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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Wiśniew opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wiśniew w roku 2018,
w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Wiśniew
i budżetu gminy.
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Gminy Wiśniew. Zgromadzone w nim zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy w roku 2018.
Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły i jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach, oceny.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Wiśniew, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących
w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych, jak również
dane udostępnione przez Urząd Statystyczny.
Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy
na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia
dialogu na temat przyszłości gminy.
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I.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

1. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Wiśniew jest położona w południowej części powiatu siedleckiego, na wschodnim
krańcu województwa mazowieckiego. Gminy sąsiadujące to: Domanice, Skórzec, Siedlce,
Zbuczyn, Łuków. Odległości drogowe z miejscowości gminnej wynoszą: do Łukowa około 18
km, do Siedlec około 12 km, do Warszawy około 100 km.
Rysunek I-1. Gmina Wiśniew na tle powiatu siedleckiego.

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.

7

Powierzchnia gminy - 126 km2, stawia ją w grupie średnich obszarowo gmin w kraju.
W ogólnej powierzchni gminy: 67,3% zajmują użytki rolne, 21,8% lasy i grunty zadrzewione i
zakrzewione i 10,9% pozostałe grunty i nieużytki. W strukturze powierzchni według form
własności dominują grunty osób fizycznych (86,7%), w tym wchodzące w skład gospodarstw
rolnych (78,0%).
Liczba ludności - 5,8 tys. osób na koniec 2018 r. - stawia gminę w grupie średnich. Gęstość
zaludnienia (aktualnie 46 osób na 1 km2) jest zbliżona do średniej dla gmin wiejskich. W
ostatnich latach liczba ludności wykazuje niewielką tendencję spadkową.
Gmina ma charakter rolniczy. W jej granicach znajduje się 8,5 tys. ha użytków rolnych
o stosunkowo niskiej jakości (wskaźnik według IUNG 55,3 pkt) i wysokim udziale trwałych
użytków zielonych w ogólnej powierzchni użytków rolnych (37,4 %). Przeciętna powierzchnia
1 gospodarstwa rolnego (6,8 ha użytków rolnych) jest odzwierciedleniem niezłej struktury
obszarowej gospodarstw.
Północna część gminy znajduje się w granicach Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, a niewielki skrawek części południowej – w granicach Łukowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, co stwarza preferencje do ekologicznych metod
gospodarowania, pozostających w harmonii z przyrodą.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 63, stanowiąca fragment tzw. Wielkiej
Obwodnicy Mazowsza, a także zmodernizowana magistrala kolejowa E-20, która stawia gminę
w pozycji sprzyjającej rozwojowi infrastruktury.

2. Gleby
Skałą macierzystą gleb gminy Wiśniew są utwory lodowcowe i wodnolodowcowe (głównie
piaski) oraz utwory współczesne (mady, torfy, mursze). Pod względem typologicznym gleby
gminy są to: gleby bielicowe, pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane. W dolinach i
obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne: torfowe, murszowo-torfowe oraz
murszowo-mineralne. Największe obszary tych gleb występują w centralnej i północnowschodniej części gminy.
Na terenach niebędących dolinami i obniżeniami przeważają gleby pseudobielicowe
wytworzone z piasków słabogliniastych lub gliniastych lekkich. Miejscami występują czarne
ziemie wytworzone z piasków gliniastych lekkich oraz gleby brunatne wyługowane
wytworzone z piasków gliniastych lekkich lub pyłów zwykłych.
Większość gleb gminy charakteryzuje się średnią i niską zasobnością w składniki
pokarmowe. Przeważają gleby V-VI klasy bonitacyjnej. Gleby najlepsze występują we wsiach:
Borki-Paduchy, Daćbogi, Mościbrody. Gleby najsłabsze występują we wsiach: Lipniak, Stok
Wiśniewski, Śmiary.
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3. Wody
Wody powierzchniowe
Gmina Wiśniew jest położona w dorzeczu Bugu i odwadniana jest przez rzeki Muchawkę i
Zbuczynkę. Muchawka, lewobrzeżny dopływ Liwca, wypływa na wysokości ok. 165 m npm z
zabagnionego obniżenia w rejonie wsi Śmiary. Płynie przez teren gminy, kilkakrotnie
zmieniając kierunek – początkowo z zachodu na wschód, potem na północny wschód, następnie
na północ, a od ujścia Zbuczynki na północny zachód. W okolicach Wiśniewa rzeka wypływa
na teren płaski, zabagniony, pocięty siecią rowów melioracyjnych. W rejonie wsi Mościbrody
w dolinie Muchawki znajdują się stawy.
Zbuczynka, prawobrzeżny dopływ Muchawki przepływa przez obszar obniżenia
powytopiskowego pomiędzy wsiami Borki-Sołdy, Borki-Paduchy i Ciosny.
Dominującą formą występowania wód stojących na terenie gminy są stawy. Zlokalizowane
są one na terenie wsi: Mościbrody (grunty pod wodami zajmują 84,7 ha), Łupiny (8,2 ha) oraz
Stok Wiśniewski (0,6 ha). Znaczne powierzchnie stawów są zakrzaczone i zdewastowane wymagają rekultywacji. Inne antropogeniczne zbiorniki wód stojących na terenie gminy to:
wyrobiska potorfowe, zbiorniki przeciwpożarowe i rowy melioracyjne.
Naturalnymi zbiornikami wód stojących są niewielkie oczka śródbagienne o zmiennym
poziomie lustra wody uzależnionym od pory roku i ilości opadów atmosferycznych oraz
wypełnione wodą (głównie po roztopach i ulewnych deszczach) dna zagłębień
bezodpływowych, stanowiące pozostałości po istniejących niegdyś jeziorkach
polodowcowych.

Wody podziemne
Pod względem hydrogeologicznym gmina Wiśniew leży w obrębie Niecki Mazowieckiej
zbudowanej z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Główny poziom wodonośny tej
jednostki związany jest z piętrem trzeciorzędowym. Utwory trzeciorzędowe zalegają na dużych
głębokościach, a wody warstwy trzeciorzędowej charakteryzują się zwiększoną zawartością
związków żelaza i manganu, w związku z czym dla celów pitnych wymagają uzdatnień. Na
terenie gminy brak jest studni ujmujących wody z warstwy trzeciorzędowej.
Ludność gminy zaopatruje się w wodę głównie z pierwszego poziomu wodonośnego
pochodzącego z piaszczystych utworów czwartorzędowych.

4. Klimat
Gmina Wiśniew położona jest w regionie klimatycznym Mazowiecko-Podlaskim. Region
ten charakteryzuje się wpływami ostrego klimatu kontynentalnego, wyrażającego się dużymi
rocznymi amplitudami temperatury powietrza, krótką wiosną, stosunkowo długim i ciepłym
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latem oraz długą i chłodną zimą. Średnia temperatura lipca wynosi w tej krainie 18,2° C, średnia
temperatura stycznia -3,2° C, okres trwania zimy przeciętnie 97 dni, a lata 98 dni. Liczba dni z
pokrywą śnieżną wynosi 78.
Średnia roczna temperatura powietrza na obszarze gminy Wiśniew wynosi około 7,4°C
Średnia względna roczna wilgotność powietrza wynosi 81%.
Średnia roczna wielkość opadów atmosferycznych na terenie gminy wynosi około 550 mm.
Na obszarze gminy Wiśniew przeważają wiatry zachodnie. Około 15% wiatrów pochodzi
z tego kierunku. Częste są także wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie.
Najrzadziej notowane są wiatry z kierunku północno-wschodniego. Średnia roczna prędkość
wiatru wynosi 3,0 m/sek. Wiatry silne i bardzo silne występują rzadko i pochodzą z kierunku
zachodniego.

5. Położenie gminy Wiśniew na tle Krajowej Sieci Ekologicznej
(ECONET – PL)
Na terenie gminy wyróżniono:
- jeden obszar przyrodniczy o randze krajowej (w dwóch fragmentach),
- jeden obszar o randze regionalnej,
- dwa obszary o randze lokalnej.

Obszary o randze krajowej
Obszary o randze krajowej obejmują stosunkowo niewielkie fragmenty dużego, liczącego
100 km² kompleksu leśnego, położonego w większości w sąsiedniej gminie Łuków
i wykazującego bardzo wysokie walory przyrodnicze. Na terenie gminy Wiśniew występuje on
w dwóch fragmentach: jeden przy południowo-zachodniej granicy gminy oraz drugi przy
granicy południowo-wschodniej. Pierwszy fragment wchodzi w granice Łukowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Obszary te kwalifikują się do objęcia Łukowskim Parkiem
Krajobrazowym.

Obszary o randze regionalnej
Na terenie gminy Wiśniew znajduje się jeden bardzo rozległy obszar o randze regionalnej,
obejmujący północno-zachodnią oraz częściowo środkową i południowo-wschodnią część
gminy. W jego granice wchodzi największy na terenie gminy kompleks leśny oraz szerokie i
rozczłonkowane doliny Muchawki, Zbuczynki i innych cieków. W granicach tego obszaru
znajduje się duży kompleks stawów rybnych w Mościbrodach oraz dwa projektowane
rezerwaty przyrody. Północny fragment tego obszaru znajduje się w granicach Siedlecko-

10 www.wisniew.pl

Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, natomiast fragment południowy wchodzi w
granice otuliny projektowanego Łukowskiego Parku Krajobrazowego.

Obszary o randze lokalnej
W granicach gminy wyznaczono dwa obszary spełniające kryteria obszarów o randze
lokalnej. Są to dwa niewielkie kompleksy leśne położone w całości w granicach gminy: jeden
z nich znajduje się na południe od wsi Pluty, drugi na północ od drogi Łupiny - Domanice, przy
zachodniej granicy gminy.

6. Obszary i obiekty prawnie chronione
W granicach gminy występują niewielkie fragmenty obszarów Natura 2000: SOO
„Gołobórz” o symbolu PLH 140028 i OSO „Lasy Łukowskie” o symbolu PLB 060010,
fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu: Łukowskiego i Siedlecko-Węgrowskiego
oraz trzy pomniki przyrody – drzewa:
1. Dąb szypułkowy położony przy leśniczówce w Stoku Wiśniewskim (Nadleśnictwo Siedlce)
w oddziale 164f, przy szosie. Obwód pnia wynosi 340 cm, a wysokość 24 m. Objęty ochroną
w roku 1973 (nr w rejestrze pomników - 84).
2. Lipa drobnolistna położona w miejscowości Wólka Wiśniewska, przy drodze. Obwód pnia
wynosi 400 cm, a wysokość 18 m. Objęta ochroną w roku 1974 (nr w rejestrze pomników 115).
3. Jesion wyniosły położony w miejscowości Mościbrody, na terenie parku dworskiego.
Obwód pnia wynosi 543 cm, a wysokość 35 m. Objęty ochroną w roku 1990 (nr w rejestrze
pomników - 465).

7. Krajobrazy przyrodnicze
Na terenie gminy Wiśniew występują wszystkie trzy typy krajobrazów przyrodniczych:
rolniczy, dolinny i leśny. W obrębie krajobrazu rolniczego w Łupinach i Mościbrodach
występują kompleksy stawów rybnych. Największą powierzchnię zajmuje krajobraz rolniczy,
stanowiący około 45 % powierzchni gminy, następnie krajobraz dolinny - 27 % i leśny – około
21%.
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8. Zagrożenia środowiska
W gminie Wiśniew w 2018 r. wyróżniono obiekty uciążliwe lub szkodliwe dla środowiska
w skali lokalnej. Są to:
 kurniki we wsi Daćbogi i Okniny, Wiśniew-Kolonia, Stok Wiśniewski, Kaczory,
 warsztaty obróbki mechanicznej metali,
 stacje paliw,
 linia kolejowa.
Droga krajowa Siedlce - Łuków ma charakter ponadlokalny i powoduje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu i dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.
Obserwuje się systematyczne zwiększenie się zanieczyszczenia miedzią, stabilizację
w zanieczyszczeniach cynkiem oraz spadek zanieczyszczeń ołowiem i kadmem.
Teren gminy nie jest objęty badaniami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód
powierzchniowych i podziemnych oraz gleb.
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są: lokalne kotłownie w indywidualnych
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i transport samochodowy.
Zanieczyszczenia wód spowodowane są niedostatecznym wyposażeniem gminy
w kompleksową infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną - przede wszystkim kanalizację
sanitarną. Ścieki związane z zabudową mieszkaniową oraz zakładami produkcyjnousługowymi trafiają bardzo często do nieszczelnych szamb. Na złą jakość wód podziemnych
i powierzchniowych mają także wpływ zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego
oraz z powietrza.
Na terenie gminy użytkowe warstwy wodonośne są dość dobrze izolowane
od powierzchni terenu i nie są narażone na zanieczyszczenie. Jakość wód w studniach jest zła,
głównie są one zanieczyszczane związkami azotowymi.
Natomiast jakość wody podziemnej z ujęć głębinowych jest objęta badaniami i oceniana
jako dobra lub bardzo dobra. Niekiedy mogą w niej wystąpić podwyższone zawartości
związków żelaza i manganu.

9. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Zabytki archeologiczne
Na terenie gminy spotykamy liczne ślady działalności człowieka na przestrzeni wielu
tysięcy lat. Wśród obiektów archeologicznych występują między innymi: osady, cmentarzyska,
obozowiska, ślady osadnicze, znaleziska luźne, datowane od epoki kamienia po czasy
nowożytne. Do najstarszych znalezisk powierzchniowych z terenu gminy, należy wymienić
stanowiska z epoki kamienia w Borkach-Kosiorkach, Stoku Wiśniewskim, Wiśniewie, Wólce
Wiśniewskiej; z mezolitu i neolitu w Wiśniewie–Kolonii, Stoku Wiśniewskim, Wólce
Wiśniewskiej; z epoki brązu w Borkach–Kosiorkach, Kolonii Mościbrody, Wiśniewie, Wólce
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Wiśniewskiej, Wiśniewie-Kolonii; z okresu starożytnego w Myrsze, Stoku Wiśniewskim,
Wólce Wiśniewskiej.
Na terenie gminy odnotowano też szereg przypadkowych odkryć archeologicznych,
między innymi: skarb 15 monet i siekierki kamienne w Jastrzębiach – Śmiarach; siekierki
kamienne w Wólce Wiśniewskiej.
Na terenie gminy nie ma stanowisk wpisanych do rejestru zabytków, chociaż wiele z nich
charakteryzuje się dużą wartością naukową.

Architektura sakralna
Zabytki sakralne reprezentowane są przez kościoły w Wiśniewie i Radomyśli
(Zabłociu). Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie usytuowany jest
w centrum miejscowości, przy drodze Siedlce - Łuków. Pierwotnie był to kościół drewniany
wybudowany w 1920 roku, staraniem ks. Edwarda Mankiewicza. Obecny kościół murowany,
wybudowany w latach 1945 – 1954, staraniem ks. Tadeusza Pulikowskiego. Świątynia została
konsekrowana w 1955 roku przez biskupa Mariana Jankowskiego. Kościół reprezentuje styl
eklektyczny z dominującymi elementami neoklasycyzmu. Został wzniesiony na planie krzyża
łacińskiego, jednonawowy z transeptem. Wyróżnikiem wśród innych kościołów jest okazały,
monumentalny portyk kolumnowy, umieszczony od frontu. Kolumny na wysokich cokołach,
gładkie, zakończone głowicami w porządku jońskim. Na kolumnach spoczywa profilowane
belkowanie dźwigające trójkątny fronton, zdobiony kroksztynami.
Rysunek I-2. Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie.
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Kościół parafialny pw. św. Andrzeja z Avelinu, usytuowany jest pomiędzy zabudową
wsi Radomyśl i Zabłocia. Ufundowany i wybudowany został przez ks. Szymona Pióro,
w 1931 roku. Stanowi on dominantę wysokościową okolicy i charakteryzuje się ciekawą formą
architektoniczną, podlegającą harmonijnej artykulacji różnorodnych brył. Kościół reprezentuje
typ świątyni wzniesionej na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy, z transeptem. Bryła
jednowieżowa,
korpus
nawowy
przykryty
dachem
dwuspadowym.
Wieża
czterokondygnacyjna z zegarem w kondygnacji górnej, zwieńczona hełmem obeliskowym
z łacińskim krzyżem. Ramiona transeptu niższe nakryte dachami dwuspadowymi o kalenicach
prostopadłych w stosunku do kalenicy nawy. Na kalenicy nawy od strony prezbiterium
sygnaturka z półkolistym przeźroczem na dzwon, nakryta dwuspadowym daszkiem. Ze
względu na swą potężną wieżę wspartą na potrójnych kolumnach w narożach, określaną jako
manierystyczną, kościół należy do interesujących i unikatowych obiektów sakralnych regionu
siedleckiego.
Rysunek I-3. Kościół pw. św. Andrzeja z Avelinu w Radomyśli.

