młyńskiej i 0,50m na ul. Spokojnej
i Słonecznej

199 745,14

0,00

0,28

122 943,42

0,00 1 230,00

razem 1,318

617 986,32

0,00 4 243,50

Podbudow z kruszywa łamanego
frakcji 0-31,5mm grubości 10cm
stabilizowanej mechanicznie,
warstwa wiążąca (grubości 4cm) i (jezdnia) 1 700,00
ścieralna (grubości 4cm).
(pobocza) 510,00
Pobocza z kruszywa łamanego
frakcji 0-31,5mm na szerokości
0,75cm. Odmulenie rowów.

0,00

Warstwa wyrównawcza z
mieszanki mineralno--asfaltowej
AC 11 W (średnio 75 kg/m 2 ) i
warstwa ścieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11 S
grubości 4cm.Umocnienie skarp
wewnętrznych oraz dna rowu po
stronie wschodniej płytami ECO.

(jezdnia) 1 450,00
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Oświetlenie uliczne wykonane w 2019 r.
l.p.

lokalizacja

1. teren gminy Cegłów

zakres prac
konserwacja oświetlenia ulicznego

budowa napowietrznej linii oświetlenia
2. Cegłów ul. Leśna i Sosnowa
ulicznego dł. 500,00m, 9 lamp led
Cegłów ul. Dobrzyckiego i wymiana 23 opraw sodowych na
3.
Poprzeczna
oprawy legowe
Cegłów rondo Lazarusa, ul.
przebudowa linii napowietrznej na
4. Poprzeczna, Dobrzyckiego
lninię kablową dł. 200,00mb
i Dobrzyckiego
wykonanie linii napowietrznej na
5. Wiciejów
odcinku 293,00m, 4 oprawy ledowe

wartość w
zł brutto
32 080,86
27 999,72
12 023,25
16 229,85
13 935,90
102 269,58

VI. Zagospodarowanie przestrzenne
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Cegłów nie jest objęta w całości miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości. W 2019 r. na
terenie Gminy Cegłów obowiązywało 5 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. podjęty uchwałą nr
XVII/96/04 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów;
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2015 r. podjęty uchwałą nr
XV/107/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów wraz z
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.4131.258.2015.KS;
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2016 r. podjęty uchwałą nr
XIX/158/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów;
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2019 r. podjęty uchwałą nr VI/40/19
Rady Gminy Cegłów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów.
Powyższe plany obejmują swym zakresem część terenów obrębu Cegłów stanowiąc około
67,8% terenów całego obrębu.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2018 r., podjęty uchwałą nr
LV/480/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 04 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia –
Mienia Zachód.
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Powyższy plan obejmuje swym zakresem część terenów obrębu Mienia, stanowiąc około
8,4% terenów całego obrębu.
W 2019 r. zakończono procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dopuszczającego budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w miejscowości
Cegłów. Rozpoczęto także procedurę uchwalenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego z 2015 r. podjętego uchwałą nr XV/107/15 Rady Gminy
Cegłów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miejscowości Cegłów, dotyczącej zmian redakcyjnych w treści planu dla
inwestycji z zakresu zabudowy szeregowej. W ramach prowadzonej procedury planistycznej,
w 2019 r. sporządzono analizę zasadności przystąpienia do zmiany planu, podjęto uchwałę o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu wraz z późniejszymi zmianami, do właściwych
organów wystosowano zawiadomienia o podjęciu tejże uchwały, uzgodniono możliwość
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko a także
uzyskano pierwsze uzgodnienia/opinie od właściwych organów i Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej. Ciąg dalszy procedury planistycznej zostanie podjęty w
2020r.
W 2019 r. zakończono procedurę uchwalania zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cegłów, sporządzoną wobec potrzeby
uporządkowania zasad zagospodarowania terenów mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych
oraz położonych na tym samym obszarze terenów produkcyjnych.
Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
lokalizacja inwestycji celu publicznego jak i ustalenie warunków zabudowy następuje w trybie
stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
W 2019 r. wydano 3 pozytywne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Powyższe decyzje dotyczyły realizacji infrastruktury technicznej użyteczności
publicznej (takiej jak budowa sieci niskiego napięcia czy przebudowa drogi) na terenie gminy
Cegłów. W 2019 r. nie wydano decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
W poprzednim roku wydano 57 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy. Wśród
wszystkich tych decyzji przeważały te, które dotyczyły inwestycji związanych z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną (nową, przebudowywaną lub uzupełniającą), które stanowiły
około 79% wydanych decyzji o warunkach zabudowy w roku 2019. Pozostałe decyzje dotyczyły
zabudowy zagrodowej (około 13%), obiektów infrastruktury technicznej (około 3%),
zabudowy usługowej (około 3%) i mieszkaniowo-usługowej (około 2%). W 2019 r. nie wydano
decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Wydane decyzje w 2019 r. wskazują na
duże zainteresowanie inwestorów, terenami położonymi w rejonie miejscowości Posiadały,
Tyborów, Wiciejów czy Mienia.
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VII. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
komunalnymi
1.

Opieka nad zwierzętami

Zadania realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cegłów w dniu
25 marca 2019 r. Nr IX/52/19 to:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 12 czworonogów
b) pokrycie kosztów zabiegów weterynaryjnych - 1.771,43 zł
c) zakup karmy i kojca – 2.129,51 zł
Liczba prowadzonych i zakończonych postępowań w sprawach czasowego odbioru zwierząt –
1
Liczba podjętych uchwał w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt - 1

2.

Gospodarka odpadami

Zadania zrealizowane z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach:
Kontrole właścicieli nieruchomości w kontekście przestrzegania obowiązków nałożonych ww.
ustawą
Łączna liczba kontroli: 20, w tym w zakresie:
- przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona , wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe Z zakresu z zakresu
ustawy - 1
- zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach
wydanych na podstawie art.4a ust. 1: 20
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Liczba postępowań w sprawie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji: 8
Liczba wydanych zezwoleń Wójta Gminy Cegłów na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 1
Ze względu na nowelizację ustawy o odpadach poprzez wydłużenie terminu na składanie
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast sprawozdań przez podmioty odbierające odpady
do 30 czerwca następnego roku brak danych o masie i kodach zebranych odpadów.
Liczba projektów uchwał przekazanych na sesję Rady Gminy Cegłów: 7, w tym:
 uchwały nr XVII.118.19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Cegłów;
 uchwały nr XVII.117.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów;
 uchwały nr XIX.141.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego;
 uchwały nr XIX.140.19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji
 uchwały nr XIX.139.19 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów nr XVII11819
z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Cegłów ;
 uchwały nr XIX.138.19 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
 uchwały nr XIX.137.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty .
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Cegłów zapewniła :
1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
w ramach prowadzonego odbioru łącznie zostały zorganizowane 84 odbiory, z czego:
- zbiórek odpadów komunalnych, popiołu i bioodpadów: 42;
- wywozów odpadów gromadzonych selektywnie: 36;
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- wywozów odpadów gabarytowych: 6 odbiorów,
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3. obsługi administracyjnej tego systemu: 1 osoby;
4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami: 5 form, w
tym 1 impreza z okazji obchodów Dnia Ziemi;
5. pokrycie całorocznych kosztów zakupu worków przekazywanych mieszkańcom Gminy
Cegłów do gromadzenia odpadów dla 6 frakcji;
6. pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do
składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach: 1.
Działania z zakresu z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Liczba postępowań i wydanych decyzji w zakresie ustawy o odpadach 1;
Liczba wydanych skierowanych wezwań do usunięcia odpadów 3;
Liczba wydanych decyzji w sprawie usunięcia nielegalnie składowanych odpadów – 1;
Liczba przypadków usuwania porzuconych odpadów 1.

W okresie sprawozdawczym realizowano wykonywanie uchwał regulujących gospodarkę
odpadami komunalnymi:
- Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów,
- Uchwałą Nr IV/22/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty,
- Uchwałą Nr IV/23/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
dla nieruchomości niezamieszkałych.
Pobór opłaty od mieszkańców za odpady w drodze inkasa prowadzą sołtysi.
Od dnia 1 stycznia 2019 roku ustalone nowe stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosić będą:


miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby,
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miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od osoby,
stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 180,00 zł za rok od jednego domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 540,00 zł za rok od jednego domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ewidencja gospodarki odpadami prowadzona jest w systemie informatycznym.

W wyniku prowadzonych działań administracyjnych do 12 osób skierowane zostały wezwania
do złożenia deklaracji, korekty deklaracji bądź wyjaśnień w związku z niezgodnością danych
wynikających z danych ewidencyjnych oraz danych wskazanych w deklaracjach.

W 2019 r., na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji, gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi było objęte 5425 osoby z 1866 gospodarstw
domowych.
Uchwałą Nr XVIII/151/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. wprowadzono na
terenie Gminy Cegłów gminny program dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej
Rodziny. Zgodnie z w/w uchwałą zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2015r. poz.
1359). Zwolnienie to przysługuje rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej
Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość zwolnienia wynosi 100%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie
wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wg stanu na 31.12.2019 r. w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny ulgą w opłacie za
gospodarowanie opłatami komunalnymi zostało objętych 60 KDR.
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3.

Pozostałe działania z zakresu ochrony przyrody

Liczba złożonych wniosków o dotację/dofinansowanie działań związanych z ochroną
środowiska – 2, w tym:
 Wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza na zwiększanie zazieleniania poprzez
budowę skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Cegłowie;
 Wniosek o przyznanie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów z działalności rolniczej.
Liczba zrealizowanych projektów w ramach ocenionych wniosków: 1.
W ramach przyznanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego środków w ramach
programu MIWOP został utworzony zakres ramach rewitalizacji zieleni poprzez utworzenie
skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego w m. Cegłów zakupiono i posadzono 20 szt. lipy Green
Globe, zakupiono i posadzono 193 szt. bylin i krzewów.

Wykonanie zadań z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Liczba zezwoleń wydanych na usunięcie drzew 7
Liczba posadzonych drzew 41, w tym przy współpracy z sołectwami: 21 szt.