Warto zwrócić uwagę również na kościół parafialny pw. Świętej Rodziny w Śmiarach.
Parafia została erygowana 1997 r. przez biskupa Jana Wiktora Nowaka. Terytorium parafii
obejmuje: Śmiary oraz Daćbogi, Łupiny, Mroczki i Pluty .

14 www.wisniew.pl

Rysunek I-4. Kościół pw. Świętej Rodziny w Śmiarach.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne
Licznie na terenie gminy występują kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane na
wiek XIX i XX. Bardzo często były wznoszone przy alejach i drogach dojazdowych
do rezydencji pałacowych i dworskich; na skrzyżowaniach dróg; w przydomowych ogródkach.
Do najokazalszych obiektów w tej grupie zabytków należą kapliczki domkowe z małym
wnętrzem dostępnym przez drzwi. W kapliczkach zwykle umieszczano mały ołtarzyk, na
którym ustawione są figury osób boskich oraz popularnych świętych. Ten typ reprezentują
murowane kaplice w: Borkach Paduchach, Borkach – Kosiorkach, Helenowie, Śmiarach.
Powszechnie występują tu skromniejsze, murowane kapliczki w postaci słupów
na rzucie kwadratu lub prostokąta, z małą wnęką, w której umieszcza się rzeźbę lub obraz
z przedstawieniem postaci boskiej lub świętego.
Często też spotykamy na terenie gminy, krzyże przydrożne. Posiadają one różne formy
i przy wznoszeniu ich stosowano różne materiały, jak: granit, piaskowiec, żeliwo, kute żelazo,
drewno. Zabytkowe krzyże występują w takich miejscowościach, jak w: Borkach Paduchach z
1912 roku, przy ul. Batalionów Chłopskich w Wiśniewie z 1917 roku i zasługujący
na wyjątkową uwagę krzyż zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Wiśniewie z lat 30-XX
wieku, upamiętniający poległych o wolność Polski w latach 1914 – 1921.
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Rysunek I-5. Krzyż zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Wiśniewie upamiętniający
poległych o wolność Polski w latach 1914 – 1921.

Cmentarze
Zabytkową nekropolą na terenie gminy jest cmentarz w Wiśniewie. Założony został
w 1920 roku i użytkowany jest do dnia dzisiejszego. Położony przy drodze Siedlce – Łuków,
w odległości 200 m od kościoła parafialnego w kierunku północnym. Założony został na planie
trapezu, powiększony w ostatnich latach od strony zachodniej.
W kręgu zainteresowania konserwatorskiego jest też cmentarz w Radomyśli. Założony
został w 1931 roku i użytkowany jest do dnia dzisiejszego. Położony przy drodze Radomyśl Okniny, w odległości 400 m od kościoła parafialnego w kierunku północnym. Założony został
na planie prostokąta.
Należy wspomnieć też o cmentarzu przykościelnym, przy kościele parafialnym
w Radomyśli. Pochowany tu został ks. Szymon Pióro – fundator i budowniczy tutejszego
kościoła. Upamiętnia to dekoracyjne epitafium umieszczone w południowej ścianie kościoła,
opatrzone tablicą inskrypcyjną.
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Rysunek I-6. Cmentarz parafialny w Wiśniewie.

10.

Warunki i jakość życia mieszkańców

Gmina Wiśniew charakteryzuje się dość stabilną liczbą ludności z niewielką tendencją
spadkową. Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba ludności wynosiła 5.872.
Tabela I-1. Liczby mieszkańców według miejscowości – stan na dzień 31.12.2018 r.
Jednostka terytorialna
Borki-Kosiorki
Borki-Paduchy
Borki-Sołdy
Ciosny
Daćbogi
Gostchorz
Helenów
Kaczory
Lipniak
Łupiny
Mościbrody
Mroczki
Myrcha
Nowe Okniny
Okniny-Podzdrój
Pluty
Radomyśl

Liczba mieszkańców
174
490
174
121
107
180
182
150
152
269
237
224
99
152
59
123
461

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.
Stare Okniny
Stok Wiśniewski
Śmiary
Tworki
Wiśniew
Wiśniew-Kolonia
Wólka Wiśniewska
Wólka Wołyniecka
Zabłocie
Razem
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274
129
179
210
888
275
250
121
192
5872

Stabilność liczby ludności chroni przed nadmiernym starzeniem mieszkańców gminy.
Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi (2018 r.) 15,4 % ogółu ludności, co w gminach
wiejskich jest odsetkiem stosunkowo niskim. Gmina charakteryzuje się przewagą liczby
mężczyzn nad liczbą kobiet (w końcu 2018 roku 99 kobiet przepadało na 100 mężczyzn).
W roku 2018 przyrost naturalny był dodatni. Liczba urodzeń wyniosła 75 i była w tym czasie
o 15 wyższa od liczby zgonów, co daje wskaźnik przyrostu naturalnego 2,55‰.
Strukturę wiekową ludności gminy, podobnie jak w całym kraju, charakteryzuje
zróżnicowana liczebność poszczególnych roczników, określana mianem wyżów i niżów
demograficznych. W najbliższych latach do poszczególnych typów szkół będą wkraczać
roczniki o coraz mniejszej liczebności, co wpłynie na znaczne zmniejszenie liczby uczniów.
Sieć osadniczą gminy tworzy 26 miejscowości. Liczba mieszkańców poszczególnych
miejscowości na koniec 2018 roku jest bardzo zróżnicowana; zawiera się w przedziale od 59 do
888 osób. Dominuje grupa najmniejszych miejscowości, poniżej 200 mieszkańców, w liczbie
16. W przedziale 200-300 osób mieściło się 7 miejscowości, 400-500 osób – 2 i miejscowość
gminna Wiśniew licząca 888 osób.
Większość wsi na terenie gminy jest dobrze powiązana z centralnie położoną
miejscowością gminną układem dróg, wśród których najważniejszą rolę odgrywa krajowa
nr 63, stanowiąca centralną oś układu, spinającą większość pozostałych dróg. Istotną rolę,
zwłaszcza dla mieszkańców wsi: Radomyśl, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-Sołdy
i Helenów, odgrywa linia kolejowa Warszawa-Siedlce-Łuków-Terespol. Wszystkie wioski
mają dobre i stosunkowo bliskie powiązania drogowe, a położone we wschodniej części gminy
- również kolejowe, z ośrodkiem powiatowym i jednocześnie subregionalnym – Siedlcami, a
także z Łukowem – atrakcyjnym ośrodkiem powiatowym w województwie lubelskim. Na
terenie gminy dominuje zabudowa zwarta, ulicowa, w większości usytuowana wzdłuż dróg
powiatowych, a skupiska zabudowy rozproszonej są tylko niewielkim uzupełnieniem.
Północno-zachodnia część gminy jest bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym, czym
przyciąga do osiedlania się mieszkańców Siedlec.
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Rysunek I-7. Rozmieszczenie miejscowości na terenie gminy oraz charakter
zabudowy.

Na terenie gminy funkcjonują 3 placówki oświatowe (w: Wiśniewie, Radomyśli
i Śmiarach). Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, a część dodatkowo rosyjskiego.
Poziom komputeryzacji szkół należy ocenić jako wysoki. Należy zwrócić uwagę, że przez
szkoły przechodzą obecnie roczniki dzieci i młodzieży o niskiej liczebności (niż
demograficzny). Na poziomie ponadgimnazjalnym młodzież z terenu gminy kształci się
głównie w Siedlcach.
Wychowaniem przedszkolnym zajmują się przedszkole w Wiśniewie oraz oddziały
przedszkolne w Wiśniewie, Śmiarach i Radomyśli.
Gmina posiada na swoim terenie większość placówek niezbędnych do prawidłowej obsługi
swoich mieszkańców oraz osób spoza gminy. Do placówek tych należą dwa zakłady opieki
zdrowotnej: publiczny i niepubliczny oraz prywatna praktyka lekarska prowadzona przez 1
osobę, apteka, bank spółdzielczy, poczta, punkt przyjęcia interesantów posterunku policji.
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości mają łatwy dostęp do placówek handlowych
zaopatrujących w podstawowe produkty.
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Działalność kulturalną prowadzą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Wiśniewie. Biblioteka zatrudnia 2 osoby, posiada księgozbiór 15,9 tys. wolumenów, ponad
500 czytelników i około 10 tys. wypożyczeń rocznie.

11.

Władze Gminy

Rada Gminy Wiśniew
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym
i rozstrzygającym na sesjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi. Rada Gminy
Wiśniew liczy 15-tu radnych. Odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał.
W VII kadencji, która zakończyła się w 2018 roku, Rada Gminy pracowała w składzie:
1. Beata Ługowska – Przewodnicząca Rady Gminy,
2. Janusz Grzegrzółka– Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
3. Tomasz Dąbrowski,
4. Agnieszka Jadczak,
5. Waldemar Jasiński,
6. Agnieszka Krasuska,
7. Tadeusz Ługowski,
8. Grzegorz Markowski,
9. Andrzej Okniński,
10. Kazimierz Okniński,
11. Beata Pasztor,
12. Aneta Pszkit,
13. Antoni Wiszniewski,
14. Elżbieta Wysokińska,
15. Krystyna Złoch.
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Rysunek I-8. Rada Gminy Wiśniew VII kadencji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.
Rada Gminy VIII kadencji pełni funkcję w następującym składzie:
1. Elżbieta Wysokińska – Przewodnicząca Rady Gminy,
2. Andrzej Okniński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
3. Agnieszka Bartczak-Krzewicka,
4. Marta Fronczek,
5. Agnieszka Jadczak,
6. Dorota Jastrzębska,
7. Zenon Jastrzębski,
8. Anna Krasuska,
9. Paweł Mieszczyński,
10. Kazimierz Okniński,
11. Józef Orzyłowski,
12. Jadwiga Piwowarczyk,
13. Aneta Pszkit,
14. Mariola Szewczyk,
15. Krystyna Złoch.
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Rysunek I-9. Rada Gminy VIII kadencji.

Władza wykonawcza
W 2018 roku funkcję Wójta Gminy Wiśniew pełnił Krzysztof Kryszczuk. W wyniku
przeprowadzonych wyborów samorządowych 21 października 2018 r. Wójtem Gminy
Wiśniew w pierwszej turze został wybrany ponownie Krzysztof Kryszczuk. Podczas I sesji
Rady Gminy w dniu 17 listopada 2018 r. złożył ślubowanie.
Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy, a w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał rady gminy;
- opracowuje programy rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
- określa sposób wykonywania uchwał;
- gospodaruje mieniem komunalnym;
- wykonuje budżet;
- zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zadania te wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek
organizacyjnych.
Funkcję Zastępcy Wójta w 2018 roku pełnił Józef Jan Romańczuk. Do zadań Zastępcy
Wójta należy:
1) Zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności.
2) Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta.
3) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta.
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4) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych.
5) Sprawowanie nadzoru nad Referatami: Gospodarki Komunalnej, Rozwoju
i Inwestycji.

Sołectwa
Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jest lokalną wspólnotą samorządową
mieszkańców części gminy. Jednostki te ustanowione zostały przez Radę Gminy. Rada Gminy
określiła również w Statutach Sołectw organizację i zakres ich działania. Sołectwo stanowi
strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań
publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją,
przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie funduszem sołeckim. W gminie
Wiśniew Rada Gminy uchwałą wyodrębniła z budżetu gminy fundusze sołeckie. Wykaz
sołectw i sołtysów pełniących funkcję w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.
Tabela I-2. Wykaz sołectw i sołtysów pełniących funkcję w 2018 roku.
Wieś sołecka
Imię i nazwisko
Borki-Kosiorki

Adam Jastrzębski

Borki-Paduchy

Krystyna Złoch

Borki-Sołdy

Józef Rybaczewski

Ciosny

Jolanta Łastowska

Daćbogi

Zygmunt Dąbrowski

Gostchorz

Jolanta Gorzkowska

Helenów

Dorota Jastrzębska

Kaczory

Anna Kargol

Lipniak

Paweł Mieszczyński

Łupiny

Agata Przeździecka

Mościbrody

Jacek Jastrzębski

Mościbrody Kol.

Wiesław Bazak

Mroczki

Roman Krasuski

Myrcha

Cecylia Pawlik

Nowe Okniny

Ewa Celińska-Drozd

Okniny-Podzdrój

Stanisław Jastrzębski

Pluty

Marek Okniński

Radomyśl

Krzysztof Jastrzębski
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Stare Okniny

Wiesław Okniński

Stok Wiśniewski

Krzysztof Lech

Śmiary

Anna Krasuska

Tworki

Zenon Jastrzębski

Wiśniew

Beata Pasztor

Wiśniew-Kolonia

Agnieszka Jadczak

Wólka Wiśniewska

Niedziółka Leszek

Wólka Wołyniecka

Wiesław Dmowski

Zabłocie

Elżbieta Wysokińska
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II.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW,
STRATEGII

1. Realizacja Strategii rozwoju Gminy Wiśniew
Strategia rozwoju Gminy Wiśniew została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wiśniew
Nr XL/284/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku jako program gospodarczy. Jest podstawowym
dokumentem określającym priorytety decyzyjne i operacyjne dla organów samorządu
terytorialnego i jednostek organizacyjnych Gminy do roku 2025, w tym opracowywania lub
aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego, programów operacyjnych,
przedsięwzięć rozwojowych i planów inwestycyjnych oraz budżetu Gminy. „Strategia
Rozwoju Gminy Wiśniew do 2025 roku” jest dokumentem otwartym, który powinien być
cyklicznie aktualizowany i uzupełniany w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania, w
tym szanse i zagrożenia rozwojowe.

Misja Gminy
Misją wspólnoty Gminy Wiśniew jest tworzenie przyjaznego otoczenia dla człowieka,
w oparciu o rozwój gospodarczy, lokalne rolnictwo, wykorzystywanie zasobów
przyrodniczych gminy i potencjału turystycznego, w zgodzie z zasadami ekologii, a także
spożytkowanie dziedzictwa kulturowego, kreowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy,
z uwzględnieniem efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych.

Wartości zasadnicze
Zasadą podstawową rozwoju Gminy i sprawą najważniejszą dla rozwoju społecznego
i gospodarczego jest troska najaktywniejszych członków społeczności lokalnej o stały wzrost
standardów życia wszystkich mieszkańców Gminy i wytrwałość w podejmowaniu wysiłków
na rzecz ujawniania i pełnego wykorzystywania potencjału społecznego i gospodarczego
Gminy.

Wizja Gminy
Gmina Wiśniew jest samorządem rozwiniętym rolniczo i gospodarczo, uporządkowanym
przestrzennie i szczycącym się wysokimi standardami życia wszystkich mieszkańców Gminy.
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Stan realizacji strategii
Stan realizacji został oceniony na podstawie dokumentów z Urzędu Gminy, ewidencji
podatkowej, ewidencji ludności oraz wiedzy osoby dokonującej analizy.
Obszar strategiczny 1. Rolnictwo specjalistyczne, Przetwórstwo, Przedsiębiorczość
Cel 1. Rolne gospodarstwa ekologiczne oraz specjalistyczne działające w obszarze:
rybactwo, sadownictwo i zielarstwo, pszczelarstwo. Miernikiem realizacji celu było utworzenie
5 takich gospodarstw.
W latach 2014-2018 na terenie gminy Wiśniew powstały 2 gospodarstwa pszczelarskie
i 3 gospodarstwa ogrodniczo - sadownicze. Cel został zrealizowany.
Cel 2. Specjalistyczne rolne gospodarstwa produkcji rolnej działające na areałach powyżej
10 ha. Miernikiem realizacji celu było utworzenie 10 takich gospodarstw.
W latach 2014-2018 na terenie gminy Wiśniew powstało 6 gospodarstw rolnych powyżej
10 ha.
Cel 3. Specjalistyczne rolne gospodarstwa produkcji rolnej działające na areałach powyżej
50 ha. Miernikiem realizacji celu było utworzenie 5 takich gospodarstw.
W latach 2014-2018 na terenie gminy Wiśniew nie powstało żadne gospodarstwo rolne
o powierzchni powyżej 50 ha. Cel nie został osiągnięty.
Cel 4. Zakłady produkcji i przetwórstwa rolnego.
W latach 2014-2018 na terenie gminy Wiśniew nie powstał nowy zakład przetwórstwa rolnego.
Cel 5. Zakłady przemysłowe i usług specjalistycznych o znaczeniu ponadlokalnym.
W latach 2014-2018 na terenie gminy Wiśniew nie powstał nowy zakład przemysłowy
lub usług specjalistycznych o znaczeniu ponadlokalnym.
Obszar strategiczny 2. Strategiczne planowanie i polityka przestrzenna
Cel 1. Wyznaczanie, wyodrębnienie i prawne uregulowanie statusu obszarów rozwoju
z dominującymi funkcjami: mieszkaniowymi, rolnymi, przemysłowo-przetwórczymi oraz
sportowo-rekreacyjnymi i ogólno-społecznymi. Miernikiem realizacji celu jest uchwalenie
6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze studium.
Cel został zrealizowany: dwa plany dotyczące budowy linii energetycznej, plan Okniny
Nowe. Plan w Śmiarach i Okninach w trakcie realizacji.
Tereny pod budownictwo jednorodzinne są wyznaczane na wniosek właścicieli gruntów
decyzjami o warunkach zabudowy, zatwierdzane decyzjami podziałowymi. W 2018 roku
pod budownictwo jednorodzinne zostały wyznaczone nowe tereny w Wiśniewie – 27 działek,
w Okninach Nowych – 9 działek, w Okniny Podzdrój – 4 , Zabłocie – 4.
W 2018 roku została rozpoczęta procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Obszar strategiczny 3. Demografia i polityka społeczna
Cele 1. Wzrost liczby mieszkańców.
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Wskaźnikiem jest wzrost liczby mieszkańców w 2026 roku około 200 osób do liczby 6200.
Na koniec 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców wynosiła 5872. Wskaźnik nie został
osiągnięty.
Cele 2. Przedszkola w obiektach istniejących zespołów oświatowych.
Miernikiem realizacji celu jest utworzenie dwóch przedszkoli w pełni wyposażonych
i z pełną obsadą kadrową zdolne do objęcia opieką przedszkolną łącznie do 50 dzieci.
Wskaźnik został osiągnięty poprzez rozszerzenie dostępu do oddziałów przedszkolnych
dzieci od 2,5 roku życia.
Cel 3. Dom opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczący usługi opiekuńcze i
rehabilitacyjne. Dzienny zakład rehabilitacji.
- wskaźnik nie został osiągnięty. W 2018 roku GOPS w Wiśniewie powołał Lokalne Kluby
Seniora.
Obszar strategiczny 4. Partnerstwo
Cel 1. Funkcjonowanie Gminy w sformalizowanych partnerstwach samorządowych.
Miernikiem realizacji celu jest pozostanie Gminy formalnym członkiem co najmniej
jednego partnerstwa o określonej strukturze i formie prawnej z Miastem Siedlce i innymi
samorządami powiatu siedleckiego lub miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Realizacja 3 przedsięwzięć w ramach partnerstw.
Gmina Wiśniew z partnerem miastem Siedlce zrealizowała projekt Budowa Centrum
Przesiadkowego.
Natomiast z powiatem siedleckim zrealizowała 3 przedsięwzięcia polegające na remoncie
dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew.
Cel 2. Współpraca z podmiotami prywatnymi w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.
Cel niezrealizowany.
Obszar strategiczny 5. Infrastruktura techniczna
Cel 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Wiśniew.
Modernizacja oczyszczalni ścieków jest zaplanowana do realizacji w 2019 roku .
Cel 2. Budowa utwardzonych i asfaltowych dróg dojazdowych do terenów
zagospodarowanych rolniczo i gospodarczo. Miernik jest łączna długość dróg 8 km.
Cel został zrealizowany. Od 2014 roku zostały wybudowane drogi gminne długości 13.100
m.
Cel 3. Modernizacja dróg gminnych i współudział w modernizacji dróg powiatowych
w partnerstwie z powiatem siedleckim. Miernikiem realizacji celu jest wykonanie Łącznej
długości dróg gminnych 20 km, powiatowych 10 km.
Od 2014 roku zmodernizowano 6.700 m dróg gminnych i 3.000 m dróg powiatowych
Cel 4. Budowa sieci gazowej. Miernikiem realizacji jest sieć 10 km.
Budowa sieci gazowej nie jest zadaniem Gminy.
Cel 5. Uzbrajanie nowych terenów przeznaczanych na cele budownictwa mieszkaniowego
i inwestycji gospodarczych. Miernikiem realizacji celu obszar uzbrojonych terenów 10 ha.
Nie zrealizowano. Brak terenu.
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Cel 6. Odnawialne źródła energii. Miernikiem realizacji celu jest ogólna moc wytworzenia
10 MW.
Zrealizowano – zamontowano pompy ciepła w Zespole Oświatowym w Wiśniewie.

2. Realizacja programu Bezpieczna Gmina Wiśniew
Cel I: Ochrona dzieci i młodzieży.
Zadanie do realizacji
1. Ograniczenie
niedostosowania społecznego
oraz przestępczości dzieci
i młodzieży.











Sposób realizacji
Prowadzenie w szkole kącika prawnego. Każdy
człowiek ma między innymi prawo do życia,
do wolności myśli, sumienia i wyznania. Wszystkie
działania ograniczające prawa osób są karalne,
dlatego bardzo ważne jest, aby młody człowiek znał
swoje prawa a także był świadomy konsekwencji jakie
wypływają z jego nieprzestrzegania. W związku
z tym w szkole powstał kącik prawny, który poprzez
wystawy wykonane przez uczniów ma na celu
zapoznać dzieci i młodzież z zasadami i normami
panującymi w Polsce. Pierwszą taką wystawę
stworzyła klasa VIII.
Udział dyrektora i nauczycieli w konferencjach
i szkoleniach m.in. „Widzę - rozmawiam - reaguję,
o zagrożeniach czyhających na współczesną
młodzież",
„Przeciwdziałania
zachowaniom
agresywnym
w
aspekcie
psychologicznym
i prawnym", „Edukacja prawna w szkole. Prawo
karne".
Na terenie Zespołu Oświatowego w Wiśniewie
odbyły się dwudniowe warsztaty „Archipelag
skarbów" prowadzone przez grupę trenerów
zewnętrznych. W warsztatach uczestniczyła młodzież
gimnazjów z terenu Gminy Wiśniew. Przewodnim
tematem spotkania było: Szczęście, miłość, sex.
Poruszane problemy to profilaktyka oraz sztuka
podejmowania mądrych decyzji.
W ramach ww. warsztatów trenerzy poprowadzili
również szkolenie rodziców oraz nauczycieli
uczących w gimnazjach z terenu gminy. Nauczycieli
wyposażono w materiały edukacyjne do pracy
z młodzieżą.
Prowadzono indywidualne rozmowy nauczycieli,
wychowawców, pedagoga i psychologa z uczniami
na temat niewłaściwych zachowań oraz zajęcia
z wychowawcą na ww. temat.
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2. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom.



















Pedagog szkolny podczas prowadzonych zajęć
z młodzieżą gimnazjalną wygłosiła pogadanki
na temat „Agresja rówieśnicza i sposoby radzenia
sobie z gniewem”.
Odbyło się spotkanie z policjantem z wydziału ds.
przestępczości nieletnich gdzie poruszano kwestię
odpowiedzialności młodzieży za swoje czyny.
Udział uczniów w „Powiatowym Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej” - „Młodzież Zapobiega
Pożarom” (uczeń V klasy szkoły podstawowej zajął
IV miejsce).
Udział uczniów w konkursie plastycznym
organizowanym przez KRUS- „Bezpiecznie na wsi
mamy – upadkom zapobiegamy”
Nauka udzielania PIERWSZEJ POMOCY dla
uczniów klas 0-III szkoły podstawowej w ramach
realizowanego w szkole programu „Ratujemy
i uczymy ratować”.
Informacja dla rodziców i uczniów na temat kleszczy
i chorób odkleszczowych.
Szkolenie Rady Pedagogicznej i personelu szkoły
w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy.
Monitorowanie za pomocą kamer w GOK Wiśniew
obiektu i osób przebywających.
Pogadanki dla dzieci i uczniów na temat zakazu
dotykania obcych zwierząt.
Poprawienie starego i zamontowanie nowego
oświetlenia zmierzchowo - ruchowego na budynku
szkoły.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego wszystkie
dostępne dla dzieci i młodzieży urządzenia poddane
zostały sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa
i higieny.
Przeprowadzenie w szkole próbnej ewakuacji
wszystkich uczniów i pracowników. Ewakuacja była
niezapowiedziana i przebiegła bardzo sprawnie.
Wszyscy pracownicy zespołu wraz z dyrekcją brali
udział w szkoleniu "Przetwarzanie i ochrona danych
osobowych zgodnie z RODO".
Przeprowadzono dla uczniów lekcje o ochronie
danych osobowych.
Na terenie Gminy Wiśniew działa 8 jednostek OSP
zrzeszających 661 osób (w tym dzieci i kobiety),
6 OSP jest wyposażona w pojazdy pożarnicze.
Do udziału bezpośrednio w działaniach ratowniczych
jest upoważnionych 110 druhów (posiadają aktualne
badania lekarskie i odpowiednie wyszkolenie
ratownicze).
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3. Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży.
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Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2018 brały udział
241 razy w likwidacji zagrożeń powstałych na terenie
Gminy Wiśniew.
Prowadzenie zajęć tanecznych pozalekcyjnych
17 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Śmiarach odbył się koncert zatytułowany
„Niech Was strzegą dobre anioły”, dedykowany
rodzicom z okazji ich świąt.
Udział uczniów w konkursie plastycznym
„Bezpieczeństwo w twoim otoczeniu” zorganizowany
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
9 listopada z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości odbył się spektakl słowno –
muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów
szkoły.
18 listopada szkoła była współodpowiedzialna
za realizację w szkole III Przeglądu Pieśni
Patriotycznych pt. „Śpiewam Ci Polsko”.
Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w szkole.
W GOK Wiśniew odbywają się zajęcia: sekcji
plastycznej, tanecznej, muzycznej, orkiestra dęta.
Do dyspozycji mieszkańców są w GOK stoły
do tenisa, piłkarzyki, szachy, komputery w LCK
i Bibliotece.
W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły
uwzględniona jest tematyka spędzania czasu wolnego
uczniów.
Na zajęciach wychowawczych poruszono tematykę
bezpiecznych
zabaw
sylwestrowych
oraz
bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
Młodzież z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie
(chłopcy) brała udział w rozgrywkach TKKF
odbywających się podczas ferii.
Pogadanka dla uczniów oddziałów gimnazjalnych
na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W trakcie spotkania z rodzicami psycholog szkolny
przeprowadziła szkolenie na temat "Cyberprzemoc
w Internecie". M.in. omówiła i wskazała
niebezpieczne gry, w które grają dzieci i młodzież
zwracając uwagę na negatywne skutki na zdrowie
i zachowania dzieci i młodzieży.
Młodzież ze szkoły uczestniczy w licznych
wycieczkach edukacyjnych jedno i kilkudniowych
oraz spotkaniach edukacyjnych.
Odbywały się i odbywają się nadal dodatkowe zajęcia
sportowe w wymiarze 8 godzin lekcyjnych w ramach
zajęć SKS finansowanych przez instytucje
zewnętrzne.
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4. Zapobieganie wagarom
i tworzeniu nieformalnych
grup młodzieżowych oraz
ograniczenie negatywnych
skutków ich działalności.









Podczas spotkań na zajęciach z wychowawcą
uczniom przedstawiono ofertę zajęć dodatkowych
organizowanych na terenie Zespołu Oświatowego
w Wiśniewie.
Prowadzone były i są raz w tygodniu zajęcia
"Kawashi " dla chętnych dzieci.
Na Boisku Orlik zamontowano siłownię plenerową.
Dzieci, uczniowie oraz pracownicy Zespołu
Oświatowego w Wiśniewie podejmowali szereg
działań i licznie uczestniczyli w obchodach 100-lecia
odzyskania niepodległości.
Wprowadzono
w
szkole
zajęcia
"Szachy
w mazowieckiej szkole" w ramach projektu
we współpracy z MSCDN w Siedlcach i organem
prowadzącym. Zajęcia prowadzili nauczyciele szkoły,
którzy ukończyli kurs „Jak uczyć gry w szachy praktyczne i metodyczne rozwiązania”, "Gramy w
szachy w edukacji wczesnoszkolnej".
W szkole działa bardzo aktywnie Koło Wolontariatu
i Szkolne Koło Caritas. Od wielu lat uczniowie
podejmują działania w czasie wolnym na rzecz innych
ludzi.
Przy jednostkach OSP na terenie gminy są tworzone
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W roku 2018
takich drużyn było łącznie 4, w tym 3 drużyny
chłopców i 1 dziewcząt. Drużyny zrzeszają młodzież
do 16 roku życia. Podczas zbiórek drużyn młodzież
uczyła się posługiwać sprzętem pożarniczym oraz
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Przy remizach OSP tworzone są pomieszczenia
umożliwiające spędzenie wolnego czasu przy grach
komputerowych.
Apele szkolne poświęcone promowaniu właściwej
postawy uczniowskiej.
Systematyczna praca pedagoga i psychologa
szkolnego, niwelowanie wszelkich sygnałów
niedostosowania społecznego.
Monitorowanie i kontrolowanie uczniów szczególnie
w godzinach zajęć lekcyjnych.
W zespole Oświatowym w Wiśniewie w ramach Dni
Otwartych dla rodziców poruszano kwestię realizacji
obowiązku szkolnego.
Podczas
zebrania
rodziców
Dyrektor
ZO
w Wiśniewie
poruszyła
kwestię
wagarów
i przebywania uczniów w czasie lekcji w Gminnym
Ośrodku Kultury, podkreśliła fakt, że ucznia
obowiązkiem jest być w szkole na lekcjach a rodzica
i nauczyciela by tego dopilnował.
W celu zapobiegania wagarom i samowolnemu
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wychodzeniu uczniów ze szkoły uściślono procedury
zwalniania dzieci z lekcji i wcześniejszych wyjść
ze szkoły oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Cel II: Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu.
1. Zapobieganie i ograniczanie
przestępczości pospolitej
i dokuczliwych wykroczeń.











2. Monitorowanie i likwidacja
miejsc niebezpiecznych.







W ramach działań innowacji „Twoje życie
w TWOICH rękach”, dnia 14.12.2018r. szkołę
odwiedzili Przedstawiciele Komendy Miejskiej
w Siedlcach. Spotkanie dotyczyło odpowiedziałności
karnej oraz bezpieczeństwa i obejmowało uczniów
klas VII – VIII i III g.
16.11.2018 r. odbyła się wycieczka do sądu,
rozmowa z sędzią, poruszona została tematyka
przestępczości wśród nieletnich oraz wykonywania
kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich.
Prowadząca podawała poruszające przykłady spraw
dotyczących nieletnich ze swojej pracy zawodowej.
Do tematyki zostały włączone również podstawowe
reguły prawa cywilnego i karnego, jakim podlegają
małoletni i nieletni. W nawiązaniu do tematu została
poruszona kwestia zachowania młodzieży w szkole,
domu, na ulicy oraz przestroga przed popełnianiem
czynów zabronionych.
Pedagog szkolny przygotował gazetkę ścienną dla
uczniów i rodziców pod tytułem „Odpowiedzialność
prawna na korytarzu szkolnym i w życiu codziennym
młodych ludzi”.
Dyrektor szkoły i nauczyciel uczestniczyli
w konferencji profilaktycznej ”Widzę – Rozmawiam
–
Reaguję”
o
zagrożeniach
czyhających
na współczesną młodzież.
Na bieżąco rozwiązywane są sprawy związane
z udziałem uczniów szkoły w sytuacjach
niedozwolonych.
Opracowano procedury postępowania w sytuacjach
trudnych wychowawczo.
Monitoring szkolny obejmuje miejsca wokół szkoły,
gdzie najczęściej dochodzić może do sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu
Budynek GOK jest oświetlony (lampy LED z czujką
ruchu). Obiekt jest monitorowany na zewnątrz jak
również
wewnątrz
(korytarz
dolny,
sala
widowiskowa, sala komputerowa).
Na budynku szkoły oraz na boisku orlik
zamontowano kamery monitoringu wizyjnego.
Na budynku szkoły poprawiono oświetlenie z czujką
zmierzchowo – ruchową.
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3. Kształtowanie wiedzy
o sposobach unikania zagrożeń.




