VIII. Oświata
1.

Placówki oświatowe

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki
w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty, tj. przedszkolach, w tym
z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa
w art. 14a ust. la ustawy o systemie oświaty, tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także
w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których
mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy.
Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji,
zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków
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określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada
za jej działalność.
Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym
w szczególności:
 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie,
 zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej,
 zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów.
Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega:
 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi
oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
a także gospodarowania mieniem,
 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów,
 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki
Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

PLACÓWKI OŚWIATOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CEGŁÓW

W roku 2019 Gmina Cegłów była organem prowadzącym dla Zespołu Szkolnego w Cegłowie
im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa, w skład którego wchodzą:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa
- Publiczne Gimnazjum im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa
- Publiczne Przedszkole im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie – Filia Piaseczno
- Publiczne Przedszkole w Cegłowie – Filia Piaseczno
Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacyjnych
zaopiniowanych przez Wójta Gminy Cegłów. Placówki realizowały podstawy programowe
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kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie
z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę
odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli i dobór kadry pedagogicznej.
W roku szkolnym 2018/2019 kształciło się ogółem 421 uczniów w tym 379 w Szkole
Podstawowej i 42 w Gimnazjum.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019
Lp.

1
2

1

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba

w tym:

oddziałów

uczniów

I

II

Szkoła Podstawowa w
Cegłowie
Szkoła Podstawowa w
Cegłowie – filia
Piaseczno
OGÓŁEM:

18

361

53

1

12

19

Gimnazjum w
Cegłowie
OGÓŁEM:

III

IV

V

VI

VII

VIII

37

18

68

65

34

45

41

12

-

-

-

-

-

-

-

379

67

37

17

71

67

34

45

41

2

42

-

-

42

-

-

-

-

-

21

421

Dane źródłowe: wg SIO na 22 sierpień 2019 r

We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach rozpoczęło 374 uczniów, w tym 354 w Szkole
Podstawowej w Cegłowie i 20 w filii Szkoły Podstawowej w Piasecznie. Od 1 września 2019 r.
w ustroju szkolnym nie funkcjonują już gimnazja.
Tabela nr 1a. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

1
2

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa w
Cegłowie
Szkoła Podstawowa w
Cegłowie – filia
Piaseczno
OGÓŁEM:

Liczba

Liczba

w tym:

oddziałów

uczniów

I

II

18

354

38

2

20

20

374

III

IV

V

VI

VII

VIII

53

36

19

69

62

34

43

8

12

-

-

-

-

-

-

46

65

36

19

69

62

34

43

Dane źródłowe: wg SIO na 04 maj 2020 r.

W gminie Cegłów funkcjonuje jedno gminne przedszkole w Cegłowie, które ma też swój
oddział filialny w Piasecznie. W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało 5 oddziałów
przedszkolnych, w tym 3 oddziały w przedszkolu i 2 oddziały klasy „0”, w roku szkolnym
2019/2020 zwiększyła się ilość oddziałów w przedszkolu do 6, w tym 4 klasy poniżej „0” i 2
oddziały klasy „0”.
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Tabela nr 2. Stan organizacji publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba dzieci w
przedszkolu

1

Przedszkole w Cegłowie
łącznie z Filią w Piasecznie

5

106

69

Liczba
dzieci w
klasie „0”
37

Dane źródłowe: wg SIO na 22 sierpnia 2019 r.

Tabela nr 2a. Stan organizacji publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba dzieci w
przedszkolu

1

Przedszkole w Cegłowie
łącznie z Filią w Piasecznie

6

129

84

Liczba
dzieci w
klasie „0”
45

Dane źródłowe: wg SIO na 04 maj 2020 r.

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolnym w Cegłowie zatrudnionych było 63
nauczycieli w pełnym wymiarze a 6 nauczycieli zatrudniono w niepełnym wymiarze godzin.
Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolnym w Cegłowie zatrudnionych jest 65
nauczycieli w pełnym wymiarze i 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin.

Tabela nr 3. Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Cegłów w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
OGÓŁEM:

Liczba etatów

Liczba osób

5,06
18,86
17,78
24,83
66,52

5
20
19
25
69

Dane źródłowe: wg SIO na 31 sierpnia 2019 r.

Tabela nr 3a. Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Cegłów w roku szkolnym 2019/2020
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
OGÓŁEM:

Liczba etatów

Liczba osób

3,00
17,34
21,38
27,56
69,28

3
17
24
29
73

Dane źródłowe: wg SIO na 04 maja 2020 r.
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Przeciętna liczba etatów nauczycieli w 2019 roku wynosiła 68,75 etatu, w tym w podziale na
stopnie awansu zawodowego:
- nauczyciel stażysta – 5,83 etatu
- nauczyciel kontraktowy – 17,98 etatu
- nauczyciel mianowany – 19,74 etatu
- nauczyciel dyplomowany – 25,20 etatu
W 2019 roku 4 nauczycieli uzyskało stopień
a 4 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego.

nauczyciela

mianowanego

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 wyniosły 3 642 697,60 zł i kształtowały się
następująco:

Lp.

Stopień awansu zawodowego

1

Nauczyciel stażysta

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w
2019 r. ( w zł.)
226 050,10

2

Nauczyciel kontraktowy

679 763,04

3

Nauczyciel mianowany

938 138,14

4

Nauczyciel dyplomowany

1.798 746,32

W roku 2019 osiągnięto wysokości średnich wynagrodzeń, w związku z tym nie było
konieczności wypłacania nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2019, zgodnie
z wymogami prawa i potrzebami szkół zabezpieczono nakłady finansowe w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele w ciągu roku brali udział w wielu
konferencjach i szkoleniach zawodowych mających na celu podniesienie ich kwalifikacji
zawodowych. Wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
wyniosły w 2019 r. ponad 22 tys. zł.

Tabela 4. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
1

Nazwa placówki
Zespół Szkolny w
Cegłowie
Ogółem:

Plan 2019 r.
23.075,00

Wykonanie 2019 r.
22.867,55

23.075,00

22.867,55

str. 53

W każdej placówce poza kadrą pedagogiczną zatrudnieni są pracownicy obsługi. W roku 2019
zatrudnionych było 19 pracowników niepedagogicznych, świadczących pracę w administracji
i obsłudze Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Troje pracowników obsługi zatrudnionych było w
ramach prac interwencyjnych finansowanych ze środków Urzędu Pracy.

Tabela nr 5. Stan zatrudnienia administracji i obsługi w placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Cegłów
Lp.

Wyszczególnienie

Przeciętna liczba
etatów w 2019 roku

Liczba osób
zatrudnionych na
dzień 31.12.2019

Administracja
1.
2.
3.
4.
5.
6
1.
2.
3.
4.
5.

Dyrektor
Kierownik administracyjny
Referent ds. kadr i obsługi sekretariatu
Intendent
Pomoc nauczyciela
Pielęgniarka
Obsługa
Kucharka/pomoc kuchenna
Pracownik gospodarczy
Sprzątanie pomieszczeń/terenu
Konserwator
Woźny
OGÓŁEM:

1,00
1,00
0,66
1,00
3,00
0,5

1
1
1
1
3
1

4,62
0,35
4,51
1,54
1,26
19,44

2
1
4
1
2
18

PLACÓWKI OŚWIATOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST INNY PODMIOT
NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej
- Punkt Przedszkolny „W stumilowym lesie”
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice:
- Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole w Podcierniu”
3. Kraina Bajek Ilona Juszczak
- Niepubliczne Przedszkole
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Tabela nr 6. Stan organizacji placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest inny
podmiot niż JST w roku szkolnym 2019/2020
Lp.

Wyszczególnienie

1

Szkoła Podstawowa
w Wiciejowie
2
Oddział przedszkolny
przy szkole
podstawowej
3
Punkt Przedszkolny
„W stumilowym lesie”
OGÓŁEM SRWWiO Wiciejów:
4
Punkt Przedszkolny
„Małe Przedszkole w
Podcierniu”
5
Niepubliczne
Przedszkole Kraina
Bajek
RAZEM:

Liczba

Liczba

w tym:

oddziałów

uczniów

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

8

84

5

13

10

8

12

13

14

9

2

21

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13

-

-

-

-

-

-

-

-

11
1

118
25

5
-

13
-

10
-

8
-

12
-

13
-

14
-

9
-

4

63

-

-

-

-

-

-

-

-

16

206

5

13

10

8

12

13

14

9

Dane źródłowe: wg SIO na 04 maj 2020 r.

LICZBA UCZNIÓW WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY CEGŁÓW W
LATACH 2017– 2019

Nazwa
Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkole
(w tym Kl. „O”)
Ogółem:

2017/2018
Liczba
Liczba
oddziałów
uczniów
23
384
4
13
(5)
40

90
256
(81)
730

2018/2019
Liczba
Liczba
oddziałów
uczniów
27
460
2
12
(4)
41

42
222
(61)
724

2019/2020
Liczba
Liczba
oddziałów
uczniów
28
458
14
(5)
42

251
(80)
709

Dane źródłowe: wg SIO na dzień 31 marca 2018 r., 30 września 2018 r., 04.05.2020
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2.

Dotacje podmiotowe i celowe

DOTACJE PODMIOTOWE PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ CEGŁÓW PLACÓWKOM
OŚWIATOWYM, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST INNY PODMIOT NIŻ JST W
ROKU 2019
Wiciejów:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie
Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Wiciejowie
Punkt Przedszkolny „W stumilowym lesie”
Razem:

934.283,25 zł.
121.382,04 zł.
82.431,45 zł.
1.138.096,74 zł.

Podciernie:
Punkt Przedszkolny „Małe przedszkole w Podcierniu”

129.535,13 zł.

Kraina Bajek Ilona Juszczak:
Niepubliczne Przedszkole

339.416,06 zł.

W roku 2019 przekazano łącznie do jednostek oświatowych prowadzonych przez inne
podmioty niż JST dotacje w łącznej kwocie 1.607.047,93 zł.

DOTACJE CELOWE
W roku 2019 realizowany był projekt konkursowy „ WzMocnij swoje otoczenie”, którego
głównym celem było uporządkowanie terenu przy budynku filii ZS w Cegłowie z siedzibą w
Piasecznie i nadanie funkcji edukacyjno – rekreacyjno – sportowej poprzez zainstalowanie
bezpiecznych urządzeń , zasiew i nasadzenie roślinności, utworzenie „ Sensorycznej ścieżki
zdrowia”, górki do zjazdów saneczkowych oraz miejsc rekraeacji.