Dzieci i młodzież brała udział w konkursie
organizowanym przez KRUS w Siedlcach pod
hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy – wypadkom
zapobiegamy".
Lekcje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
W dniach 24-25.04.2018 r. w szkole podstawowej
w Wiśniewie odbyły się warsztaty prowadzone przez
twórców programu Archipelag Skarbów. Jest to
Program Profilaktyki Zintegrowanej dla młodzieży
dotyczący budowania relacji międzyludzkich
i seksualności. W warsztatach uczestniczyły klasy: II
gim i III gim.
W ramach programu Archipelag Skarbów odbyło się
25.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Wiśniewie
spotkanie
informacyjno-szkoleniowe
rady
pedagogicznej. W maju odbyło się spotkanie
skierowane do rodziców.
Zajęcia dla uczniów starszych klas z policjantką
z wydziału do spraw nieletnich na temat zagrożeń
czyhających na współczesną młodzież tj. zagrożenia
w sieci, dopalacze, alkohol, a także odpowiedzialność
karna nieletnich.
Dyrektor i nauczyciel uczestniczyli w konferencji
profilaktycznej ”Widzę – Rozmawiam – Reaguję”
o zagrożeniach czyhających na współczesną
młodzież.
Odbyła się pogadanka z dziećmi i młodzieżą
przebywającą w GOK (LCK) na temat wiedzy,
bezpieczeństwa i zachowania się w miejscach
publicznych - przeprowadził Dyrektor GOK.
Rozpowszechniono List Rzecznika Praw Dziecka
w sprawie używania materiałów pirotechnicznych
w czasie
zabawy
sylwestrowej
i
czasie
ją poprzedzającym.
Młodzież z Zespołu Oświatowego wzięła udział
w konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” dwie uczennice awansowały do dalszych
rozgrywek turnieju.
W
szkolnym
programie
wychowawczoprofilaktycznym zawarto treści związane z unikaniem
zagrożeń.
Na zajęciach Edukacji dla Bezpieczeństwa uczniowie
rozszerzają swoją wiedzę na temat zagrożeń
naturalnych i cywilizacyjnych.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach "Nowe
technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny
i emocjonalny dzieci
i
młodzieży,
szanse
i zagrożenia- modele skutecznej profilaktyki".
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 Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej
Straży Pożarnej systematycznie przeprowadzą zajęcia
w szkołach. Zajęcia te mają na celu ukształtowanie
wiedzy na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w
życiu codziennym (w domu, w szkole, na wakacjach
czy feriach), ale również sposobów zachowania się w
sytuacjach niebezpiecznych.
 Co roku Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
w Wiśniewie przy współpracy szkół z przeprowadza
Turniej Wiedzy Pożarniczej, który poszerza wiedzę
dzieci i młodzieży na temat przepisów ochrony
przeciwpożarowej i ich stosowania w życiu.
 Zainicjowanie oraz organizacja dla społeczności
lokalnej a w szczególności dla seniorów na terenie
szkoły spotkania informacyjno – edukacyjnego
z dzielnicowym na temat zagrożeń czyhających
na osoby starsze m.in. wyłudzenia, kradzieże.
 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Wiśniew
w roku
2018
przeprowadziły
4
imprezy
okolicznościowe, które miały na celu zintegrować
społeczność lokalną, a także pokazać gotowość
jednostek OSP do niesienia pomocy mieszkańcom
naszej gminy.
 W ramach działań GOPS: W ramach projektu „Dobra
Pora na aktywnego seniora” prawnik prowadzi
program edukacyjny z seniorami na temat
bezpieczeństwa.

Cel III: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie.
Ochrona rodziny.
1. Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.







Dyrektor i pedagog biorą udział w posiedzeniach
Zespołu Interdyscyplinarnego w Urzędzie Gminy
Wiśniew.
Podejmowane są różne działania we współpracy
z GOPS w Wiśniewie, Policją w Skórcu oraz PCPR
w przypadku zgłoszeń przemocy w rodzinie przez
uczniów i dzieci.
Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w
szkole
przez
nauczycieli
specjalistów
i wychowawców.
Dyrektor zespołu uczestniczyła w warsztatach XVII
Forum Nauczycieli Rodziców i Wychowawców
"Pedagogika i wychowanie moralne wobec świata
pełnego agresji i przemocy", "Uczeń z depresją
w szkole".
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2. Zwalczanie narkomanii
alkoholizmu i cyberprzemocy.













W ramach działań GOPS: W 2018 r. odbyły się
4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
28 posiedzeń grup roboczych powołanych do pracy
w indywidualnych
przypadkach
w
związku
z realizacją 11 Niebieskich Kart wypełnionych
z powodu przemocy w rodzinie.
Realizacja
programu
profilaktycznowychowawczego szkoły
Udział w programie „Cyfrowobezpieczni”
W szkole zostały podjęte działania profilaktyczne
dotyczące środków psychoaktywnych, dzięki którym
uczniowie zdobywają wiedzę na temat narkotyków
(rodzaje,
dostępność,
działanie),
„sygnałów
ostrzegawczych” – zmian, jakie występują w
zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym osób
używających środków narkotycznych a także
o fazach uzależnienia i możliwościach oddziaływania
na poszczególnych etapach narkomanii, czyli
o mechanizmach
wchodzenia
w uzależnienie.
Wszelkie zdobyte informacje zostały podsumowane
w szkolnej wystawie przygotowanej przez klasę VII.
Uczniowie klasy VI, pod opieką nauczyciela podjęli
realizację projektu ,,Dopalaczom mówimy: NIE!!!”.
Celem pracy było przeciwdziałanie uzależnieniom
uczniów, poprzez wdrażanie do podejmowania
świadomych wyborów. Działania realizowano
w kwietniu i maju 2018 r.
W dniach 24 i 25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas II
i III gimnazjum wraz z wychowawcami uczestniczyli
w warsztatach, realizujących program profilaktyki
zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, które odbyły
się w Zespole Szkół w Wiśniewie. Program,
prowadzony przez 3-osobową grupę specjalnie
przeszkolonych trenerów, uczy zdrowego i mądrego
stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu,
narkotyków, przemocy i pornografii.
Udział pedagoga w konferencji zorganizowanej przez
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny
w Siedlcach „Między sercem a rozumem” – aktualne
narkotyki w Polsce, stare i nowe zagrożenia,
nowoczesne tendencje w leczeniu uzależnienia
od alkoholu.
18.05.2018r. odbyła się w szkole debata w ramach
Kampanii „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!”.
Celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy
wśród uczniów o zagrożeniach, jakie związane
są z narkotykami i dopalaczami, jak również
kształtowanie świadomości wśród młodzieży
szkolnej na temat negatywnego wpływu środków
odurzających na funkcjonowanie organizmu
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człowieka oraz skutkach prawnych z tym
związanych. W debacie uczestniczyli uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły, a także zaproszeni goście
z Komendy Miejskiej Policji z Siedlec z Wydziału
Prewencji Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej,
Nieletnich i Patologii. Zaproszeni goście poświęcili
swoje wystąpienia problemowi podejmowania
zachowań
ryzykownych
wśród
młodzieży,
stosowania używek i uzależnień, po to aby
uświadomić młodym ludziom, że warto być
asertywnym, warto odmawiać i nie próbować.
Spotkanie to było także okazją do poszerzenia wiedzy
i uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających
ze stosowania substancji psychoaktywnych.
Uczestnicy spotkania obejrzeli również film
profilaktyczny
poruszający
tą
tematykę
przygotowany przez policję. Podsumowaniem debaty
były pytania zadawane przez młodzież, na które
zaproszeni goście udzielali odpowiedzi.
Zgłoszenie szkoły do projektu „Cyfrowobezpieczni”
- uczniowie gimnazjum.
Zgłoszenie
szkoły
do
badań
naukowych
realizowanych w ramach projektu „Młodzi cyfrowi”
uczniowie VII i VIII klasy.
14 listopada 2018 r. odbył się Szkolny Dzień
Bezpieczeństwa Cyfrowego. Odbył się apel,
warsztaty dla uczniów na temat bezpieczeństwa
w sieci. Zostało przeprowadzone spotkanie edukatora
z Radą Pedagogiczną gdzie przedstawiono tematykę
cyberzagrożeń występujących wśród uczniów oraz
sposoby ich zapobiegania. Odbyło się spotkanie z
rodzicami uczniów ze szkolnym Mentorem
Cyberbezpieczeństwa.
Monitorowanie
i
kontrolowanie
osób
przebywających w GOK Wiśniew
Przedstawienie edukacyjne dla dzieci (ferie 2018).
Dyrektor i nauczyciele uczestniczyli w cyklu szkoleń
i konferencji dotyczących tematyki narkomanii,
alkoholizmu i cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w
Internecie.
Wykłady
m.in.
nt.
"Nowe
technologie
w wychowaniu i edukacji. Szansa czy zagrożenia.",
"Kompetencje cyfrowe w edukacji", "Wykorzystanie
na
lekcjach
matematyki
i przedmiotów
przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w
chmurze",
Młodzież ze szkoły wraz z opiekunem wzięła udział
w debacie zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Warszawie oraz Komendę Policji w Radomiu pt.
Narkotyki Dopalacze – nie tędy droga. Młodzież
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uczestnicząca w debacie nagrała do TRW audycję z
przebiegu debaty.
Na lekcjach informatyki realizowane były tematy
związane z bezpieczeństwem w sieci. Uczniowie
wykonywali prezentację na ww. temat.
Uczniowie z oddziałów gimnazjalnych oraz 7 klasy
SP uczestniczyli
w szkoleniu dotyczącym
cyberprzemocy.
Szkolenie
połączone
było
z przystąpieniem
do
programu
"Cyfrowobezpieczni.pl". Odbyło się również
szkolenie dla nauczycieli i rodziców.
Szkoła w ramach programu „Cyfrowobezpieczni
2018 – Badanie kompetencji cyfrowych” wzięła
udział w badaniu kompetencji cyfrowych
nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Badanie
polegało na wypełnieniu ankiety przez ucznia,
rodzica i nauczyciela, w programie przewidziano
szkolenia, warsztaty oraz spotkania informacyjne
z zakresu cyfrowych zagrożeń i ich profilaktyki.
Nauczyciel informatyki uzyskał certyfikat Szkolnego
Mentora Cyberbezpieczeństwa po odbyciu szkolenia
w ramach rządowego programu "Bezpieczna+"
Na zajęciach z wychowawcami poruszano tematykę
uzależnień i nałogów.
Podczas zebrania rodziców w dniu 1.02.2018 r.
Dzielnicowy Posterunku Policji w Skórcu
przedstawił informacje o narkotykach: jak je
rozpoznać, jak są rozprowadzane oraz jakie są
objawy zażywania? , jak ich unikać? Przedstawił
również
konsekwencje
prawne
sprzedaży
i rozprowadzania tych substancji.
W ramach działań GOPS: W Punkcie
Konsultacyjnym przyjmują psychologowie tj.
psycholog
dziecięcy
oraz
psychoterapeuta
w wymiarze 16 godzin miesięcznie tj. każdy z nich
przyjmuje 2 razy w miesiącu po 4 godziny dziennie
oraz terapeutą ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 2 razy w miesiącu po 3 godziny.
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Cel IV: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


1. Edukacja
użytkowników dróg w
zakresie bezpiecznego
zachowania się na drodze.















Nauczyciele podczas zajęć z uczniami prowadzą
edukację komunikacyjną w ramach realizowanych
programów nauczania. Poczucie bezpieczeństwa, to
jedna z podstawowych potrzeb człowieka, zatem tak
ważne
jest
poznanie
zasad
bezpieczeństwa
i przestrzeganie ich. Edukacja w tym zakresie powinna
być wprowadzona już od najmłodszych lat, dlatego też
w kasach I- III, zostały przeprowadzone warsztaty
profilaktyczno – wychowawcze na temat zasad
bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania w chwili
zagrożenia. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem
wzięli udział w zajęciach, a owocem ich pracy była
wspólnie stworzona gazetka szkolna.
10.12.2018 r. szkołę odwiedzili strażacy z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
Przeprowadzili wśród uczniów szkoły ciekawą
prelekcję z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
bezpieczeństwa
oraz
zagadnień
pomocy
przedmedycznej.
Prowadzenie cyklicznie spotkań dla uczniów
z policjantem z wydziału ruchu drogowego oraz
z przedstawicielem WORD na temat bezpiecznej drogi
uczniów ze i do szkoły, ponadto prowadzone są akcje
Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje.
W ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny”, „Bezpieczny pierwszoklasista”
i „Bezpieczny przedszkolak” Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego przekazał: zestaw BRD, wąż
spacerowy oraz maskotkę odblaskową.
14.11.2018 r. podczas spotkania uczniów klas 0 – III
ze Strażą Pożarną uczniowie zostali pouczeni
o zachowaniu ostrożności w domu, w szkole i podczas
drogi do szkoły.
19.10.2018 r. w szkole byli przedstawicieli PSB
Mrówka z Siedlec, uczniowie otrzymali kamizelki,
elementy odblaskowe, zakładki, kolorowanki, słodycze
oraz nagrody do szkolnych konkursów plastycznych
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny” oraz
„Bezpieczni na rowerze” i Turnieju wiedzy o zasadach
ruchu drogowego.
Udział uczniów gimnazjum w konkursie BRD
organizowanym
przez
szkołę
podstawową
w Dziewulach:
- konkurs drogowy – znajomość przepisów ruchu
drogowego oraz część praktyczna / II miejsce
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2. Egzekwowanie
przestrzegania przepisów
ruchu drogowego przez
kierowców i pieszych.




- Konkurs plastyczny – plakat „Idź trzeźwo przez
życie!”/ II miejsce. Uczniowie otrzymali dyplomy,
puchary oraz nagrody rzeczowe.
Pozyskanie kamizelek dla dzieci i przyzwyczajanie
dzieci przedszkola i szkoły do używania kamizelek
odblaskowych w czasie spacerów i wycieczek.
Tydzień „Bezpieczne ulice”- poznanie przez dzieci
przedszkola zasad ruchu drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu pieszych.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie
wycieczek szkolnych i przedszkolnych.
Przestrzeganie zakazu nieoddalania się od grupy
podczas zajęć i zabaw dzieci przedszkola i szkoły
na świeżym powietrzu.
Młodzież z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie brała
udział w konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
organizowanym przez WORD i KP Siedlce , konkurs
odbywał się w Szkole w Stoku Lackim i miał zakres
powiatowy.
Na pierwszym spotkaniu z uczniami w roku szkolnym
2018/2019 w każdej klasie przeprowadzono pogadanki
na temat bezpieczeństwa w szkole w drodze
do i ze szkoły.
Zapewnianie bezpieczeństwa dzieci w czasie
dowożenia we współpracy z organem prowadzącym.
Odbyło się spotkanie z policjantem z wydziału ruchu
drogowego, spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Ochotnicze Straże Pożarne sukcesywnie podnoszą
swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie
ratownictwa drogowego i technicznego, poprzez udział
w szkoleniach z zakresu KPP (Kwalifikowana Pierwsza
Pomoc Medyczna), udział w szkoleniach i warsztatach
ratowniczych organizowanych na terenie powiatu
siedleckiego.
Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy
są wyposażone w zestawy udzielania pomocy
medycznej na które składają się: torba medycznej
wyposażonej w zestawy opatrunków i urządzeń
do udrażniania
dróg
oddechowych,
zestawy
do tlenoterapii, zestawy szyn usztywniających złamane
kończyny i nosze ortopedyczne. Dwie jednostki
posiadają automatyczny defibrylator oraz hydrauliczne
zestawy ratownicze do wykonywania cięcia pojazdów.
Przypominanie o zasadach bezpieczeństwa podczas
spacerów z dziećmi- wychowawcy, nauczyciele.
Podczas posiedzenia rady pedagogicznej Zespołu
Oświatowego w Wiśniewie dokładnie omówiono
procedury i działania związane z bezpieczeństwem
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3. Poprawa organizacji
ruchu i infrastruktury
drogowej.
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w ruchu drogowym dzieci i młodzieży , związane
to było z wypadkiem jaki miał miejsce w drodze
do domu dwóch uczennic szkoły.
W przedszkolu cyklicznie i systematycznie
prowadzone
są pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
W każdej klasie Zespołu Oświatowego wygłoszono
pogadanki dotyczące bezpiecznej drogi ze szkoły.
Przed wakacjami na godzinach z wychowawcą oraz
na innych przedmiotach przeprowadzone będą
pogadanki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
W klasach młodszych przeprowadzono praktyczne
ćwiczenia w poruszaniu się po drogach publicznych.
Dowóz uczniów busem ze Starych Oknin, Wiśniewa
i Biard do szkoły.
Naprawa nawierzchni drogi położonej przy szkole –
wyrównywanie powierzchni drogi.
Wymiana nawierzchni asfaltowej drogi prowadzącej
z Oknin do szkoły.
Odnowiono barierki przed wejściem na teren szkoły.

Cel V: Zdrowy i ekologiczny styl życia mieszkańców.
1. Upowszechnianie wśród
mieszkańców informacji na
temat zdrowego odżywiania
i zdrowego stylu życia.











Realizacja Programów dla Szkół w roku szkolnym
2018/19: Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole.
Udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”ubieganie się o certyfikat krajowy.
Udział w programie Trzymaj Formę-realizowane
w ramach współpracy ze Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Siedlcach.
Realizacja szkolnego programu ”Woda to jest to”.
W roku szkolnym 2018/2019 oddział przedszkolny
przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno
Epidemiologiczną w Siedlcach przystąpił do realizacji
ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół
nas”.
13.12.2018r. uczniowie klas I-III wzięli udział
w zajęciach profilaktycznych mających na celu
zapoznanie ich z zagrożeniami zarażenia się wirusem
HIV i chorobą AIDS. Dzięki takim działaniom
kształtuje się mądre i świadome młode pokolenie.
8.11.2018 r. już od ośmiu lat obchodzony jest w Polsce
jako Dzień Śniadanie Daje Moc. Najważniejszymi
celami programu jest zwiększanie świadomości
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nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie
dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz
promocję prawidłowego żywienia. Tego dnia również
dzieci z klas „O” i edukacji wczesnoszkolnej naszej
szkoły aktywnie włączyli się
we wspólne
przygotowanie zdrowego i pożywnego śniadania.
21.05.2018 r. dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały
się na klasową wycieczkę do Parku Przygody
w Siedlcach. ,,Strefa zabaw” tego miejsca nie
pozostawiała żadnego przedszkolaka obojętnym
i wszyscy uczestnicy ochoczo oddali się różnorodnej
aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.
Realizacja w szkole programu profilaktycznego
o tematyce antynikotynowej „Bieg po zdrowie”- IV
klasa.
Przerwy śniadaniowe dla uczniów.
Udział nauczycieli w konferencji dotyczącej problemu
depresji wśród dzieci i młodzieży.
Realizacja Programu „Trzymaj Formę”.
Realizacja programu własnego Koła Kulinarnego
nauczyciela świetlicy.
Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas pierwszych
w ramach programu.
Szkoła podejmuje działania upowszechniające zdrowy
styl życia starając się o krajowy certyfikat szkoły
promującej zdrowie. Posiada "Wojewódzki Certyfikat
Szkoły Promującej Zdrowie", który uzyskała
podejmując szereg działań na rzecz zdrowia dzieci i ich
rodziców.
Podczas zebrania z rodzicami nauczyciel chemii
i biologii – koordynator programu Winiary "Żyj
Smacznie i Zdrowo" przekazała informacje o
programie oraz zachęcała do innych akcji mających na
celu poprawę naszego środowiska i naszego stylu życia.
Koordynator programu Winiary "Żyj Smacznie
i Zdrowo" prowadził działania mające na celu poprawę
stanu naszego środowiska i naszego stylu życia, między
innymi sprawdzenie składu produktów oferowanych
dzieciom w szkole i poza nią.
Na korytarzach szkoły w sąsiedztwie stołówki
na tablicach propagowana jest zdrowa żywność.
W ramach 8 edycji programu „Żyj Smacznie i Zdrowo”
na terenie szkoły zorganizowano „Dzień dobrej
energii” obchodom dnia towarzyszyły konkursy, biegi
uliczne oraz gry zabawy ruchowe.
W Zespole Oświatowym odbyła się uroczystość
związana z uzyskaniem kolejnej (piąty raz) nagrody
w programie "Żyj smacznie i zdrowo Winiary 2018"
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2. Właściwe gospodarowanie
odpadami, segregacja śmieci.





3. Kształcenie nawyków
służących ochronie
środowiska.
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15 tys. zł na sprzęt sportowy. Uroczystość
zorganizowana przez firmę Winiary w czasie , której
propagowano
zdrowe
odżywianie
spotkanie
z Dietetykiem, gry ekologiczne, degustowano zdrowe
sałatki.
Uczniowie uczestniczyli w akcji „Tydzień chleba
na zakwasie” gdzie poznali ekologiczne metody
wypieku chleba.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu "Zdrowie dla
wszystkich".
Szkoła uczestniczyła w Mazowieckich Dniach
Zdrowia 2018 w Siedlcach organizowanych przez
Wydział
Zdrowia
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w Warszawie, za co Dyrektor
otrzymała stosowne podziękowanie. Upowszechniano
wśród mieszkańców województwa mazowieckiego
dobre praktyki
w zakresie ochrony zdrowia.
W ramach działań GOPS: Trwa akcja informacyjna
(poprzez stronę www.wisniew.ops.pl oraz Gminne
Wieści mająca na celu uczulenie lokalnej społeczności
na zwrócenie uwagi oraz zgłaszanie potrzeby osób
starszych,
niepełnosprawnych,
bezdomnych,
szczególnie w okresie zimowym. Pracownicy socjalni
docierają do osób i rodzin mających problemy
z zakupem opału na zimę. Udzielane jest wsparcie
finansowe bądź rzeczowe w formie opału dla
najbardziej potrzebujących.
Na terenie szkół znajdują się pojemniki do segregacji
śmieci.
W GOK Wiśniew śmieci są segregowane, ponadto
znajduje się skrzynka na zużyte baterie oraz
na plastikowe zakrętki.
Z okazji Światowego Dnia Ziemi na korytarzach szkoły
rozpropagowano tematykę związaną z ochroną
środowiska i segregacją odpadów.
Uczniowie szkoły pod kierunkiem Szkolnego Klubu
Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas włączyli się
w zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury.
Nakrętek zebrano ok. 200 kg, makulatury 250 kg. A to
wszystko dla niepełnosprawnej Amelki, mieszkanki
gminy Wiśniew. Na tym akcja się nie kończy,
uczniowie zbierają dalej i zachęcają wszystkich
do przyłączenia się do akcji pomagania Amelce.
Zgłoszenie uczniów z oddziału przedszkolnego
do programu „Czyste powietrze wokół nas”.
Odbyła się pogadanka z dziećmi i młodzieżą
przebywającą w GOK na temat wiedzy i nawyków
służących ochronie środowiska, walki ze smogiem,
ponadto zachęcono.
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4. Propagowanie aktywnych
spędzenia wolnego czasu.

 Szkoła brała udział w
programie edukacyjnym
"Powietrze bez śmieci" organizowanym przez PGNiG
dla uczniów klas II-III oddziałów gimnazjalnych.
 Na korytarzu szkoły wywieszono smogomierz – tarczę
wskazującą poziom smogu na naszym terenie, jest ona
systematycznie uaktualniana.
 Zewnętrzna siłownia na placach szkolnych.
 W związku z tym, że w ubiegłym roku „Gimnastyka
poranna” cieszyła się dużym zainteresowaniem
najmłodszych w szkole, Szkolny Klub Wolontariatu
postanowił w tym roku kontynuować to działanie.
W każdy czwartek, na drugiej przerwie 15 minutowej
wolontariusze prowadzą zajęcia sportowe dla dzieci
z klas I-III i oddziału przedszkolnego.
 „Zdrowo i radośnie witamy w naszej szkole wiosnę:”
pod takim hasłem członkowie Szkolnego Koła Caritas
pod opieką nauczycieli postanowili zachęcić
społeczność szkolną do aktywnego powitania wiosny.
Rozpoczęto od zorganizowania sklepiku szkolnego,
w którym można było kupić zdrowe przekąski min.
marchewkowe babeczki, ciasto buraczane. Klasy 0-III
wykonały piękne plakaty o tematyce związanej
z higieną jamy ustnej. O godz.10.00 społeczność
szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej.
Przedstawiciele klas wzięli udział w turnieju „Kocham
Cię zdrowie”. Konkurencje były różnorodne: guiz
dotyczący
zdrowego
odżywiania,
kalambury,
wykonanie „zdrowej kanapki”, tor przeszkód, karaoke.
Był to bardzo przyjemny i wesoły dzień.
 Dzięki zainstalowaniu na terenie szkoły zewnętrznej
siłowni uczniowie oraz społeczność lokalna będą mogli
aktywnie spędzać czas wolny.
 Prowadzenie przez nauczyciela wychowania fizycznego
zajęć koła sportowego.
 Spartakiada walentynkowa, mikołajkowa na sportowo.
 W GOK Wiśniew w każdy poniedziałek i środę
prowadzone są zajęcia aerobik, fitness i pilates pod
nadzorem instruktora. Odbywają się próby orkiestry
dętej. W czwartek prowadzone są zajęcia dla dzieci –
taniec ludowy.
 Odbyła się pogadanka z dziećmi i młodzieżą
przebywającą w GOK na temat aktywnego spędzania
czasu wolnego w ruchu, zachęcono do gry w szachy
oraz do udziału w turnieju
 Propagowanie i organizacja wycieczek edukacyjnych
przez nauczycieli jako formy spędzania czasu uczniów
i dzieci.
 Hala Zespołu Oświatowego w Wiśniewie jest
wykorzystywana do zajęć popołudniowych.
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Młodzież ze szkoły uczestniczyła w Gminnych
Zawodach w koszykówce w ramach rozgrywek
Gminnej Rywalizacji Sportowej.
W przedszkolu przeprowadzono pogadanki na temat
wspólnego spędzania czasu z rodziną pt. hasłem „Mamo
Tato chodź na spacer”.
Wygłoszono pogadanki na temat bezpiecznie na placu
zabaw.
Młodzież szkoły uczestniczyła w Powiatowych
Zawodach w Sztafetowych Biegach Przełajowych
organizowanych
przez
Stowarzyszenie
LZS,
w Powiatowych Zawodach w Piłkarskie Piątki
zajmując III miejsce w regionie, w rozgrywek ach
sportowych na szczeblu gminy i powiatu oraz w innych
powiatowych
zawodach
organizowanych
przez Stowarzyszenie LZS.
Odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych
w gimnazjum a wśród tematyki projektów były
te promujące sport i zdrowy styl życia.

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji i głównym celem jest
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, oraz
zmiany struktury ich spożywania, zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych i zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami
alkoholowymi. Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób
uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom
w trudnych sytuacjach życiowych.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie liczy siedmiu
członków.
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Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.
W 2018 roku kontynuował pracę Punk Konsultacyjny dla uzależnionych, ich rodzin,
sprawców przemocy oraz osób dotkniętych przemocą. Punkt kieruje swoje działania zarówno
do osób pijących szkodliwie, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem jak i członków ich
rodzin. Z porad skorzystało 48 osób. W punkcie udzielał porad terapeuta do spraw uzależnień,
specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog dla dorosłych oraz
psycholog dla dzieci.

Udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.
W ramach tego zadania w styczniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie wraz
z Gminnym Ośrodkiem Kultury jak co roku zorganizował choinkę dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zabawę poprowadził animator
zatrudniony na umowę zlecenie. Dzieci bawiły się wyśmienicie, a impreza z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością.

Działalność profilaktyczna i informacyjna.
Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury organizowały konkursy, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się w to dzieło finansując nagrody.
Wszystkie szkoły z naszego terenu brały udział w programie profilaktycznym „Archipelag
Skarbów”, który w całości został sfinansowany ze środków komisji. W programie
uczestniczyło 101 dzieci, 29 nauczycieli oraz 39 rodziców. Komisja finansowała również
pozalekcyjne zajęcia sportowe.
W 2018 roku wpłynęły dwa wnioski o przymusowe leczenie odwykowe. Skierowano dwa
wnioski do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – sprawy są w toku załatwiania.
Członkowie komisji przeprowadzili rozmowy z 3 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz
z członkami ich rodzin.
Ponadto w ramach swojej działalności Komisja opiniowała wnioski o zgodność lokalizacji
punktów, których właściciele wystąpili o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Wystawiono 11 opinii w formie postanowień.
Komisja odbyła 7 posiedzeń, wszyscy członkowie pracują w komisji bez żadnej
gratyfikacji pieniężnej.
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4. Realizacja Programu współpracy Gminy Wiśniew
z organizacjami pozarządowymi
Program i jego priorytetowe zadania
Uchwałą Nr XXXVI/245/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. Rada Gminy Wiśniew przyjęła
„Program współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Program stanowił podstawę
współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
oraz organizacjami, które taką współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie gminy.
Zgodnie z § 6 przyjętego programu współpracy, za priorytetowe zadania publiczne
realizowane w 2018 roku przy współudziale organizacji pozarządowych uznano:
1) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
6) Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
7) Turystykę i krajoznawstwo.

Ogłoszone i rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych
Zarządzeniem Nr 280/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 lutego 2018 roku ogłoszono
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. obejmujący obszary:
1) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
1.1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez
warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne
usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku;
2) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2.1. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym
podczas wakacji letnich, ferii zimowych;
3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3.1. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty
artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne,
wystawy, plenery, działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych,
grup wokalnych, tanecznych,
3.2. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie
i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących
historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców
gminy Wiśniew,
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4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4.1. Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich
wspomagających rozwój demokracji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarządzeniem Nr 292/2018
Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 marca 2018 r. dokonano rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację zadań publicznych, oraz udzielono dotacji:
 Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła
jedna oferta: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ z siedzibą Radomyśl 54,
08-112 Wiśniew, zadanie pn. „Wiejskie rozśpiewane wspólne gotowanie” – na które
przyznano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł.
 Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wpłynęły dwie oferty:
 oferta Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ z siedzibą Radomyśl 54,
08-112 Wiśniew, na zadanie pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie-wzbogacenie życia
kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew” – na które przyznano dofinansowanie
w wysokości 13 000,00 zł,
 oferta Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM z siedzibą w Wiśniewie,
ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew, na realizację zadania
pn. „Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie
i wydanie publikacji w formie zeszytu” – na które przyznano dofinansowanie
w wysokości 10 000,00 zł.
 Na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej
wpłynęła jedna oferta: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RADOŚĆ z siedzibą Radomyśl
54, 08-112 Wiśniew, na realizację zadania pn. „Śpiewam Ci Polsko…” – na które przyznano
dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych
z budżetu gminy na realizację zadań publicznych.

i

wydatkowanych

Zgodnie z § 8 Programu współpracy oraz budżetem gminy Wiśniew na 2018 r. wysokość
środków przewidzianych na realizację zadań w 2018 roku wynosiła 40 000 zł. Ze złożonymi
przez Stowarzyszenia sprawozdań, realizacja zadań w 2018 roku zamknęła się kwotą 30 490,65
zł.
Tabela II-1. Dotacje wg zrealizowanych zadań w 2018 roku.
Przyznana
Zwrot
Wykorzystana
kwota
niewykorzystanej
kwota dotacji
dotacji
dotacji
w zł
w zł
w zł
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie
„Cudze chwalicie
13 000,00
12 998,26
1,74
Aktywności
swego nie znacie –
Nazwa organizacji
pozarządowej

Tytuł
zadania
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wzbogacenie życia
kulturalnego
mieszkańców gminy
Wiśniew”
„Gmina Wiśniew
fotograficznie
i poetycko –
Towarzystwo
Popularyzowanie
Społecznowiedzy o dziejach
10 000,00
8 591,75
1 408,25
Kulturalne RAZEM gminy Wiśniew
poprzez opracowanie i
wydanie publikacji w
formie zeszytu”
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie
Aktywności
„Wiejskie rozśpiewane
5 000,00
5 000,00
Lokalnej
wspólne gotowanie”
„RADOŚĆ”
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Stowarzyszenie
Aktywności
„Śpiewam
4 000,00
3 900,64
99,36
Lokalnej
Ci Polsko”
„RADOŚĆ”
Lokalnej
„RADOŚĆ”