Projekt pt. „Akademia kompetencji w Gminie Cegłów” realizowany jest w partnerstwie
pomiędzy Gminą Cegłów i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu
to 404 310,00 zł., w tym wkład własny 21 228,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji
kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze poniesienie jakości procesu
kształcenia w placówkach.
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W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody,
zajęć komputerowych, języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego.
Przeprowadzono rekrutację uczniów, zgromadzono dokumenty do realizacji, zorganizowano
zajęcia wg stałych terminów a nauczyciele realizujący opracowali plan dydaktyczny swoich
zajęć i prowadzą dzienniki zajęć i dokumentację fotograficzną. Nauczyciele uczestniczyli w
cyklach szkoleń doskonalących.
Ze środków otrzymanych w ramach projektu Akademia Kompetencji zakupiono w 2019 roku
sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. Bazę dydaktyczną szkoły wzbogaciły m. in. aparaty
fotograficzne, ekran ścienny, wizualizer, 5 laptopów, 2 monitory interaktywne i pomoce
naukowe na łączną kwotę 67.265,64 złote.

3.

Dowóz i dożywanie uczniów

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) jeżeli droga
uczniów klas I – IV szkoły podstawowej do szkoły, w której obwodzie mieszkają, przekracza 3
km, a uczniów klas V i VIII szkół podstawowych przekracza 4 km, to gmina ma zapewnić im
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Alternatywą jest zwrot kosztów przejazdu z
domu do szkoły i z powrotem środkami komunikacji publicznej. Gmina zapewnia także
bezpłatny transport dzieci do szkół specjalnych.
Dowóz uczniów w 2019 roku wykonywał BAGS z Dobrego. Gmina ponosiła koszt zakupu
biletów miesięcznych dla uczniów, dla bezpiecznego dowozu uczniów zatrudniała również
opiekunów. Złożone zostały wnioski o zwrot kosztów przejazdu 169 dzieci na rok szkolny
2018/2019 oraz 156 wniosków na rok szkolny 2019/2020. Koszt refundacji biletów od miesiąca
stycznia do czerwca 2019 r. wyniosła 78.934,70 zł. natomiast od miesiąca września do miesiąca
grudnia 2019 r. była to kwota 69.174,20 zł. Łączna kwota zwrotu kosztów dojazdu uczniów w
roku 2019 wyniosła 148 108,90 złotych.
Gmina Cegłów finansuje również dowóz dzieci organizowany przez rodziców/ opiekunów we
własnych zakresie, np. samochodem bądź koleją. W roku szkolnym 2018/2019 zwrot takich
kosztów realizowany był na podstawie 6 umów (I-VI 2019r. – kwota 4 393,05 zł.) a w roku
szkolnych 2019/2020 na podstawie 8 umów (XI-XII 2019 r. – kwota 6 374,48 zł. ). Łączne
dofinansowanie to kwota 10 767,53 zł.
Koszt dowozu uczniów do szkół w 2019 roku to kwota 158 876,43 zł.
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolnym w Cegłowie żywionych i dożywianych było
372 uczniów.
Stawka za żywienie i dożywianie w 2019 roku wynosiła:
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- dla uczniów przedszkola - 6,00 zł.
- dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 3,50 zł.
W 2019 r. z tytułu wsadu do kotła wpłynęły dochody w wysokości: 238 073,05 zł. (przedszkole
88 125,60, szkoła – 149 947,45)
Wydatki poniesione na zakupy spożywcze w 2019 r. wyniosły 253.099,47 zł.
Całkowity koszt utrzymania stołówki szkolnej w 2019 r. to kwota 510.802,12 zł.

4.

Podręczniki szkolne

W roku szkolnym 2019/2020 z darmowych podręczników skorzystali uczniowie Kl. III, VI Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkolnym w Cegłowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie.
Zakupiona została następująca ilość podręczników i materiałów ćwiczeniowych:

Klasa
Lp.

Jednostka

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Razem

1
2

Podręczniki
Ćwiczenia

51

31
77

49
46

27

1
79

79
75

3
48

4
52

167
455

51

108

95

27

80

154

51

56

622

Ogółem:

Środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe otrzymane w 2019 roku:
- podręczniki - 20 982,10 zł.
- ćwiczenia - 15 511,08 zł.
Łączna kwota dotacji to 36 493,18 zł.

5. Remonty i modernizacje placówek
W 2019 roku przeprowadzono następujące inwestycje





modernizacja placu zabaw w Piasecznie w kwocie 23 838,37zł.
modernizacja kuchni szkolnej w kwocie 303 993,97 zł.
przyłącze gazowe w Przedszkolu w Cegłowie w kwocie 81 795,00 zł.
przyłącze gazowe w Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 84 294,50 zł.
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Ponadto:
 urządzona została sala sensoryczna, zakupiono wyposażenie w kwocie 25 588,90 zł.
 zakupiono 2 oczyszczacze powietrza do przedszkola w kwocie 1596,00 zł. Dodatkowe
2 oczyszczacze powietrza zostały zakupione przez Radę Rodziców.
 zakupiono wyposażenie do kuchni szkolnej (zmywarka, 2 kotły warzelne, patelnia i
kuchnia gazowa 6 palnikowa) w łącznej kwocie 71 523,02 zł.

6. Stypendia wójta
Na podstawie Uchwały Nr XLI/328/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Gminy Cegłów
zostały ustanowione stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności
artystycznej a także dla finalistów i laureatów olimpiad i konkursów. Program ma na celu
wpieranie rozwoju utalentowanych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu
uzyskują wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać. Zadaniem w/w programu jest tworzenie
dodatkowej motywacji do pogłębiania wiedzy oraz promowanie najlepszych uczniów ,
mieszkańców gminy Cegłów. Wysokość kwoty stypendium dla uczniów uzależnione jest od
średniej ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego lub drugim półroczu w poprzednim roku
nauki
W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 stypendium przyznano 3 uczniom Szkoły
Podstawowej i 2 uczniom Gimnazjum, natomiast w pierwszym półroczu roku szkolnego
2019/2020 stypendium otrzymało 14 uczniów Szkoły Podstawowej.

Stypendia wójta za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 otrzymali:

1. Klaudia Kowalczyk kl. IIIb gimn., kwota 110,00 zł. m-cznie (średnia 5,00 i wzorowe zachowanie)
2. Katarzyna Parobcza kl. IIIa gimn., kwota 140,00 zł. m-cznie (średnia 5,13 i wzorowe zachowanie)
3. Michalina Gąsior kl. Vb, kwota 190,00 zł. m-cznie (średnia 5,31 i wzorowe zachowanie)
4. Julia Aniszewska kl. Vb, kwota 230,00 zł. (średnia 5,38 i wzorowe zachowanie)
5. Gabriela Branicka kl. Vc, kwota 230,00 zł. m-cznie (średnia 5,38 i wzorowe zachowanie)
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Stypendia wójta za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 otrzymali:

1. Amelia Mistewicz kl. VIc, kwota 110,00 zł. m-cznie (średnia 5,23 i wzorowe zachowanie)
2. Zuzanna Wąsowska kl. VIa, kwota 110,00 zł. m-cznie (średnia 5,23 i wzorowe zachowanie)
3. Karolina Pytel kl. Vc, kwota 130,00 zł. m-cznie (średnia 5,25 i wzorowe zachowanie)
4. Oliwia Uchman kl. Vc, kwota 130,00 zł. m-cznie (średnie 5,25 i wzorowe zachowanie)
5. Dawid Woźniak kl. VIIa , kwota 130,00 zł. m-cznie (średnia 5,25 i wzorowe zachowanie)
6. Maja Wąsowska kl.VIIa, kwota 130,00 zł. m-cznie (średnia 5,25 i wzorowe zachowanie)
7. Zuzanna Deretkiewicz kl.VIIIa, kwota 140,00 zł. m-cznie (średnia 5,27 i wzorowe zachowanie)
8. Wiktoria Rosa kl. Va, kwota 170,00 zł. m-cznie (średnia 5,33 i wzorowe zachowanie)
9. Julia Duda, kl. Vb, kwota 170,00 zł. m-cznie (średnia 5,33 i wzorowe zachowanie)
10. Hanna Antosiewicz, kl. Vc, kwota 170,00 zł. m-cznie (średnia 5,33 i wzorowe zachowanie)
11. Oliwia Jakubowska, kl. VIa, kwota 210,00 zł. m-cznie (średnia 5,46 i wzorowe zachowanie)
12.Michalina Gąsior, kl. VIb, kwota 210,00 zł. m-cznie (średnia 5,46 i wzorowe zachowanie)
13. Marta Korzeń, kl. VIIa, kwota 230,00 zł. m-cznie (średnia 5,50 i wzorowe zachowanie)
14.Gabriela Bartnicka, kl. VIc, kwota 260,00 zł. m-cznie(średnia 5,60 i wzorowe zachowanie)

Łączna kwota stypendium Wójta Gminy Cegłów za bardzo dobre wyniki w nauce wypłaconego
w 2019 roku wyniosła 14 530,00 złotych.