Ocena realizacji programu
Zgodnie z §11 ust. 3 Programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2018 przyjęto następujące mierniki efektywności realizacji Programu, które przedstawiają się
następująco:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych
 ogłoszono 1 konkursy na realizację zadań przewidzianych do realizacji w 2018 r.;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:
 zostały złożone 4 oferty;
3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym w formie wsparcia
i w formie powierzenia:
 zawarto
4 umowy na realizację zadań w formie wsparcia.
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań
publicznych:
 na realizację zadań publicznych w 2018 r. w budżecie gminy przeznaczono kwotę
40 000,00 zł, środki wydatkowane to kwota 30 490,65zł,
5) liczba beneficjentów (adresatów) realizowanych zadań publicznych,
Zadania kierowane były do wszystkich zainteresowanych i chętnych mieszkańców
naszej gminy:
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 w zadaniu pn. „Wiejskie rozśpiewane wspólne gotowanie”, w ramach
którego odbyły się warsztaty tradycji kulinarnych Wschodniego Mazowsza
i Gminny Dzień Seniora, udział wzięło 90 osób.
 beneficjenci zadania pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie-wzbogacenie
życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew”
 w II edycji Gminnego Dnia Kobiet w Helenowie wzięło udział 80 osób,
 w warsztatach artystycznych – 15 osób.
 Zadanie pn. „Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez
opracowanie i wydanie publikacji w formie zeszytu”
 w konkursie poezji lokalnej uczestniczyło 11 mieszkańców, na spotkaniu
podsumowującym projekt – około 40 osób,
 wydano zeszyt upamiętniający historię, kulturę, dzieje i losy gminy
Wiśniew w 300 egz.
 Uczestnicy i beneficjenci zadania „Śpiewam Ci Polsko ”
 w III Przeglądzie Pieśni Patriotycznej który odbył się w Radomyśli,
wystąpiło 350 wykonawców w 36 zespołach i solistach,
widownia/beneficjenci (mieszkańcy gminy około 200),
 w IV Wieczornicy Patriotycznej w Helenowie uczestniczyło 85 osób.
6) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy:
 w 2018 r. nie zawarto umów na realizację zadania o charakterze lokalnym
na podstawie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W Gminie Wiśniew w 2018 r. wsparto realizację zadań publicznych, których organizatorem
i realizatorem były organizacje pozarządowe. Były to zadania z czterech obszarów: kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i
młodzieży; z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zrealizowane zadania poszerzyły ofertę kulturalną
skierowaną do naszych mieszkańców, zarówno dorosłych jak również dzieci i młodzieży.
Dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań zostały rozliczone przez złożenie
sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
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WYKAZ ZREALIZOWANYCH UCHWAŁ
RADY GMINY

W 2018 roku Rada Gminy Wiśniew VII kadencji obradowała na 11 sesjach, a Rada Gminy
VIII kadencji – na 3 sesjach.
Na sesjach Rada Gminy podjęła 98 uchwał, które dotyczyły:
– spraw finansowo-budżetowych,
– spraw problemowych,
– spraw organizacyjnych, w tym 1 będąca w kompetencji Przewodniczącego Rady Gminy
i 1 w kompetencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Stosownie do przepisu art. 90 ustawy o samorządzie gminnym uchwały przesłano
Wojewodzie Mazowieckiemu, a uchwały finansowo-budżetowe przekazano Regionalnej Izbie
Obrachunkowej Zespołowi w Sielcach. Ponadto 38 uchwał przekazano do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wszystkie uchwały opublikowane
są w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.e-bip.pl/start/20.
Tabela III-1. Wykaz podjętych uchwał.
Lp

1

2

3

4

5

Nazwa
Uchwała XXXVIII/267/2018 z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Wiśniew Nr XVI/108/2016 z dnia 31 marca 2016
roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali
mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat
od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek
procentowych.
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata
2018-2025.

Status aktu

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany

Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/15/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
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Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie
gminy Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXIX/277/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XXXIX/278/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXIX/279/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Siedleckiego.
Uchwała Nr XXXIX/280/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu Gminy Wiśniew
na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania
przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji.
Uchwała Nr XXXIX/282/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości mienia gminnego
w miejscowości Łupiny.
Uchwała Nr XXXIX/283/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
służebnością przesyłu nieruchomości mienia
gminnego w miejscowości Śmiary.
Uchwała Nr XXXIX/284/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie podziału Gminy Wiśniew
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu do Rady Gminy.
Uchwała Nr XXXIX/285/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie podziału gminy Wiśniew
na obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Uchwała Nr XXXIX/286/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach

Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/16/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/15/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/16/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Wykonany

Wykonany i do bieżącego
stosowania

Wykonany

Wykonany

Wykonany i do bieżącego
stosowania

Do bieżącego stosowania

Wykonany i do bieżącego
stosowania
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przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Wiśniew.
Uchwała Nr XXXIX/287/2018 z dnia 26 marca
2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia
19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii
Integracji w Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009-2013
z perspektywą na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXXIX/288/2018 z dnia
26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy
„Skwer 600-lecia Pierwszej Pisemnej Wzmianki
o Wiśniewie” terenowi położonemu w Wiśniewie
przy Urzędzie Gminy.
Uchwała Nr XL/289/2018 z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XL/290/2018 z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XL/291/2018 z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Uchwała Nr XLI/292/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości mienia gminnego
w miejscowości Gostchorz.
Uchwała Nr XLI/293/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości mienia gminnego
w miejscowości Mroczki.
Uchwała Nr XLI/294/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr XLI/295/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie odstąpienia od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Uchwała Nr XLI/296/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy
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Wykonany zgodnie z uchwałą
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35

Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony
dla Gminy Wiśniew”.
Uchwała Nr XLI/297/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków
i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała Nr XLI/298/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XLI/299/2018 z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew
na 2018 rok.
Uchwała Nr XLII/300/2018 z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
służebnością przesyłu nieruchomości mienia
gminnego w miejscowości Wólka Wiśniewska.
Uchwała Nr XLII/301/2018 z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XLII/302/2018 z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XLIII/305/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości mienia gminnego
w miejscowości Okniny-Podzdrój i Radomyśl.
Uchwała Nr XLIII/306/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017
Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Wiśniew na lata 2017-2021.
Uchwała Nr XLIII/307/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości mienia gminnego położonej
w miejscowości Borki-Paduchy.
Uchwała Nr XLIII/308/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości mienia gminnego położonej
w miejscowości Mroczki.
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Uchwała Nr XLIII/310/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu
mieszkalnego.
Uchwała Nr XLIII/311/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w jednostkach oświatowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wiśniew.
Uchwała Nr XLIII/313/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XLIII/314/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew
na 2018 rok.
Uchwała Nr XLIV/316/2018 z dnia 15 lipca
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Wiśniew.
Uchwała Nr XLV/317/2018 z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Uchwała Nr XLV/318/2018 z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr XLV/319/2018 z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XLV/320/2018 z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XLV/321/2018 z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu w wysokości 3.600.000 zł.
Uchwała Nr XLV/322/2018 z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych.
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Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/15/2018 z dnia
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Uchwała Nr XLVI/323/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie Gminy Wiśniew miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XLVI/324/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wiśniew.
Uchwała Nr XLVI/325/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości mienia gminnego
w miejscowości Mościbrody.
Uchwała Nr XLVI/326/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Helenów.
Uchwała Nr XLVI/328/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości
Mościbrody, gmina Wiśniew.
Uchwała Nr XLVI/329/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
Uchwała Nr XLVI/330/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wiśniew.
Uchwała Nr XLVI/331/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała Nr XLVI/332/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVI/333/2018 z dnia 14 września
2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia
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26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr XLVII/334/2018 z dnia
10 października 2018 r. w sprawie przejęcia
do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
Wiśniew.
Uchwała Nr XLVII/335/2018 z dnia
10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr XLVII/336/2018 z dnia
10 października 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew.
Uchwała Nr XLVII/338/2018 z dnia
10 października 2018 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała z dnia XLVII/339/2018 z dnia
10 października 2018 r. w sprawie zmiany
w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok.
Uchwała Nr XLVII/340/2018 z dnia
10 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu
"Zasłużony dla Gminy Wiśniew".
Uchwała Nr XLVIII/341/2018 z dnia
17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie
służebnością przesyłu nieruchomości mienia
gminnego w miejscowości Radomyśl.
Uchwała Nr XLVIII/342/2018 z dnia
17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Wiśniew
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
Uchwała Nr XLVIII/343/2018 z dnia
17 października 2018 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wiśniew na lata 2018-2025.
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Wykonany

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/15/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/16/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
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Do bieżącego stosowania
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28 grudnia 2018 r.
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Uchwała Nr XLVIII/344/2018 z dnia
17 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok.

Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/16/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.

VIII KADENCJA
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Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada
2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata
2018-2025.
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniew
na 2018 rok.
Uchwała III/7/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2019 r.
Uchwała III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
na 2019 rok i zwolnień w tym podatku
obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr III/9/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2019 r.
obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.
Uchwała Nr III/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew
Nr XLVIII/342/2018 z dnia 17 października
2018 r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Wiśniew z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019.
Uchwała Nr III/11/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew
na 2018 rok.
Uchwała Nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia pieniężnego
z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
Wieloletnim Rządowym Programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/15/2018 z dnia
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Wykonany zgodnie z uchwałą
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Do bieżącego stosowania

Do bieżącego stosowania

Do bieżącego stosowania
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Wykonany zgodnie z uchwałą Nr
IV/16/2018 z dnia 28 grudnia
2018 r.
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Uchwała Nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków
na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy
rzeczowej w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych Wieloletnim Programem
Rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023.
Uchwała Nr IV/14/2018z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu
Osłonowego w Zakresie Dożywiania "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała Nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2018-2025.
Uchwała Nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr IV/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.
Uchwała Nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew
na 2019 rok.
Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2019-2026.
Uchwała Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew
na 2019 r.
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Wykonany
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Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/19/2018 z dnia
28 grudnia 2018 r.
Wykonany zgodnie z uchwałą
Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia
2018 r.
Aktualny w 2019 r.

Aktualny w 2019 r.
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IV.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY
ORAZ REALIZACJA FUNDUSZU
SOŁECKIEGO

1. Ogólna informacja o budżecie gminy
Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia
2017 roku Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVII/263/2017 na ogólną kwotę dochodów
22.612.784 zł oraz wydatków w kwocie 30.362.015 zł na zadania własne i zlecone. W trakcie
realizacji w 2018 r. budżet gminy został zwiększony po stronie planu dochodów o kwotę
3.784.767,90 zł, a po stronie planu wydatków został zwiększony o kwotę 100.536,90 zł.
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 135.000 zł, rezerwę celową w kwocie 60.000
zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową w
wysokości 100.000 zł na realizację zadań oświatowych oraz wyodrębniono Fundusz Sołecki w
kwocie 416.833,18 zł.
W ciągu roku wydano 16 Zarządzeń Wójta Gminy Wiśniew zmieniających budżet
oraz podjęto 14 uchwał Rady Gminy Wiśniew w sprawie zmian w budżecie gminy. Na dzień
31 grudnia 2018 r. budżet gminy po stronie planu i wykonania przedstawia tabela:
Tabela IV-1. Budżet gminy po stronie planu i wykonania, stan na dzień 31.12.2018 r.
Lp
Treść
Plan
Wykonanie
.
2
1
1. Dochody ogółem
1.1 Dochody bieżące
1.2 Dochody majątkowe
2. Wydatki ogółem
2.1 Wydatki bieżące
2.2 Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
Przychody ogółem:
1.

Kredyty

2.
3.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne źródła (wolne środki, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych)
Rozchody ogółem:

1.

Spłaty pożyczek

3
26 397 551,90
23 451 425,75
2 946 126,15
30 462 551,90
22 523 068,90
7 939 483,00
-4 065 000,00
4 129 000,00

4
27 520 050,64
24 683 326,66
2 836 723,98
28 266 168,44
21 360 026,76
6 906 141,68
-746 117,80
3 029 116,40

3 600 000,00

2 500 000,00

366 000,00
163 000,00

366 116,40
163 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00
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2. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok
Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów według działu na dzień 31 grudnia
2018 r. Tabela prezentuje wykonanie do założonego planu. Gmina podjęła wszystkie działania
do osiągnięcia dobrego wykonania.
Tabela IV-2. Wykonanie dochodów budżetu gminy (w zł).
Dział
Treść
Plan
Wykonanie
010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna

600
700
750

% wyk.

388 104,96

398 541,33

102,69

2 124,00

3 596,22

169,31

401 000,00

503 493,28

125,56

1 445 044,00
370 000,00
826 645,59

1 444 689,66
458 200,20
626 006,95

99,98
123,84
75,73

68 952,00

64 074,30

92,93

59 281,00

79 274,09

133,73

5 356 939,00

6 550 798,02

122,29

8 740 768,35

8 728 526,27

99,86

758

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

379 070,00

382 286,79

100,85

852

Pomoc społeczna

347 137,00

333 929,94

96,20

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina

5 046,00

5 046,00

100,00

47 000,00

47 000,00

100,00

6 922 940,00

6 868 244,60

99,21

517 500,00

506 342,99

97,84

20 000,00

20 000,00

100,00

751

754
756

854
855
900
921

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
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926

Kultura fizyczna

500 000,00

500 000,00

100,00

26 397 551,90

27 520 050,64

104,25

dochody bieżące

23 451 425,75

24 683 326,66

105,25

dochody majątkowe

2 946 126,15

2 836 723,98

96,29

Razem:
w tym:

3. Omówienie podstawowych źródeł dochodów i ich realizacja
I. Dochody własne gminy planowane w kwocie 4.062.547 zł osiągnięto w wysokości
5.285.436,92 zł tj.130,10 %, w tym:
1. Wpływy z podatków wyniosły 3.201.744,81 zł w tym:
a) podatku od nieruchomości 2.326.966,26 zł,
b) podatku od rolnego 521.127 zł,
c) podatku od leśnego 100.399,15 zł,
d) podatku od środków transportowych 253.252,40 zł.
2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy wyniosły 171.769,18 zł w tym:
a) podatek od spadków i darowizn 16.344,30 zł,
b) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 1.429,36 zł,
c) podatku od czynności cywilnoprawnych 153.995,52 zł.
3. Wpływy z opłaty 114.408,40 zł w tym:
a) opłaty skarbowej 20.064 zł,
b) opłaty eksploatacyjnej 14.886,46 zł,
c) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47.830,55 zł,
d) opłaty za zajęcie pasa drogowego 31.627,39 zł.
4. Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej 372.709,94
zł,
5. Czynszu za dzierżawę kół łowieckich oraz wynajem lokali mieszalnych i komunalnych
165.589,48 zł,
6. Wpływy ze sprzedaży energii (wynajem lokali mieszalnych) 57.578,49 zł,
7. Wpływy ze sprzedaży wody i ścieków 588.872,48 zł,
8. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
5 godzin dziennie 8.761,14 zł,
9. Wpływy z odpłatności rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 32.191,80 zł,
10. Wypływy za obiady przygotowane w szkolnych stołówkach –132.210 zł,
11. Wpływy z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla nauczycieli i obsługi korzystających
z żywienia na stołówce 2.352,50 zł,
12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 93.541,50 zł (dochody majątkowe),
13. Sprzedaż składników majątkowych (mieszkania) 237.526,80 zł (dochody majątkowe),
14. Pozostałe dochody wyniosły 106.180,40 zł.

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.

61

II. Subwencja ogólna – planowane środki w kwocie 8.553.602 zł wykonane zostały
w 100 %, w tym:
 część oświatowa subwencji ogólnej – wykonanie 4.568.838 zł,
 część wyrównawcza subwencji ogólnej – wykonanie 3.911.002 zł,
 część równoważąca subwencji ogólnej – wykonanie 73.762 zł.
III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane
w kwocie 2.895.468 zł wykonano na kwotę 3.061.390,72 zł tj. 105,73 %, w tym:
 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w kwocie 2.865.468 zł
wykonano w kwocie 3.047.563 zł tj.106,35% - powyższe wpływy są przekazywane przez
Ministerstwo Finansów,
 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 30.000 zł
wykonano 13.827,72 zł tj. 46,09%.
IV. Dotacje celowe planowane w kwocie 10.885.934,90 zł wykonano w wysokości
10.619.621 zł tj.97,55 %, w tym:
1. Zadania własne gminy – na plan 3.389.202,94 zł wykonano środki w wysokości
3.181.026,66 zł tj. 93,86% w tym:
 dotacja z Powiatu Siedleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 11.652,90
zł,
 dotacja od Województwa Mazowieckiego związku z rozwojem obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach działania inicjatywy LEADER”
w ramach PROW 2014-2020 na zadanie ”Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie”
127.259 zł (dochody majątkowe),
 dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowania zadań realizowanych
w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 361110W w miejscowości
Radomyśl” 445.854 zł (dochody majątkowe),
 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkach” 100.000 zł
(dochody majątkowe),
 dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
„Przebudowa drogi gminnej nr 361115W Nowe Okniny - Stare Okniny część dz.
ewid. 1608 od km 1+160 do km 1+700 oraz drogi gminnej nr 361120 Nowe Okniny
- Radomyśl dz. ewid. 1133/2 część dz. ewid. 1133/1 od km 0+000 do km 1+170 o dł.
1710 mb” oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr
838 i część działki 839 w obrębie Łupiny od km 0+000 do km 1+960 o dł. 1960 mb”
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- 758.230 zł (dochody majątkowe),
pomoc finansowa na dofinansowane zadania: „Termomodernizacja i przebudowa
Urzędu Gminy Wiśniew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność Energetyczna” objętego PROW na lata
2014-2020 w kwocie 506.549,03 zł (dochody majątkowe),
dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura
z siedzibą w Warszawie, na realizację projektu „Ja w Internecie. Program
szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa „Cyfrowe
kompetencje społeczeństw”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych” – 39.144,59 zł,
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy Łupiny - 23.742 zł,
dotacja otrzymana od Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań
z funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienie przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) na zakup sprzętu ratowniczego
dla ochotniczych straż pożarnych z terenu gminy w kwocie 55.152,90 zł w tym
dochody bieżące 35.006,40 zł, dochody majątkowe 20.146,50 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa – w kwocie 73.624,35 zł tytułem zwrotu części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, w tym dochody
bieżące 46.007,20 zł, dochody majątkowe 27.617,15 zł,
dotacja celowa na realizacje zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno—komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna
tablica” – 27.999,98 zł,
dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla oddziału
przedszkolnego w szkołach podstawowych - 52.060 zł,
dotacja celowa na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego dla przedszkola
63.485,81 zł,
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej - 2.243 zł,
zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS – 10.000 zł,
zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS – 24.959 zł,
finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
90.348,59 zł,
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” – 102.010 zł,
wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej, Gminny Ośrodek
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Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt pn.: „Wzrost kompetencji
nadzieją na sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
lider Gmina Kotuń w kwocie - 22.600,51 zł,
wpływ dotacji na podstawie podpisanej umowy partnerskiej, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt pn.: „Dobra pora na aktywnego
seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, lider Gmina
Zbuczyn w kwocie - 31.999,87 zł,
wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających
z odrębnych ustaw, zrealizowano w GOPS na Asystenta Rodziny w kwocie 5.046 zł,
pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 47.000 zł,
w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzin i Systemu Pieczy Zastępczej
z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – 12.830 zł,
dotacja z WFOŚiGW w kwocie 27.235,13 zł na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów azbestowych z terenu gminy,
dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectwa Mazowsze 2018” - 20.000 zł (dochody
majątkowe),
dotacja od Ministerstwa Spotu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja
2017 z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne „Projekt i budowa boiska
sportowego w Wiśniewie” - 500.000 zł (dochody majątkowe).

2. Zadania zlecone gminie – z planowanych środków w kwocie 7.496.731,96 zł
otrzymano 7.438.594,34 zł tj. 99,22%, w tym na:
 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez
gminę w okresie płatniczym 388.104,96 zł,
 realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, finansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej /USC/ 50.474,94 zł,
 finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru
wyborców 1.171 zł,
 finansowanie prac związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie 62.903,30 zł,
 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu polegającym na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 50.164,07 zł,
 realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 43.183,52 zł w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.183,52 zł,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 30.000 zł,
 realizacja zadań z zakresu rodzina 6.842.592,55 zł w tym:
- świadczenia wychowawcze 4.411.859,20 zł,
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- świadczenia rodzinne oraz program wsparcia osób pobierających świadczenie
w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 2.179.463,63
zł,
- Karta Dużej Rodziny 269,72 zł,
- program „Dobry Start” jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów
rozpoczynających rok szkolny 251.000 zł.

Tabela IV-3. Realizację źródeł dochodów (w zł).
Treść
Plan
I. Dochody własne gminy

Wykonanie

% wyk.

4 062 547,00

5 285 436,92

130,10

2 339 471,00

3 201 744,81

136,86

3 000,00

171 769,18

5725,64

119 000,00

114 408,40

96,14

Wpływy z opłat za odbiór odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałej
Wpływy z czynszu za dzierżawę kół
łowieckich oraz wynajem lokali mieszalnych
i komunalnych
Wpływy ze sprzedaży wody i ścieków

410 000,00

372 709,94

90,90

202 124,00

165 589,48

81,92

468 000,00

588 872,48

125,83

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, przygotowanie posiłków,
Sprzedaż mieszkań

182 760,00

175 515,44

96,04

130 000,00

237 526,80

182,71

Pozostałe dochody własne

208 192,00

257 300,39

123,59

8 553 602,00

8 553 602,00

100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej

4 568 838,00

4 568 838,00

100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

3 911 002,00

3 911 002,00

100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej

73 762,00

73 762,00

100,00

2 895 468,00

3 061 390,72

105,73

2 865 468,00

3 047 563,00

106,35

30 000,00

13 827,72

46,09

10 885 934,90

10 619 621,00

97,55

3 389 202,94

3 181 026,66

93,86

Wpływy z podatków od: nieruchomości,
rolnego, leśnego, środków transportu
Wpływy z podatków pobieranych
przez Urząd Skarbowy
Wpływy z opłaty

II. Subwencja ogólna

III. Udziały gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych
IV. Dotacje celowe
Zadania własne gminy
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7 496 731,96

7 438 594,34

99,22

26 397 551,90

27 520 050,64

104,25

4. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok
Wydatki gminy zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie planu i wykonania
według działu prezentuje poniższa tabela. Można odnotować niewielkie odchylenia
od zakładanego planu w poszczególnych działach, ale stanowią one nieistotne dla całej
gospodarki rozbieżności i były wynikiem obiektywnych uwarunkowań niezależnych od organu
wykonawczego.
Tabela IV-4. Wydatki gminy zrealizowane na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie planu
i wykonania według działu.
Dział
Treść
Plan
Wykonanie
% wyk.
010

Rolnictwo i łowiectwo

460 104,96

444 861,27

96,69

400

295 264,00

254 334,01

86,14

600

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę
Transport i łączność

3 643 827,29

3 476 270,80

95,40

630

Turystyka

1 000,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

191 294,94

158 641,87

82,93

710

Działalność usługowa

102 132,00

48 514,29

47,50

750

Administracja publiczna

5 536 860,25

4 464 979,02

80,64

751

68 952,00

64 074,30

92,93

573 011,00

483 155,56

84,32

757

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego

40 000,00

5 563,78

13,91

758

Różne rozliczenia

68 000,00

6 155,69

9,05

801

Oświata i wychowanie

7 346 126,00

7 173 410,42

97,65

852

Pomoc społeczna

776 623,35

753 682,96

97,05

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza

5 046,00

5 046,00

100,00

368 407,00

353 178,99

95,87

754

854
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855

Rodzina

6 988 683,00

6 931 079,66

99,18

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

1 244 235,40

1 054 974,77

84,79

1 064 873,71

936 042,62

87,90

1 639 111,00

1 604 996,58

97,92

30 462 551,90

28 266 168,44

92,79

wydatki bieżące

22 523 068,90

21 360 026,76

94,84

wydatki majątkowe

7 939 483,00

6 906 141,68

86,98

921
926

Razem:
w tym:

Wydatki gminy na koniec roku zrealizowano w podziale na:
 Wydatki bieżące – plan 22.523.068,90 zł, wykonanie 21.360.026,76 zł, tj.94,84%,
z tego:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.977.686,19 zł, wykonanie
8.658.668,90 zł, tj. 96,45%,
 wydatki na obsługę długu gminy – plan 40.000 zł, wykonanie 5.563,78 zł,
tj.13,91%,
 dotacje na zadania bieżące – plan 568.643 zł, wykonanie 549.136,41 zł, tj.96,57%,
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 5.375.999,05 zł,
wykonanie 4.675.167,55 zł, tj. 86,96%,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.432.159,90 zł, wykonanie
7.353.108,98 zł, tj. 98,94%,
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 128.580,76 zł, wykonanie 118.381,14 zł, tj. 92,07%.
 Wydatki majątkowe – plan 7.939.483 zł, wykonanie 6.906.141,68 zł tj.86,98%.
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5. Omówienie wybranych rozdziałów wydatków i ich realizacja
W ramach wydatków realizowano zadania w następujących działach i rozdziałach:
Dział Rozdział
010
01008
01010
01030
01095

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
Izby rolnicze
Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

% wyk.

460 104,96
8 000,00

444 861,27
8 000,00

96,69
100,00

11 000,00

6 775,00

61,59

14 000,00
427 104,96

10 456,00
419 630,27

74,69
98,25

Wydatki poniesiono na:
 na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,
 wydatki majątkowe na zadanie: projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Borki Paduchy,
 dokonano wpłaty przez gminę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych
wpływów z podatku rolnego,
 zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 ryczałt za gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt, gotowość
do odłowu i transportu zwierząt bezpańskich, zakup karmy dla psów , zakup materiałów
do budowy bud dla psów, odbiór padliny z terenu gminy, za eutanazję ślepego miotu,
szczepienie psów.

Dział Rozdział
400
40002

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę
Dostarczanie wody

Plan

Wykonanie

% wyk.

295 264,00

254 334,01

86,14

295 264,00

254 334,01

86,14

Wydatki poniesiono na:
 bieżącą obsługę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na terenie gminy,
 zakupiono: materiały hydrauliczne do usuwania awarii, środki czystości i środki
chemiczne, kamera na SUW Wiśniew itp.,
 przegląd serwisowy, usuwanie awarii, naprawia kondensatorów, wymiana hydrantów,
 opłaty za pobór wód podziemnych z SUW, opłata za wydanie decyzji o zatwierdzeniu
projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
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Dział Rozdział
Treść
600
Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
Usuwanie skutków klęsk
60078
żywiołowych
60095 Pozostała działalność

Plan
Wykonanie % wyk.
3 643 827,29 3 476 270,80
95,40
42 474,00
41 892,76
98,63
163 701,00 161 652,90
98,75
2 430 752,29 2 277 872,88
93,71
995 000,00

983 874,66

98,88

11 900,00

10 977,60

92,25

Lokalny transport zbiorowy – przekazano dotację na podstawie porozumienia dla Miasta
Siedlce w celu zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy.
Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano zadanie z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych, przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz- Zabłocie- Zbuczyn na odcinku Stare
Okniny – Radomyśl.
Drogi publiczne gminne - wydatki poniesiono na:
• remont nawierzchni bitumicznej dróg na terenie gminy,
• zakup znaków drogowych, kruszywa, rur ocynkowanych oraz materiałów (soli)
niezbędnych do utrzymania czystości i przejezdności dróg gminnych,
• wycinka drzew, koszenie poboczy, odwodnienie dróg gminnych,
• zakup betonu, kruszywa, żużlu wraz z transportem, praca równiarki,
• wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
• wydatki majątkowe.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – poniesiono na:
• przebudowę drogi gminnej nr 361115W Nowe Okniny - Stare Okniny część
dz. ewid. 1608 od km 1+160 do km 1+700 oraz drogi gminnej nr 361120 Nowe
Okniny - Radomyśl dz. ewid. 1133/2 część dz. ewid. 1133/1 od km 0+000 do km
1+170 o dł. 1710 mb,
• przebudowę drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 838 i część działki 839
w obrębie Łupiny od km 0+000 do km 1+960 o dł. 1960 mb.
Pozostała działalność - przekazano dotację dla Miasta Siedlce na realizację zadania
„Budowa Centrum Przesiadkowego Siedlcach”.

Dział Rozdział
700
70005

Treść
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

Plan

Wykonanie

% wyk.

191 294,94

158 641,87

82,93

191 294,94

158 641,87

82,93
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Wydatki poniesiono na:
• koszty utrzymania wspólnoty mieszkaniowej: zakup energii elektrycznej oraz
gazu ziemnego, koszty ogrzewania budynku, koszty remontów,
• prace związane z gospodarką nieruchomościami, sporządzanie aktów
notarialnych, opłaty sądowe, skarbowe, opłaty za konserwacje urządzeń
melioracji, opłaty z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami, koszty opłaty
dopuszczenia budynku świetlicy do użytkowania.

Dział Rozdział
750

Treść
Administracja publiczna

75011
75022
75023
75075
75095

Plan

5 536 860,25 4 464 979,02

Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność

Wykonanie

% wyk.
80,64

53 501,00

50 474,94

94,34

153 400,00

142 937,42

93,18

5 047 064,00 4 042 842,60

80,10

120 000,00

87 523,79

72,94

162 895,25

141 200,27

86,68

Urzędy Wojewódzkie – zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
(Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste i ewidencja ludności).
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano zadania związane z obsługą
Rady Gminy, zakupiono tablety, laptop do obsługi Rady Gminy, oprogramowania.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki poniesiono na prawidłowego
funkcjonowania Urzędu oraz zapłacono prowizję dla inkasenta za zebrany podatek.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki poniesiono na promocję Gminy
w mediach oraz na zakup materiałów i usług promocyjnych o gminie, utrzymanie radia
internetowego, wykupienie domeny strony internetowej radia i zakup sprzętu, rozbudowa
multimedialnej gminy.
Pozostała działalność – wydatek poniesiono na wypłatę diet dla sołtysów za udział
w sesjach, wypłacono nagrody za organizowane konkursy, organizacja imprez i uroczystości,
druk informatora „Gminne Wieści”, zakup czasopisma Wieś Mazowiecka.
Dział Rozdział
751
75101
75109

Treść
Plan
Wykonanie % wyk.
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
68 952,00 64 074,30
92,93
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
1 171,00
1 171,00 100,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory

67 781,00

62 903,30

92,80
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wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – otrzymana
dotacja została wykorzystana na obsługę systemu informatycznego spisu wyborców
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wykonano na
wypłatę diet za udział w komisjach wyborczych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, składki
na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, wyposażenia pokoju
urzędnika wyborczego, paliwo do rozwożenia obwieszczeń wyborczych.

Dział Rozdział
754

Treść
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

75404

Komendy wojewódzkie Policji

75412

Ochotnicze straże pożarne

Plan

Wykonanie % wyk.