IX. Kultura i promocja
1. Działalność GBP- Kulturoteki
Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie jest gminną instytucją kultury, która
zgodnie ze statutem służy mieszkańcom gminy Cegłów upowszechniając i promując
czytelnictwo oraz prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową wspólnie z Klubem
Kulturalne Zacisze.
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LOKAL:
W 2019 r. - bez zmian.
GBP-K mieści się w Cegłowie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 22. Na działalność kulturalną
wykorzystywany jest także budynek przy ul. Piłsudskiego 39 - siedziba Klubu Kulturalne Zacisze
(tzw. „Budynek przy rondzie”).
PRACOWNICY:
W 2019 r. – bez zmian.
W bibliotece pracowało 6 osób, łącznie 4,75 etatu:
 2 osoby (2 etaty) do gromadzenia, opracowania i udostępniania książek, prowadzenia
czytelni internetowej oraz działalności kulturalno-oświatowej,
 2 osoby (2 etaty) do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym Tadeusz Lempkowski
- dyrektor Kulturoteki.
 1 osoba (1/4 etatu) księgowa,
 1 osoba (1/2 etatu) sprzątaczka

FINANSE:
W 2019 r. zrealizowano budżet w wysokości 704 916 zł, z czego:






515 375 zł – to dotacja organizatora,
40 660 zł – to dotacje z innych źródeł:
o 10 660 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na zakup nowości książkowych
o 30 000 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Sójkę Mazowiecką
143 381 zł – środki wypracowane przez bibliotekę (zajęcia prowadzone w KKZ,
wynajem lokalu, sprzedaż książek, usługi ksero)
5 500 zł - darowizna

KSIĘGOZBIÓR:
Na koniec 2019 r. księgozbiór biblioteki wynosił 30 631 pozycji książkowych i 279
audiobooków. W ciągu roku zwiększył się o 1330 książek (1174 –z zakupu, 156- z darów) o
wartości 28 050,56 zł i 36 audiobooków o wartości 675,31 zł.
Blisko 36 % nowości, które wpłynęły do biblioteki (474 pozycje) pochodzi z dotacji MKiDN w
wysokości 10 660 zł. (pozostałe 16 298,76 zł to środki organizatora)
Wskaźnik zakupu nowości (książek i audiobooków) na 100 mieszkańców gminy wyniósł 23 %.
Ponadto biblioteka oferowała 25 tytułów prasowych, w tym 21 w prenumeracie.
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CZYTELNICY:
Do końca 2019 roku zarejestrowaliśmy 1171 czytelników, tzn. że z usług biblioteki korzystał
blisko co piaty mieszkaniec gminy (19,5% na 100 mieszkańców).
 Do 19 lat - 32%
 20-60 lat – 53 %
 Pow. 60 lat – 15%
W 2019 r. wzięliśmy udział w projekcie Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek”, dzięki
któremu wzrosła liczba czytelników w wieku 3-6 lat.
WYPOŻYCZENIA:
W 2019 r. biblioteka odnotowała ogółem 14 781 odwiedzin (w wypożyczalni, czytelni i czytelni
internetowej), co przekłada się na ponad 50 odwiedzin dziennie. Każdy z 1171 czytelników
odwiedził bibliotekę średnio 13 razy w ciągu roku.
Nasi czytelnicy wypożyczyli 20218 książek, 95 audiobooków i 954 czasopism, sumując: na
każdego czytelnika przypada ponad 18 pozycji wypożyczonych w ciągu roku.


Najlepszy czytelnik wśród dzieci wypożyczył 303 książki, wśród dorosłych – 224.

CZYTELNIA:
W 2019 r. z czytelni na miejscu skorzystało 3886 osób, którym udostępniono 1905 książek i
1003 czasopisma oraz udzielono 1496 informacji.
CZYTELNIA INTERNETOWA:
W bibliotece działa czytelnia internetowa: 5 komputerów dostępnych bezpłatnie. W 2019 r. z
czytelni skorzystało 813 użytkowników.
INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE:






Punkt usług ksero i wydruku - biblioteka oferuje usługi ksero, wydruku i skanu.
Bookcrossing „Weź, przeczytaj, podaj dalej” – regały do nieodpłatnego przekazywania
książek po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.
Powiadamianie sms – o czekających rezerwacjach, przetrzymanych książkach.
Wrzutnia na książki - umożliwia zwrot książek poza godzinami pracy biblioteki.
Obsługujemy stronę internetową biblioteki (www.bibliotekaceglow.pl) i
klubu –
(kkz.ceglow.pl.) oraz media społecznościowe (Facebook) – w 2019r. zanotowaliśmy
19473 wejścia na stronę biblioteki.
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA i informacyjna. W 2019 r., 140 imprez
rozrywkowych, zajęć edukacyjnych, spotkań i warsztatów dla czytelników biblioteki i
wszystkich mieszkańców gminy, w których wzięło udział ok. 3250 uczestników.













•









Konkurs: Czytelnik Roku 2018,
Konkurs recytatorski: Warszawska Syrenka
Zajęcia lit.-plast. dla dzieci „Baśniowe Popołudnie” w każdą ostatnią sobotę miesiąca
całoroczne spotkania dla dzieci w formie wycieczek do biblioteki i lekcji
bibliotecznych, m.in. spotkanie w bibliotece i projekcja filmu o Harcerzach z Cegłowa
dla dzieci z Rumii, warsztaty zorganizowane przez Instytut Książki w ramach akcji
Mała Książka Wielki Człowiek
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - zajęcia dla dzieci ze szkoły w Piasecznie, Podcierniu,
Cegłowie (spotkania z Elżbietą Bednarczyk)
Narodowe Czytanie z udziałem Olgi Miłaszewskiej
Teatrzyki dla dzieci: m.in.: Mikołajkowe hopsa-sanki, Pinokio, Bajlandia, Morska
przygoda
spotkania Koła Literackiego (comiesięczne)
2 spotkania z cyklu „Ludzie z pasją”: Danutą Mućko i Joanną Suszyńską
Spotkania autorskie: z Teresą Lipowską, Krzysztofem Daukszewiczem, Maciejem
Patkowskim, Krystyną Gucewicz, Krzysztofem Tomaszewskim, Barbarą Maksymiuk,
Elżbietą Bednarczyk, miejscowymi poetami (Jadwigą Wąsowską)
Warsztaty całoroczne odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze:
plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, twórcze, językowe, robotyki,
Wystawy: o Stanisławie Moniuszce, Sary Marzewskiej, Wojna na pierwszej
stronie-wrzesień 1939, Cegłowski księżne, wystawy fotografii Joanny
Suszyńskiej i Agnieszki Kondrackiej
Koncerty i imprezy okazjonalne: Walentynki, Dzień kobiet, Dla Ciebie Polsko, Koncert
kolęd i pastorałek, Wielkopostne spotkania literacko-muzyczne
Kiermasz wielkanocny
Akademia Talentów: półkolonie letnie i zimowe dla dzieci
IV Cegłowski Festiwal Muzyczny Złota Sójka
Imprezy okazjonalne: Dzień Kobiet, Walentynki, Andrzejki, Bal Wszystkich Świętych,
Noc Muzeów
Konferencja ministra MKiDN, dyrektora Biblioteki Narodowej i dyrektora Instytutu
Książki
Imprezy organizowane we współpracy ze stowarzyszeniami, m.in.: Lazarus, UDiTW
o Wakacyjne Kino na leżakach – projekcje filmów fabularnych
o Koncert Vanesy Harbek
o Finał WOŚP 2019
o Spotkania i zajęcia współorganizowane z Uniwersytetem II i III wieku (np.
Olimpiada Senior Fit Cegłów, prezentacje podróżnicze Michała Synowca,
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Agnieszki Kondrackiej; prezentacje dot. gospodarstwa domowego, Taniec w
kręgu, Prelekcje: Stanisława Czajki, wykładowców z SGGW, szkolenie pierwszej
pomocy
• Imprezy współorganizowane z gminą: np., Orszak Trzech Króli, obchody Święta
Konstytucji 3 Maja, Sójka Mazowiecka, dożynki gminne, Cegłowski Rajd Rodzinny,
Olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym, Dni Sera, Dzień Matki, Dzień Sołtysa,
Kolędowanie pod chmurką, wyprawki dla nowonarodzonych dzieci z gminy.

2.

Wydarzenia kulturalno –sportowe

Najważniejsze wydarzenia sportowo – kulturalne w 2019 roku w gminie Cegłów

NAZWA
IMPREZY

DATA
IMPREZY

ORGANIZATOR IMPREZY,
WSPÓLORGANIZATORZY IMPREZY

MIEJSCE
IMPREZY

4 stycznia 2019 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej,
Gmina Cegłów oraz GBP Kulturoteką w
Cegłowie

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

6 stycznia 2019 r.

Gmina Cegłów, GBP Kulturoteka, Zespół
Szkolny w Cegłowie

Gmina
Cegłów,
Zespół Szkolny
w Cegłowie

Noworoczne Spotkanie
Senioralne 70+ w Cegłowie

7 stycznia 2019 r.

Gmina Cegłów, GOPS, GBP Kulturoteką
w Cegłowie

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Noworoczne Spotkanie
Senioralne 70+ w
Podcierniu

10 stycznia 2019 r.

Gmina Cegłów, GOPS, GBP Kulturoteką
w Cegłowie

Wioska
Kulinarna
w Podcierniu

Noworoczne Spotkanie
Senioralne 70+
w Posiadałach

15 stycznia 2019 r.

Gmina Cegłów, GOPS, GBP Kulturoteką
w Cegłowie

Świetlica
Wiejska
w Posiadałach

Gmina Cegłów, Klub Kulturalne Zacisze

Klub
Kulturalne
Zacisze

Gmina Cegłów

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Korowód Kolędowy.
konkurs kolęd i pastorałek
współorganizowany z LGD
Mińskiej
IV Cegłowski Orszak Trzech
Króli

27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Otwarcie siłowni w Hali
Widowiskowo-Sportowej
w Cegłowie

13 stycznia 2019 r.

1 lutego 2019 r.
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V Turniej Piłki Siatkowej
koncert „Dzień Kobiet
na Mazowszu.
Najpiękniejsze utwory
męskiej literatury
wokalnej”
Dzień Sołtysa

I Cegłowski Turniej Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Cegłów

2 marca 2019 r.

Zespół Szkolny w Cegłowie

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

3 marca 2019 r.

Gmina Cegłów, Mazowiecki Teatr
Muzyczny imienia Jana Kiepury
w Warszawie

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Gmina Cegłów

Klub
Kulturalne
Zacisze

Gmina Cegłów

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

13 marca 2019 r.

24 marca 2019 r.

V Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy
Cegłów

14 kwietnia 2019 r.

Gmina Cegłów Stowarzyszenie Lazarus

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Kiermasz Wielkanocny

14 kwietnia 2019 r.

KGW z terenu Gminy Cegłów

Sala OSP
Cegłów

228 Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019 r.

Gmina Cegłów

Przy Pomniku
Niepodległości
, GBP –
Kulturoteka w
Cegłowie

VII Ekologiczny piknik
z okazji Dnia Ziemi, VII
Mazowiecka Majówka
z Biegami, IV Cegłowski
Marsz Nordic Walking
oraz Zbiórka publiczna
na leczenie Artura
Mazowieckiego

12 maja 2019 r.

Gmina Cegłów

Świetlica
Wiejska
w Posiadałach

29 maja 2019 r.

Gmina Cegłów, GBP Kulturoteka w
Cegłowie

Świetlica
Wiejska
w
Podskwarnym

Stowarzyszenie 3 Sektor

Targowisko
im. Janusza
Adamiaka
w Cegłowie

Dzień Matki Wsi

Zumba w Zielonej Gminie

8 czerwca 2019 r.
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Festiwal Kultury i Nauki

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

6-9 czerwca 2019 r.

9 czerwca 2019 r.

Zespół Szkolny
w Cegłowie

Zespół Szkolny
w Cegłowie

Zarząd Gminny OSP, Gmina Cegłów

Stadion przy
Zespole
Szkolnym w
Cegłowie

IV Cegłowski Festiwal
Muzyczny Złota Sójka o
nagrodę Wójta Gminy
Cegłów

14 czerwca 2019 r.

GBP Kulturoteka w Cegłowie

GBP
Kulturoteka
w Cegłowie
GBP

Kiczkowski Piknik Rodzinny

7 lipca 2019 r.

KGW Kiczki

Dom Ludowy
w Kiczkach

Festyn „Sójka Mazowiecka”

20 lipca 2019 r.

Gmina Cegłów

Stadion w
Cegłowie

obchody 75 rocznicy
wybuchu Powstania
Warszawskiego

1 sierpnia 2019 r.

Gmina Cegłów

Cegłowski Festiwal
Rockowy

9 sierpnia 2019 r.

Stowarzyszenie
Lazarus

Plac przy
Pomniku
Niepodległości
, cmentarz
parafialny,
Parafii
RzymskoKatolickiej
w Cegłowie,
Gminna
Biblioteka
PublicznaKulturoteka
w Cegłowie
Targowisko
im. Janusza
Adamiaka
w Cegłowie

VII Dni Sera

18 sierpnia 2019 r.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Grajan”
w Rososzy

Gospodarstwo
Agroturystycz
ne „Grajan”
w Rososzy

Dożynki Gminno-Parafialne

25 sierpnia 2019 r.

KGW Podciernie, OSP Podciernie
Gmina Cegłów

Podciernie
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80 rocznica wybuchu II
wojny światowej

1 września 2019 r.

Gmina Cegłów, Zespół Szkolny w
Cegłowie

Kościoły
parafialne,
cmentarz
rzymskokatolic
ki w Cegłowie

I Cegłowska Sołtysiada

8 września 2019 r.

Sołectwo Kiczki Pierwsze
i Kiczki Drugie

Teren Domu
Ludowego w
Kiczkach

Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Wójta

14-15 września 2019

Gmina Cegłów

Boisko „Orlik”
w Cegłowie
teren Stadionu
Orlika
oraz Hali
Widowiskowo
– Sportowej
w Cegłowie
Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Olimpiada „SENIOR FIT
CEGŁÓW”

21 września
2019 r.

Uniwersytet II i III wieku w Cegłowie

koncert pt. „Mazowsze
w sercu Wolnej
Niepodległej”

3 października 2019
r.

Gmina Cegłów, Mazowiecki Teatr
Muzyczny imienia Jana Kiepury
w Warszawie

IV Cegłowski Rodzinny Rajd
Rowerowy C3R „Barwy
Jesieni

6 października 2019
r.

Gmina Cegłów

Świetlica
Wiejska
w Posiadałach

I turniej tenisa stołowego
z cyklu Grand Prix Cegłowa

12 października 2019
r.

Gmina Cegłów, Zespół Szkolny w
Cegłowie, Stowarzyszenie Lazarus

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Dzień Seniora

17 października 2019
r.

Koło ZERiI

Sala OSP
Cegłów

Pucharu Polski Dzieci
w Fitness

19 października 2019
r.

MKS Kwadrat

Gminny Dzień Edukacji
Narodowej

18 października 2019
r.

Gmina Cegłów

Uroczystość wręczenia
medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
w Gminie Cegłów

24 października 2019
r.

Zumba w Zielonej Gminie

26 października 2019
r.

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie
Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

Gmina Cegłów

Klub
Kulturalne
Zacisze

Stowarzyszenie 3 Sektor

Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie
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VIII Cegłowski Bieg
Niepodległości
101 Rocznica Odzyskania
przez Polskę Niepodległośc
koncert „Jak długo
w sercach naszych…”
wykonaniu zespołu
Mikroklimat
Andrzejki w Posiadałach wieczór wróżb i zabaw
tanecznych
II turniej tenisa stołowego
z cyklu Grand Prix Cegłowa
Otwarcie kortu tenisowego
przy Zespole Szkolnym w
Cegłowie
wernisaż fotografii
oraz prezentacja kalendarza
kolekcjonerskiego „Księżne
Cegłowskie 2020″
"Kolędowanie pod
chmurką, spotkanie z
Mikołajem"

11 listopada 2019 r.

Gmina Cegłów

Lasy mieńskie
Przy Pomniku
Niepodległości
, Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie
Świetlica
Wiejska
w Posiadałach
Hala
WidowiskowoSportowa w
Cegłowie

11 listopada 2019 r.

Gmina Cegłów, Klub Kulturalne Zacisze

30 listopada 2019 r.

Klub Kulturalne Zacisze

30 listopada 2019 r

Gmina Cegłów, Zespół Szkolny w
Cegłowie, Stowarzyszenie Lazarus

6 grudnia 2019 r.

Gmina Cegłów, Zespół Szkolny w
Cegłowie

Zespół Szkolny
w Cegłowie

18 grudnia 2019 r.

Gmina Cegłów, GBP Kulturoteka w
Cegłowie, Klub Kulturalne Zacisze

Klub
Kulturalne
Zacisze

Gmina Cegłów, GOPS

Targowisko
im. Janusza
Adamiaka
w Cegłowie

22 grudnia 2019 r.

X.

Polityka społeczna i ochrona zdrowia

1.

Działalność GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie działa na podstawie uchwały Gminnej Rady
Narodowej w Cegłowie Nr XIII/59/1990 z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie.
Zasięg działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Cegłów, liczący 6009 osób, podzielony na trzy
rejony. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców lub 50 rodzin powinien
być zatrudniony 1 pracownik socjalny. W naszej gminie 1 pracownik socjalny przypada na 2003
osób.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cegłowie zatrudnionych jest 7 osób, oprócz trzech
pracowników socjalnych, kierownik GOPS, główny księgowy, inspektor ds. funduszu
alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, referent ds. świadczeń wychowawczych, asystent
rodziny. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie
kierunkowe. Udział w szkoleniach i konferencjach pogłębia umiejętności zawodowe oraz
pozwala na rozwój osobisty pracowników.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2019 wydatkował łączną
kwotę: 8 306 957, 58 zł z czego:
- z budżetu państwa: 7 458 311, 25 zł
- z budżetu gminy:
848 646,33 zł
Wydatki poszczególnych działów obrazuje poniższa tabela.

Struktura wydatków GOPS w 2019 r. z podziałem na zadania.

Podział zgodnie z klasyfikacją
budżetową

Wydatki pokryte ze
środków gminy

Wydatki pokryte z
dotacji zewnętrznych

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne

0,00

19 204,28

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe

40 071,45

2 999,50
215 901,14

85216 Zasiłki stałe
85215
Dodatki mieszkaniowe
85219
Ośrodek Pomocy Społecznej
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
85230
Pomoc w zakresie dożywiania
85295
Schronienie
85202
Domy Pomocy Społecznej
RAZEM 852
85415
Edukacyjna opieka wychowawcza
RAZEM 854
85501
Świadczenie wychowawcze

2 772,24

296,37

351 798,45

74 908

5 730,68
19 114,70

30 826

13025
341 559,94
774 072,46

344 135,29

4 009,60
4 009,60

13 492
13 492
5 021 200
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85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

42 135,36

1 853 504

85504
Wspieranie rodziny

17 449,68

216 742

85508
Rodziny zastępcze
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów
zgodnie z przepisami ustawy z
4 kwietnia 2014 o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekuna.

10 979,23

9 237,96
7 100 683,96
7 458 311,25

70 564,27
848 646,33

RAZEM 855
RAZEM
Źródło: Opracowanie własne

Zasiłek stały
Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej.
Maksymalna wysokość świadczenia w roku 2019 wynosiła 645 zł.
Liczba osób
Forma

którym

Liczba

pomocy

przyznano

świadczeń

świadczenie
Zasiłek stały
ogółem

Kwota
świadczeń
Zł

Liczba
rodzin

Liczba osób
w
rodzinach

36

360

218 521

36

3

36

360

218 521

36

36

W tym :
osoby
samotnie
gospodarujące
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Zasiłek okresowy

Świadczenie adresowane jest do osoby samotnie gospodarującej lub rodziny jeżeli ich dochód
jest niższy od kryterium ustawowego ustalonego na podstawie art. 8 ustawy o pomocy
społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy
pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny.

Zasiłki okresowe w 2019 r

Forma pomocy
Zasiłki okresowe ogółem:

Liczba osób
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

3

9

Kwota
świadczeń
3 154

Liczba Liczba osób
rodzin w rodzinach

3

3

w tym:
środki własne gminy

154

Dofinansowanie do zadań
własnych gminy

3 000

w tym przyznane z powodu:
bezrobocia

1

3

1

1

długotrwałej choroby

0

0

0

0

niepełnosprawności

2

6

2

2

innej przyczyny

0

0

0

0

Opracowanie własne

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na
zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej a w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.
W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 82 rodzin na kwotę 46 327 zł, w tym specjalny
zasiłek celowy otrzymało 30 osób na kwotę 12 878 zł.
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Kierowanie do domu pomocy społecznej
W okresie I-XII 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 mieszkańców
Gminy Cegłów. Wydatki poniesione na w/w cel wynosiły 341 560 zł.
Dożywianie dzieci:
W roku 2019 r. było dożywianych 89 dzieci z terenu Gminy Cegłów. Zadanie opiewa na
kwotę 49 940,70 zł z tego 19 114,70 zł środki własne, a 30 826 zł z budżetu Wojewody.

Z poniższych zestawień wynika, że największy udział w wydatkach stanowią wydatki na zasiłki
stałe, dożywianie oraz zasiłki celowe. Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby
otrzymujące pomoc w formie dożywiania i zasiłków celowych.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej
przysługiwało, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekraczał kwoty 701 zł ,
natomiast w rodzinie dochód nie mógł przekroczyć 528 zł na osobę.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne dzielą się na następujące grupy:
- zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia rodzicielskie.
- jednorazowe świadczenie ,,Za życiem”.
W roku sprawozdawczym wydano 382 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych.
Poniższa tabela obrazuje wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych .
Lp.

Rodzaj świadczeń

Liczba świadczeń

1.
2.

Zasiłek rodzinny
Dodatek z tytułu urodzenia
dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego
wychowania dziecka
Dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

3517

3.

4.
5

Kwota
wypłaconych
świadczeń w
złotych
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
404 186 zł

14

14 000 zł

89

35 041 zł

133

26 229 zł

87

9 130 zł
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego
187
Dodatek z tytułu wychowania
dziecka w rodzinie wielodzietnej 536
pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w
16
miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły
pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości, w
417
której znajduje się siedziba
szkoły
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia pielęgnacyjne

18 700 zł
50 920 zł
1 808 zł

28 773 zł

2 343
189

444 224,18 zł
297 647,40 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy
50
30 504,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
13.
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
42
42 000 zł
Zasiłek dla opiekuna
14.
Zasiłek dla opiekuna
0
0
Świadczenie rodzicielskie
15
Świadczenie rodzicielskie
213
199 607,90 zł
Zasiłki rodzinne wypłacone zgodnie zart.5ust.3 ustawy,, Złotówka za
złotówkę”.
12.

16.

17

18.

19.

20.

Zasiłki rodzinne wypłacone
zgodnie zart.5ust.3 ustawy,,
827
Złotówka za złotówkę
Jednorazowe świadczenia ,, Za życiem”.
Jednorazowe świadczenia ,, Za
życiem”.
2
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie
141
emerytalne i rentowe opłacane za
osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane za
osoby pobierające specjalny
50
zasiłek opiekuńczy
Składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe opłacane za
0
osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna

43 435,18 zł

8000 zł
56 892,87 zł

8 394,50 zł
0 zł
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WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”
Od 1 stycznia 2017 roku z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego
świadczenia w wysokości 4000,00 zł przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016
roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. W gminie Cegłów wypłacono dwa
takie świadczenia na łączną kwotę 8.000,00 zł.
REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”
Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom
faktycznym na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci
niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia.
Nazwa świadczenia

Dobry start

Liczba
Liczba dzieci na
wnioskodawców które wypłacono
świadczenie
486
692

Kwota
wypłaconych
świadczeń
205 500
zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od
Rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę
uprawniona 18 roku życia albo w przypadku , gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiada orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności- bezterminowo.
Kryterium przy funduszu alimentacyjnego 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku przedstawia tabela.
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Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2019.
Lp.

Świadczenia

Liczba świadczeń

1.

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

Kwota
wypłaconych
świadczeń
86 167 zł

195

Dłużnicy alimentacyjni
Dłużnik alimentacyjny jest związany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności
w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie
z ustawowymi odsetkami.
Kwota zobowiązań dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami na dzień 31.12.2019 r.
1 246 246,14 zł
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami w 2019 r.: 53 312,63
zł z tego:
1. Przekazane na dochody budżetu państwa 38 689,55 zł ( 60%)
2. Przekazane na dochody własne gminy Cegłów14 623,08 zł (40%)

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku
życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Poniższa tabela obrazuje wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w 2019 r.
Lp.

Świadczenia

Liczba świadczeń

1.

Świadczenia wychowawcze
Świadczenia wychowawcze
9945

Kwota
wypłaconych
świadczeń
4 956 484, 00 zł
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ROZDAWNICTWO DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEBUJĄCYCH Z GMINY CEGŁÓW
W roku 2019 pracownicy GOPS rozdali pośród mieszkańców naszej gminy ok.35 ton darów w
postaci artykułów żywnościowych tj: mleka UHT, mąki, makaronu, cukru itp. Z w/w pomocy
skorzystało 435 mieszkańców naszej gminy co stanowi 7,23%.
Kryteria kwalifikowalności, nie mogą przekraczać 1028 zł na jednego członka w rodzinie i
1268 zł w przypadku osoby samotnej
INNE DZIAŁANIA
- Całoroczna zbiórka odzieży, obuwia i zabawek dla dzieci.
- Aktywne uczestnictwo w akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę.”
- Przygotowanie 350 paczek dla dzieci ,,Kolędowanie pod chmurka”.
- Organizacja Noworocznych spotkań Senior 70
- Współorganizowanie bezpłatnych porad terapeuty uzależnień i psychologa.
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI
W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań pomocy społecznej
współpracował z PCPR, Domami Pomocy Społecznej, Policją, Służbą Zdrowia, Sądem
Rejonowym, Urzędem Pracy, KRUS, ZUS, Szkołami, Fundacją „Sławek, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Cegłowie, Parafiami, Parafialnym
Zespołem ,,Caritas’’ w Cegłowie

2. Ocena zasobów pomocy społecznej
Zgodnie z art.16a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U z
2019 r. poz.1507 ) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku
Radzie Gminy zasoby pomocy społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej przedstawia w różnych ujęciach zadania realizowane przez
Ośrodek z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i
innych, z uwagi na strukturę świadczeniobiorców, rodzaje przyznawanej pomocy i sposób
finansowania, podział wg. klasyfikacji budżetowej.
Na podstawie analizy danych oceny zasobów pomocy społecznej w gminie z następujących lat
tj. 2018, 2019 można stwierdzić, że liczba osób korzystających z pomocy spada tj.
2018
Liczba osób i rodzin,
którym udzielono pomocy

287

2019

262

2020 (Prognoza)

262
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Pomoc i wsparcie w gminie Cegłów z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 262 osób, co
stanowiło 4,32 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 25 osób. W przypadku
długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 33 osób, co
oznaczało spadek w stosunku do roku 2018, o 64 osoby. W gminie Cegłów najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami
ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka
choroba, niepełnosprawność, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych.
Pomoc w postaci świadczeń pieniężnych w roku 2019 uzyskało 215 osób, zaś w postaci
świadczeń niepieniężnych 162 osoby. Poniższe tabele przedstawiają niektóre, świadczenia w
porównaniu : dane z roku oceny do roku 2018 r.

Świadczenia pieniężne
Rok

2018

2019

2018

2019

Liczba
osób korzystających

Kwota świadczeń w zł

Zasiłki
stałe

40

36

210 170

Zasiłek
okresowy
Zasiłki celowe

5

3

3 400

3 154

86

137

48 860

44 327

218 521

Świadczenia niepieniężne
Rok

2018

2019

Liczba osób korzystających
Posiłek dla
dzieci
86
Schronienie 2
Sprawienie
pogrzebu
1

2018

2019

Kwota świadczeń w zł

79

40 653

34 623

1

15 600

13 025

3

3 854

9 390
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Wzrosły wydatki związane z odpłatnością za domy pomocy społecznej tj.
Rok

2018

2019

Liczba osób korzystających
Odpłatność
za pobyt w
domu
12
pomocy
społecznej

11

2018

2019

Kwota świadczeń w zł

317 863

341 560

Inne zadania GOPS :
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 634 rodzin. W stosunku do
roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 238 rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia
w formie zasiłku wychowawczego wyniosła
4 956 484,50 zł i w porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosła o 1 333 592 ,40 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny
wyniosła 208 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 30 rodzin.
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 630 515,18
zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 42 464,02 zł. Poniższa tabela przedstawia
niektóre, świadczenia w porównaniu : dane z roku oceny do roku 2018 r.

Rok

2018

2019

2018

2019

Liczba osób korzystających Kwota świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne
i dodatki do
zasiłków
655
616
672 979,20
630 515,18
rodzinnych
Świadczenia z
funduszu
20
alimentacyjnego
Świadczenia
1010
wychowawcze

21
1147

75 900,00
362 4602,20

861 67,00
4 956 484,50

Kluczowym zadaniem Ośrodka wynikającym z ustawy o pomocy społecznej jest
prowadzenie pracy socjalnej. Z analizy danych wynika, że liczba rodzin korzystających z tej
formy pomocy wzrasta. np. 2018 r. – 181 a, w roku 2019 r. -184.
Osoby zgłaszające się do GOPS często nie oczekują pomocy materialnej tylko wsparcia,
pokierowania do specjalistów tj. : psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień. W związku ze
wzrostem zainteresowania wsparciem specjalistów, zatrudniony jest psycholog i terapeuta
uzależnień pełniący bezpłatne dyżury.
Ponadto mieszkańcy naszej gminy korzystają ze
specjalistów w PCPR w Mińsku Maz.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny korzystał z dotacji od Wojewody na
realizacje ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
W kolejnych latach
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otrzymaliśmy ; 2018 r. - 7184 zł, 2019 r.- 10 979 zł, w ramach w/w dotacji został zatrudniony
Asystent rodziny, który swoim wsparciem objął: 2018 r. -11 rodzin, 2019 r. – 7 rodzin,
borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.
W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 8 osób w tym: kadra
kierownicza 1 osób, pracownicy socjalni 4 osób, pozostali pracownicy 3 osób. Spośród
zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 3 posiada wykształcenie wyższe, 1
wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 4
pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osób posiada specjalizację z organizacji
pomocy społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Cegłów za 2019 rok została przygotowana na
podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu
Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i
monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań
aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w
niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie
decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej.

3. Działalność GKRPAiPN
Komisja w roku 2019 pracowała zgodnie z przyjętym na sesji Rady Gminy dn.17.12.2018 roku
programem w pięcioosobowym składzie.
Odbyto 15 protokołowanych posiedzeń komisji w tym 2 bez diet. Wezwano na rozmowy
motywujące do leczenia odwykowego 76 osób, przeprowadzono 45 rozmów indywidualnych
z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, bądź członkami rodzin.
Z porad PCPR skorzystało 40 osób.
Z usług specjalistów w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Cegłowie skorzystało:
- terapeuta uzależnień – 28 osób
- psycholog – 46 osób
Otrzymano umorzenie postępowania wydane 15.01.2019 r. dotyczące leczenia odwykowego
dla 1 osoby orzeczonego w dniu 15.12.2016 r. przez Sąd Rejonowy w Mińsku Maz. Zgodnie z
ustawą osoba nie poddała się leczeniu w zakładzie zamkniętym, miała nadzór kuratora.
Upłynął 2 letni okres więc postępowanie umorzono.
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WYDATKI :
Środki budżetowe Komisji zgodnie z preliminarzem w 2019 r. opiewały na kwotę 109 151, 21
zł . Wydatkowano: 108 651,21 zł.
Wydatki kształtują się w następujący sposób:
WYPOCZYNEK:
Akcja letnia i zimowa
CARITAS: 1 650 zł

Parafia Starokatolickiego Kościoła
Mariawitów ( 5 900 zł )

Akcja letnia 1 x 600 zł
1 x 1050 zł

Akcja letnia – 4 800 zł
Akcja zimowa- 1100 zł.

SZKOŁY:
ZS w Cegłowie – filia w Piasecznie - 900 zł ( dofinansowanie wycieczki do
Parku Edukacji i Rozrywki w Trojanowie )
ZESPÓŁ SZKOLNY W CEGŁOWIE - ( 4 000 zł )
1.

500 zł - pokrycie kosztów przejazdu dzieci na przedstawienie ,,Urodziny
Baby Jagi- żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”.

2.
3.

1 500 zł - sfinansowanie projektu ,, Nie zmarnuj życia”.
2 000 zł – zakup nagród dla uczestników konkursów XV Festiwal Nauki i
Kultury
PODCIERNIE

1.

900 zł – pokrycie zakupu pamiątek dla uczestników VII Integracyjnego
Spotkania Przedszkoli organizowanego przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Podciernie i okolic
WYCIECZKI SZKOLNE:
300 zł – Szkoła Podstawowa w Siennicy ,
1800 zł - ZS Cegłów
1 x 500 zł
1 x 300 zł
4 x 250 zł

Wycieczka Emerytów i Rencistów -700 zł.
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Dofinansowanie wyjazdu dzieci na widowisko artystyczne ,, Wygraj szanse” w ramach
programu ,,Trzeźwość na co dzień „– 1500 zł.

DZIAŁALNOŚĆ KLTURALNA

- 8170 zł

1. 1 850 zł - ( dofinansowanie zajęć programowych w czasie półkolonii),
2. 2 000 zł – (dofinansowanie Zimowej Akademii Talentów ),
3. 1 120 zł –– (dofinansowanie Letniej Akademii Talentów ),
4. 2 000 zł – dofinansowanie projektu ,,Filmowy Cegłów”.
5. 1 200 zł – dofinansowanie przedstawienia dla dzieci z elementami
profilaktyki uzależnień
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
1. 3 047 zł – Kolędowanie pod chmurką,
2. 9 360 zł – Noworoczne spotkanie z seniorami ( Cegłów, Posiadały,
Podciernie ).
UDZIAŁ W KAMPANIACH
1. Postaw na rodzinę
2. Reaguj na przemoc
Łączny koszt – 2 460 zł

SZKOLENIA CZŁONKÓW KOMISJI
1. 5 164 zł – Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mielnie ( 4 osoby).

Problemów

2. 1100 zł - pogłębiona terapia AA- warsztaty w Kozienicach dla 2 osób

DZIAŁANIA SPORTOWE: 25 970 ZŁ
1.
2.
3.
4.
5.

4 000 zł –Rodzinny Rajd Rowerowy
3 000 zł - Doposażenie hali sportowej
2 000 zł – Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy,
6 350 zł – Turniej Piłki Nożnej
8 000 zł - Współfinansowanie zajęć na hali sportowej , bezpłatne dla \
Mieszkańców

6. 2 620 zł - Opłata instruktora za prowadzenie zajęć sportowo –
rekreacyjnych
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INNE DZIAŁANIA :



Zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół ( ulotki , kasety) - 760 zł
Przeprowadzono diagnozę problemów społecznych na terenie gminy 2 999 zł
(drogą emeilową i papierową) . Działania ankietowe obejmowały uczniów ZS w Cegłowie
i Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie - 100 uczniów oraz 60 mieszkańców i 10
sprzedawców z terenu gminy.
Ankiety obejmowały pytania dotyczące: alkoholu, dopalaczy, narkotyków przemocy
domowej, przemoc rówieśniczej i cyberprzemocy. Wyniki diagnozy zostaną przekazane
dyrekcji ZS Cegłów oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie.

Zawarta jest umowa z PCPR w Mińsku Maz. na kwotę 2 100 zł.
WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW KOMISJI – 11 684 zł.
Terapeuta uzależnień - 3 067 zł
Psycholog – 10 140 zł porady indywidualne oraz warsztaty dla seniorów
Komisja opiniuje wszystkie wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
Wydatki Komisji były zgodne z preliminarzem GKRPA i PN na 2019 r.

4. Cegłowska karta dużej rodziny

Program dla rodzin wielodzietnych o nazwie Karta Dużej Rodziny realizowany jest w całym
kraju od połowy roku 2014. Przysługuje rodzinom z przynajmniej 3 dzieci niezależnie od
dochodu. Rodzice mogą korzystać dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Karta oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień z katalogu ofert: kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie
całego kraju. Karta ta również uprawnia do korzystania z gminnego programu dla rodzin
wielodzietnych o nazwie Cegłowska Karta Dużej Rodziny, funkcjonującego od dnia 01.01.2016
r., który umożliwia rodzinom korzystanie ze zniżek w opłacie za śmieci, opłatach za udział w
zajęciach organizowanych dla dzieci i dla dorosłych przez gminne jednostki organizacyjne (Klub
Kulturalne Zacisze, biblioteka). Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przyznawana jest
rodzicom, którzy mają lub mieli w przeszłości na utrzymaniu minimum 3 dzieci. I nie ma tu
znaczenia, ile lat mają dzieci w chwili występowania o kartę. Od początku programu w 2014
roku do końca 2019 r. 194 rodziny złożyło wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. W okresie
od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zostało złożonych 109 wniosków o wydanie Kart Dużej
Rodziny.
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XI. Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami
zewnętrznymi
1.

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy

Stowarzyszenia i Kluby sportowe
















Fundacja „Sławek” w Mieni
Klub Sportowy „Nowa Jutrzenka Cegłów”, ul. Świerkowa 5
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Piasecznie, Piaseczno 152
Stowarzyszenie „PINOKIO”, Mienia 119
Stowarzyszenie „JUTRZENKA CEGŁÓW”, ul. Piłsudskiego 113
Stowarzyszenie 3 Sektor, ul. J. Piłsudskiego 39
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Nasze Tradycje”, ul. Kościuszki 4
Stowarzyszenie Lazarus, ul. Józefa Piłsudskiego 39
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie
„SIGMA” w Mieni
Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik, Rudnik 99,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice, Podciernie 182
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic, Wiciejów 21
Uczniowski Klub Sportowy „ Jutrzenka- Junior”
Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 39
Strefa Dobrych Wibracji Cegłów, ul Piłsudskiego 91

Ochotnicze Straże Pożarne:









OSP w Cegłowie
OSP w Kiczkach
OSP W Mieni
OSP w Pełczance
OSP w Podcierniu
OSP w Podskwarne
OSP w Posiadałach
OSP w Skupiu
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2.

Zakres i formy współpracy

W roku 2019 zakres współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi obejmował
sferę zadań należących do właściwości gminy, a w szczególności:





naukę, edukację, oświatę i kulturę;
kulturę fizyczną i sport;
ratownictwo i ochronę ludności;
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.

W ramach nauki, edukacji, oświaty i wychowania Gmina Cegłów wspierała:



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic;
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic.

Poprzez udzielanie stowarzyszeniom wsparcia finansowego przy organizacji różnego rodzaju
imprez i uroczystości. Ponad to w 2019 roku Stowarzyszenia nadzorujące placówki oświatowe,
otrzymały dotacje na każde dziecko/ucznia, wynikające z Ustawy o systemie oświaty (zgodnie
z tabelą).
Lp.

Stowarzyszenie
nadzorujące

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Wiciejów i Okolic

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wiciejowie
Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Wiciejowie

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Podciernie i Okolic

Punkt Przedszkolny „W
Stumilowym Lesie” w Wiciejowie
Punkt Przedszkolny
„Małe Przedszkole” w Podcierniu

1.
2.
3.
4.

Nazwa jednostki oświatowej

Razem

Kwota dotacji

934.283,25 zł
121.382,04 zł
82.431,45 zł
129.535,13 zł
1.267.631,87 zł

Dotacje podmiotowe przekazane jednostkom oświatowym prowadzonym przez Stowarzyszenia w 2019 roku

Dodatkowo w ramach sfery edukacyjnej:
Stowarzyszenie 3 Sektor złożyło ofertę w trybie uproszczonym na podstawie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację
zadania pn. „Zespół Promocji Szkoły”.
Oferta spełniła wymogi formalne, zawierała opis potrzeb, opis grupy adresatów, cele,
zakładane rezultaty oraz kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
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Całkowity koszt realizacji zadania publicznego określono na kwotę w wysokości 15 200 zł, zaś
planowana kwota dotacji wyniosła 10 000 zł.
Umowę nr AO.524.3.2019 na realizację powyższego projektu edukacyjnego podpisano dnia
22 lutego 2019 roku Przedsięwzięcie nie zostało jednak realizowane, umowa została
unieważniona z inicjatywy Stowarzyszenia 3 Sektor, które dnia 7 marca 2019 roku
zrezygnowało z realizacji ww. projektu w ramach zadania publicznego.

W ramach sfery kultury fizycznej i sportu:

Ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań wspierających oraz upowszechniających kulturę
fizyczną i sport:
 Konkurs nr 1/2019 ogłoszony został Zarządzeniem Wójta Gminy Cegłów 1/W/2019
dnia 2 stycznia 2019 roku.
W ramach powyższego konkursu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wszelkie wymogi formalne.
Oferent przedstawił krótką charakterystykę zadania publicznego, opis potrzeb, opis grupy
odbiorców, założone cele, zakładane rezultaty oraz kalkulacje przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego.
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę i zarekomendowała organizacje
do zawarcia umowy.
Umowę nr AO.524.1.2019 na realizację powierzonego zadania podpisano dnia 29 stycznia
2019 roku.
Organizacja

Wysokość dotacji

38 000 zł
UCZNIOWSKI
KLUB
SPORTOWY
„JUTRZENKA
JUNIOR”

Wysokość wykorzystanych
środków:

14 317,07 zł

Cel przeznaczenia dotacji
 Organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć
sportowych
z mini piłki ręcznej dla dzieci z klas najmłodszych;
 Prowadzenie drużyny ligowej dziewcząt, treningi i
mecze ligowe na terenie Mazowsza;
 Przygotowanie szkolnych zespołów dziewcząt i
chłopców
do zawodów w piłce ręcznej;
 Organizacja i uatrakcyjnienie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów oraz ich wolnego czasu.

 Konkurs nr 2/2019 ogłoszony został zarządzeniem Wójta Gminy Cegłów 2/W/2019
dnia 2 stycznia 2019 roku.
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W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta, spełniająca wszelkie wymogi formalne. Oferent
przedstawił krótką charakterystykę zadania publicznego, opis potrzeb, opis grupy adresatów,
założone cele, zakładane rezultaty oraz kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania
publicznego.
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę i zarekomendowała organizacje
do zawarcia umowy.
Umowę nr AO.524.2.2019 na realizację zadania podpisano dnia 29 stycznia 2019 roku.
Organizacja
KLUB
SPORTOWY
,,NOWA
JUTRZENKA
CEGŁÓW”

Wysokość dotacji

60 000 zł
Wysokość wykorzystanych
środków:

Dotację wykorzystano
w całości

Cel przeznaczenia dotacji
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży w formie drużyn piłki nożnej;
 Udział w zajęciach promujących zdrowy
tryb życia;
 Organizacja zajęć, zawodów i imprez
sportowych.

Gmina Cegłów współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania podmioty, które otrzymały dotacje na zadania
publiczne, zrealizowały je zgodnie z zawartymi umowami oraz złożyły sprawozdania końcowe
z wykonania tych zadań.
Ponad to w roku 2019, Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie, której
w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organem
prowadzącym jest Gmina Cegłów, prowadziła stałą współpracę, min. z Uniwersytetem II i III
Wieku w Cegłowie i innymi organizacjami z terenu Gminy Cegłów. Głównie polegała ona
na wspólnej organizacji spotkań, warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych, a także
tematycznych.

3. Działalność OSP
Na terenie Gminy Cegłów istnieje 8 jednostek OSP w strukturach, których jest 231 członków
zwyczajnych, 14 członków wspierających i 18 członków honorowych z czego uprawnienia do udziału
w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 88 członków OSP.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - ,,OSP-2019”
OSP Kiczki - Drabina pożarnicza DNW 3080/3 CNBOP – koszt 5 584,20 zł (dotacja 2 100,00 zł)
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019”
OSP Posiadały – Remont magazynu OSP – koszt 11 500,00 zł (100% dotacji UM)
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Alarmy fałszywe

Ogółem

Zabezpieczenie
operacyjne powiatu

Ćwiczenia

Brak wyjazdu

OSP Cegłów (KSRG)
OSP Mienia
OSP Posiadały
OSP Pełczanka
OSP Kiczki
OSP Skupie
OSP Podskwarne
OSP Podciernie

Miejscowe
zagrożenia

Jednostka

Pożary

Wyjazdy OSP w 2019 roku:

9
5
0
2
2
1
0
2

31
12
4
4
5
0
2
2

1
4
0
0
0
0
0
1

41
21
4
6
7
1
2
5

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
0
1
2
3
1

XII. Realizacja uchwał
Realizacja uchwał 2019
1. Uchwała Nr IX/48/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25.03.2019 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Uchwała została podjęta w celu upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolnego w
Cegłowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu wydawania decyzji
administracyjnych
i postanowień, dotyczących ustalenia opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia
2. Uchwała Nr IX/49/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25.03.2019 r. w sprawie określenia
zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cegłów lub
jej jednostkom organizacyjnym
Poprawiono Uchwałę z 2015 r dodając zapis, iż nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli
wysokość odsetek nie przekraczałaby dwukrotności wartości opłaty pobieranej przez
Pocztę Polską za poleconą przesyłkę listową za potwierdzenie odbioru.
3. Uchwała Nr IX/51/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia
na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Cegłów, ustalenia
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maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
Środki planowane na realizację uchwały w 2019 r. to kwota 25.480,00 zł. Środki
faktycznie wydane – 25.272,55 zł.
4. Uchwała Nr XII/66/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.05.2019 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku.
Uchwałą zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego na 2019 r.
deficytu budżetu Gminy Cegłów w wysokości 3.819.000,00 zł. Otrzymano pozytywna
opinię RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach. Ogłoszono przetarg i wyłoniono
wykonawcę. Podpisano umowę na kredyt długoterminowy.
5. Uchwała Nr XII/67/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.05.2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cegłów
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od
1 września 2019 r.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwały podjęte
na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe traciły moc z
31 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym koniecznym było podjęcie nowej uchwały.
6. Uchwał Nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.05.2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i
innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do ustawy Karta
Nauczyciela od 1 września 2019 r. został dodany zapis z dodaniem obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Wymiar ten nie
może przekraczać 25 godzin. W Gminie Cegłów z datą obowiązywania od 1 września
2019 r. zaproponowano wymiar 23 godzin, który mieści się w założeniach nowelizacji
w/w ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
7. Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 19.06.2019 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Cegłów wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie
do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. Radni otrzymali do dnia
31 marca 2019 r. sprawozdanie Wójta Gminy Cegłów z wykonania budżetu Gminy
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Cegłów za 2018 r. i sprawozdanie finansowe za 2018 r. Podjęta uchwała zatwierdzała
przyjęcie tych sprawozdań.
8. Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/66/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku
Uchwałą Nr XII/66/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. planowano zaciągnąć
kredyt w kwocie 3.819.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy
Cegłów w kwocie 3.380.524,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 438.476,00 zł. Z uwagi na pozyskane środki
oraz ograniczenie wydatków planowana kwota kredytu ulega zmniejszeniu o kwotę
709.000,00 zł., tj. do kwoty 3.110.000,00 zł. z czego na sfinansowanie planowanego
deficytu kwota 2.671.524,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 438.476,00 zł.
9. Uchwała Nr XIV/96/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/68/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do ustawy Karta
Nauczyciela od 1 września 2019 r. ma zostać dodany zapis z dodaniem obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Wymiar ten nie
może przekraczać 25 godzin. W Gminie Cegłów Uchwałą Nr XII/68/19 Rady Gminy
Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. z datą obowiązywania od 1 września 2019 r.
zaproponowano wymiar 23 godzin, który mieści się w założeniach nowelizacji w/w
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. Jednakże po analizie budżetu Gminy Cegłów
spowodowanej zmianami wprowadzonymi w/w ustawy koniecznym jest zwiększenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w/w nauczycieli do 25 godzin.
10. Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.08.2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Cegłów
Powyższa uchwała podyktowana została zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia
13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
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11. Uchwała Nr XVIII/123/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25.11.2019 r. w sprawie
obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Cegłów w roku 2020
Pobór podatku rolnego należy do zadań własnych Gminy. Maksymalna wartość
1 kwintala żyta służąca ustaleniu podatku jest podawana corocznie przez Prezesa GUS.
Rada Gminy obniżyła cenę 1 kwintala żyta z maksymalnej kwoty 58,46 zł. do kwoty
55,00 zł.
12. Uchwała Nr XVIII/124/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25.11.2019 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
na terenie gminy Cegłów w roku 2020
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Uchwalone stawki
podatku od nieruchomości są zgodne z górną granicą tych stawek, przewidzianą w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Górne granice stawek kwotowych zostały
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 6
sierpnia 2019 r. poz. 738. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
i obowiązuje w 2020 r.
13. Uchwała Nr XVIII/125/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 25.11.2019 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Stawki podatku od środków transportowych podniesiono o 5% w stosunku do roku
2018. W 2019 r. nie zaproponowano zmiany stawek podatku od autobusów. Uchwała
weszła w życie od 1 stycznia 2020 r. i obowiązuje w 2020 roku.
14. Uchwała Nr XIX/132/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/66/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku oraz Uchwały Nr XIV/95/19
Rady Gminy Cegłów z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Uchwałą Nr XII/66/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. planowano zaciągnąć
kredyt w kwocie 3.819.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy
Cegłów w kwocie 3.380.524,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 438.476,00 zł. Następnie Uchwałą Nr
XIV/95/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmniejszono planowaną kwotę kredytów do
zaciągnięcia do kwoty 3.110.000,00 zł.
Powyższa uchwałą z uwagi na zwiększenie dochodów oraz ograniczenie wydatków,
a także aneksowane umowy kwota kredytu do zaciągnięcia ulega zmniejszeniu o kwotę
1.110.000,00 zł., tj. do kwoty 2.000.000,00 zł. z czego na sfinansowanie planowanego
deficytu kwota 1.420.570,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 701.430,00 zł. Gmina Cegłów w 2019 r.
zaciągnęła kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. Pozostała kwota wcześniej planowanego
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kredytu tj. kwota 1.110.000,00 zł. nie zostanie zaciągnięta i gmina zrezygnowała z jej
zaciągnięcia.
15. Uchwała Nr XIX/134/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.12.2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035.
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i obejmuje lata 2020 – 2035 zgodnie z
planowanymi spłatami kredytów. Przedsięwzięcia zaplanowane zostały na lata 2020 –
2025. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez RIO w Warszawie Zespół w
Siedlcach
16. Uchwała Nr XIX/135/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.12.2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2020 rok.
W podjętej uchwale zaplanowano:
- dochody ogółem na kwotę 31.103.586,00 zł., w tym dochody bieżące 27.816.484 zł.
oraz dochody majątkowe 3.287.102,00 zł.
- wydatki ogółem na kwotę 34.627.585,00 zł., w tym wydatki bieżące 27.630.731,00 zł.
oraz wydatki majątkowe 6.996.854,00 zł.
- przychody w kwocie 4.334.777,00 zł.
- rozchody w kwocie 810.778,00 zł.
- fundusz sołecki w łącznej kwocie dla wszystkich sołectw 372.492,20 zł.
- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych, dla których JST nie jest organem
prowadzącym w łącznej kwocie 1.580.000,00 zł. oraz Gminnej Biblioteki Publicznej –
Kulturoteki w Cegłowie w kwocie 470.000,00 zł.
- dotacje celowe w łącznej kwocie 171.000,00 zł.
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.520.030,00 zł.
- wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w łącznej kwocie 125.000,00 zł.
Uchwała został pozytywnie zaopiniowana przez RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach
17. Uchwała Nr XIX/136/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20.12.2019 r. w sprawie
określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Cegłów na rok szkolny 2019/2020
Art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe
oraz niektórych innych ustaw nowelizującej ustawę Prawo oświatowe z dniem 3
grudnia 2019 r. nałożył na gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały średnich cen
jednostek paliwa w danej gminie na każdy rok szkolny z uwzględnieniem
obowiązujących cen jednostek paliwa w danej gminie.
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