573 011,00 483 155,56
10 630,00

84,32

10 625,00

99,95

562 381,00 472 530,56

84,02

Komendy wojewódzkie Policji - dokonano wpłatę na fundusz wsparcia policji na zakup
samochodu małolitrażowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komisariatu
Policji w Skórcu .
Ochotnicze straże pożarne – dokonano wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach
ratowniczych, zakupiono sprzęt strażackiego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy, poniesiono wydatki na utrzymanie i naprawę posiadanego sprzętu strażackiego.
Dział Rozdział
Treść
Plan
Wykonanie % wyk.
801
Oświata i wychowanie
7 346 126,00 7 173 410,42
97,65
80101 Szkoły podstawowe
3 982 975,00 3 942 379,55
98,98
Oddziały przedszkolne
80103
362 080,00
339 772,13
93,84
w szkołach podstawowych
80104 Przedszkola
616 908,00
605 705,92
98,18
80110 Gimnazja
1 109 821,00 1 100 869,55
99,19
80113 Dowożenie uczniów do szkół
134 409,00
129 617,32
96,44
Dokształcanie i doskonalenie
80146
34 879,00
31 781,20
91,12
nauczycieli
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
477 513,00
464 691,64
97,31
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
80149 nauki i metod pracy dla dzieci
80 418,00
70 835,11
88,08
w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
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podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

80150

80152

80153

80195

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach
podstawowych
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach,
klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych
w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach,
szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II
stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych
Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Pozostała działalność

340 564,00

308 519,52

90,59

35 849,00

23 952,97

66,82

50 710,00

50 164,07

98,92

120 000,00

105 121,44

87,60

Wydatki poniesiono na prowadzenie trzech szkół podstawowych, trzech oddziałów
gimnazjalnych, trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek”,
jednego przedszkola, trzech świetlic w szkołach podstawowych, dwóch stołówek szkolnych,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych poniesiono w kwocie 6.958.668,37 zł na:
- Zespół Oświatowy w Wiśniewie – 3.551.052,06 zł,
- Szkołę Podstawową w Radomyśl – 1.591.407,97 zł,
- Szkołę Podstawową w Śmiarach – 1.816.208,34 zł.
Pozostałe zadania oświatowe realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 567.921,04 zł
na realizację zadań oświatowych w tym na pokrycie kosztów dotacji udzielonych
przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania
do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami gminy Wiśniew, dowożenie uczniów
do szkół.
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Łączne wydatki bieżące i majątkowe na zadania oświatowe stanowią kwotę
7.526.589,41 zł i zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.568.838 zł
i dotacją celową na zadania własne i zlecone w kwocie 240.709,86 zł. Odpłatność rodziców na
wsad do przygotowania posiłków i za godziny ponad czas bezpłatnego pobytu dzieci
w przedszkolu 175.515,44 zł.
Do zadań oświatowych z dochodów własnych Gmina Wiśniew dołożyła na realizację
zadań bieżących 2.541.526,11 zł.
Dział Rozdział
Treść
851
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85195 Pozostała działalność

Plan
Wykonanie % wyk.
49 000,00 47 205,85
96,34
15 360,00 15 360,00 100,00
28 640,00 26 845,85
93,74
5 000,00
5 000,00 100,00

W 2018 roku otrzymano środki pochodzą z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy. Przeznaczono na działalność profilaktyczną,
edukacyjną, wychowawczą i informacyjną prowadzoną w różnych formach. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła profilaktykę poprzez: zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, działalność
profilaktyczna i informacyjna.
Dział Rozdział
Treść
Plan
Wykonanie % wyk.
852
Pomoc społeczna
776 623,35 753 682,96
97,05
85202 Domy pomocy społecznej
45 737,00 45 736,61 100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
85213 społecznej, niektóre świadczenia
17 597,00 16 366,01
93,00
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc
w naturze oraz składki
85214
44 067,50 43 823,53
99,45
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
85216 Zasiłki stałe
33 092,00 31 451,60
95,04
85219 Ośrodki pomocy społecznej
367 090,00 360 648,18
98,25
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
85228
42 173,00 42 172,53 100,00
usługi opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
127 930,00 127 782,03
99,88
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Pozostała działalność
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98 936,85

85 702,47

86,62

Domy pomocy społecznej –poniesiono za pobyt dwóch podopiecznych, którzy przebywają
w domu pomocy społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej – odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób
pobierających zasiłki stałe, odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wypłacono
zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe dla mieszkańców gminy.
Zasiłki stałe – wypłacono zasiłki stałe, dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
Ośrodki pomocy społecznej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy
społecznej.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wypłacono wynagrodzenie
i pochodne dla terapeutów za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci
z zaburzeniami psychicznymi oraz na zatrudnienie osób do opieki nad osobami
niepełnosprawnymi.
Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki poniesiono na zakup żywości w ramach programu
„pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie dzieci z terenu gminy.
Pozostała działalność – w ramach porozumienia z PUP osoby bezrobotne wykonywały prace
społeczno-użyteczne na terenie gminy Wiśniew oraz realizowano projekty pn.: „Wzrost
kompetencji nadzieją na sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w kwocie i „Dobra pora na aktywnego seniora” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dział Rozdział
855
Rodzina

Treść

Plan
Wykonanie % wyk.
6 988 683,00 6 931 079,66
99,18

85501

Świadczenie wychowawcze

4 455 645,00 4 416 023,94

99,11

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 197 845,00 2 182 308,78

99,29

85503

Karta Dużej Rodziny

85504
85508

350,00

269,72

77,06

Wspieranie rodziny

289 936,00

287 571,15

99,18

Rodziny zastępcze

44 907,00

44 906,07

100,00
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Świadczenie wychowawcze – wypłacono świadczenia wychowawcze z rządowego
programu „Rodzina 500 plus”, przyjęto 504 nowych wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego, wypłacono 8.716 świadczeń dla 417 rodzin oraz na obsługę
administracyjną zadania.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłacono
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przewidzianego w ustawie o pomoc osobom
uprawnionym do alimentów, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia
rodzicielskie, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, jednorazowe świadczenie „Za Życiem”, składki na ubezpieczenie społeczne
od świadczeń pielęgnacyjnych, obsługa administracyjna zadania.
Karta Dużej Rodziny – wydano na karty dla rodzin z terenu gminy.
Wspieranie rodziny – realizowano program „Dobry Start” wypłacono jednorazową dotację
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny zastępcze – przeznaczono na dwoje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej
oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dział Rozdział
900
90001

Treść
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód

Plan

Wykonanie

1 244 235,40 1 054 974,77

% wyk.
84,79

392 689,00

309 741,67

78,88

90002

Gospodarka odpadami

410 000,00

382 687,26

93,34

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

242 712,00

201 549,15

83,04

90095

Pozostała działalność

198 834,40

160 996,69

80,97

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki poniesiono na: badanie wody i gleb,
czyszczenie przepompowni, opłata za wprowadzenie ścieków do wód, korzystanie
ze środowiska, wykonanie kanalizacji, awaryjny wywóz ścieków, zakup energii
do oczyszczalni i przepompowni, mechaniczne wykaszania rowu przy oczyszczalni, naprawa
sprzętu, nadzór technologiczny, wywóz ścieków oraz wydatki majątkowe.
Gospodarka odpadami – wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów
zmieszanych i segregowanych z terenu gminy oraz GPSZOK.
Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki poniesiono na konserwację oświetlenia ulicznego,
zakup energii do oświetlenia ulic, wydatki majątkowe.
Pozostała działalność - wydatki poniesiono na usuwanie azbestu z terenu gminy, roczny
przegląd placów zabaw, wykonanie oznakowania i malowania szlaku rowerowego, wycinkę
drzew i zabiegi pielęgnacyjne, funduszu sołecki oraz wydatki majątkowe.
Dział Rozdział
921

Treść
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Plan
1 064 873,71

Wykonanie
936 042,62

% wyk.
87,90

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.
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92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby

912 526,71

785 204,97

86,05

92116

Biblioteki

105 000,00

105 000,00

100,00

92195

Pozostała działalność

47 347,00

45 837,65

96,81

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –
• przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie
w na działalność bieżącą oraz dotację celową z okazji Jubileuszu 600-lecia pierwszej
pisemnej wzmianki o Wiśniewie, 45 rocznicy ponownego utworzenia Gminy Wiśniew
oraz 5 rocznicy nadania herbu Gminie Wiśniew połączone z XI Festiwalem Kuchni
Regionalnej „Z WIŚNIOWYM SMAKIEM” oraz na dofinansowanie zadania, w dniu 16
września 2018 r. z okazji Dożynek Gminy Wiśniew – 2018,
• zakupu energii do świetlic wiejskich, ułożenie kostki przy świetlicy, montaż
wentylatorów dachowych w świetlicy, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz
ziemi do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz wydatki w ramach funduszu
sołeckiego.
Biblioteki – przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiśniewie.
Pozostała działalność – przekazano dotację celową na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz wydatki majątkowe.

Dział Rozdział
926

Treść
Kultura fizyczna

92601
92605
92695

Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Pozostała działalność

Plan

Wykonanie

1 639 111,00 1 604 996,58

% wyk.
97,92

70 961,00

59 378,17

83,68

27 150,00

15 798,94

58,19

1 541 000,00 1 529 819,47

99,27

Obiekty sportowe – poniesiono wydatki na wynagrodzenia, utrzymanie obiektów
sportowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw i utrzymanie boiska sportowego.
Zadania w zakresie kultury fizycznej – poniesiono wydatki na zakup pucharów, nagród,
dyplomów na turnieje i zawody, zakup strojów sportowych dla gminnej drużyny sportowej.
Pozostała działalność – poniesiono wydatek majątkowy na projekt i budowa boiska
sportowego w Wiśniewie (otrzymano dotację od Ministerstwa Sportu i Turystki).
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6. Realizacja funduszu sołeckiego za 2018 rok
Fundusz solecki na koniec 2018 roku został wykorzystany w 87,32%. Wszystkie sołectwa
przyczyniły się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczono usługi
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Tabela IV-5. Realizacja funduszu sołeckiego za 2018 rok.
Sołectwo
Nazwa zadania
Plan

Borki-Kosiorki

Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Zakup wiaty przystankowej
Zakup tablicy ogłoszeniowej

Borki-Paduchy

Borki-Sołdy

Ciosny

Daćbogi

Gostchorz

Helenów

Kaczory

Razem
Modernizacja gminnego
budynku gospodarczego
Razem
Zakup altanki na plac zabaw,
namiotu imprezowego
dla sołectwa
Razem
Zakup sprzętu sportowego
do świetlicy wiejskiej
Razem
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej
Razem
Zakup drzwi wewnętrznych,
wyposażenia i sprzętu
na potrzeby OSP
Razem
Modernizacja gminnego
budynku gospodarczego
w Helenowie
Razem
Zakup lustra drogowego
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Zakup kosiarki spalinowej
na potrzeby gminnego boiska
sportowego

Wykonanie

% wyk.

9 404,42

9 404,42

100,00

4 000,00

4 000,00

100,00

350,00

350,00

100,00

13 754,42

13 754,42

100,00

25 427,08

25 427,08

100,00

25 427,08

25 427,08

100,00

14 126,16

12 809,88

90,68

14 126,16

12 809,88

90,68

11 895,71

0,00

0,00

11 895,71

0,00

0,00

11 449,62

11 449,62

100,00

11 449,62

11 449,62

100,00

14 423,55

14 423,55

100,00

14 423,55

14 423,55

100,00

14 163,33

14 163,32

100,00

14 163,33
975,00

14 163,32
688,80

100,00
70,65

25,00

24,60

98,40

1 500,00

1 500,00

100,00
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Lipniak

Łupiny

Mościbrody

Mościbrody
Kolonia

Zakup bramek, słupków
do siatkówki, piłek
i piłkochwytów na gminne
boisko sportowe
Montaż bramek, słupków
do siatkówki, piłek
i piłkochwytów na gminne
boisko
Razem
Zakup siłowni zewnętrznej,
kosiarki, materiałów
do ogrodzenia gminnego terenu
Razem
Wykonanie izolacji termicznej
ścian budynku strażnicy
w miejscowości Łupiny
Razem
Budowa i modernizacja
oświetlenia drogowego
Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Zakup wiaty przystankowej
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Zakup tablicy ogłoszeniowej

Mroczki

Myrcha

Nowe Okniny
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7 822,46

7 201,75

92,07

2 800,00

2 798,25

99,94

13 122,46

12 213,40

93,07

13 085,27

13 085,27

100,00

13 085,27

13 085,27

100,00

18 029,44

18 029,44

100,00

18 029,44

18 029,44

100,00

12 713,54

12 713,54

100,00

12 713,54

12 713,54

100,00

5 806,12

5 806,12

100,00

2 000,00

2 000,00

100,00

2 884,59

2 884,59

100,00

350,00

100,00

Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Razem
Zakup tablicy ogłoszeniowej
Zakup siłowni zewnętrznej,
sprzętu sportowego
Razem
Zakup wiaty przystankowej
Projekt i budowa oświetlenia
drogowego

11 040,71

350,00
11 040,71

8 238,32

8 238,32

100,00

7 411,98

7 411,98

100,00

15 650,30
930,66

15 650,30
910,20

100,00
97,80

10 184,40

10 184,40

100,00

11 115,06
6 000,00

11 094,60
0,00

99,82
0,00

7 308,33

0,00

0,00

Razem

13 308,33

0,00

0,00

100,00

78 www.wisniew.pl

Stare Okniny

OkninyPodzdrój

Pluty

Radomyśl

Stok
Wiśniewski

Śmiary

Tworki

Wólka
Wiśniewska

Wólka
Wołyniecka

Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Zakup tablicy ogłoszeniowej
Razem
Zgodnie z podjętym przez
sołectwo Pluty wnioskiem
o wspólnej realizacji zadania
tj. Zakup wyposażenia
do świetlicy w Daćbogach
Razem
Projekt przebudowy drogi
gminnej nr 361120W
Zakup tablicy ogłoszeniowej
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej
Razem
Wykonanie naprawy drogi
gminnej betonowej (lepienie
dziur) Stok Wiśniewski Myrcha
Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej
Razem
Budowa ogrodzenia wokół
świetlicy wiejskiej
Razem
Zakup: wyposażenia, kosiarki,
drzwi wejściowych, wykonanie
instalacji elektrycznej, siatki
ogrodzeniowej na potrzeby
świetlicy wiejskiej
Razem
Wykonanie naprawy drogi
gminnej betonowej (lepienie

14 401,37

13 394,45

93,01

2 884,59

2 884,59

100,00

17 285,96

16 279,04

94,17

9 190,92

9 190,92

100,00

400,00
9 590,92

399,98
9 590,90

100,00
100,00

11 932,89

11 932,89

100,00

11 932,89

11 932,89

100,00

10 000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

100,00

14 072,08

14 072,07

100,00

24 572,08

14 572,07

59,30

12 230,28

12 230,28

100,00

12 230,28

12 230,28

100,00

10 000,00

9 963,00

99,63

4 349,20

2 913,46

66,99

14 349,20

12 876,46

89,74

15 427,25

15 427,00

100,00

15 427,25

15 427,00

100,00

16 616,82

15 743,32

94,74

16 616,82

15 743,32

94,74

11 932,89

0,00

0,00
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Wiśniew

WiśniewKolonia

Zabłocie

dziur) Wólka Wołyniecka Myrcha
Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Zakup siłowni plenerowej oraz
monitoringu przy GOK
w Wiśniewie
Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Zakup sprzętu sportowego
do świetlicy wiejskiej
Projekt przebudowy świetlicy
wiejskiej w Wiśniew - Kolonia
Razem
Zakup materiałów do naprawy
dróg gminnych
Wynajem równiarki, transport
materiałów na drogi
Razem
RAZEM
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11 932,89

0,00

0,00

6 349,69

6 349,69

100,00

8 824,41

8 824,41

100,00

22 000,00

21 894,00

99,52

37 174,10

37 068,10

99,71

6 806,04

6 806,04

100,00

1 464,48

1 464,48

100,00

3 200,00

3 200,00

100,00

6 150,00

6 150,00

100,00

17 620,52

17 620,52

100,00

5 665,69

5 665,69

100,00

9 129,60

9 129,60

100,00

14 795,29

14 795,29

100,00

416 833,18

363 991,00

87,32

7. Zobowiązania gminy
Gmina Wiśniew na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada zadłużenie w kwocie 2.599.000 zł:
- w kwocie 99.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne tj.:
na budowę sieci wodociągowej z przyłączami,
- w kwocie 2.500.000 zł z tytułu zaciągniętego kredyty długoterminowego.
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8. Skutki obniżenia stawek podatków
Tabela IV-6. Skutki obniżenia stawki podatków.
wpływy z podatku od nieruchomości
Skutki obniżenia górnych
wpływy z podatku rolnego
stawek podatków obliczone
wpływy z podatku od środków
za okres sprawozdawczy
transportowych

Skutki udzielonych ulg
i zwolnień obliczone
za okres sprawozdawczy
Skutki wynikające
z decyzji wydawanych
przez organ podatkowy,
dotyczące umorzenia
zaległości podatkowych
Skutki wynikające
z decyzji wydawanych
przez organ podatkowy,
dotyczące rozłożenia na
raty, odroczenia terminu
płatności, zwolnienie
z obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru

222 432,83 zł
27 750,73 zł
264 032,00 zł

RAZEM

514 215,56 zł

Wpływów z podatku od nieruchomości

10 869,30 zł

wpływy z podatku od nieruchomości

98,50 zł

wpływy z podatku rolnego

1 190,00 zł

wpływy z podatku leśnego

126,00 zł
RAZEM

wpływy z podatku od nieruchomości
oraz odsetek

SKUTKI RAZEM

1 414,50 zł

60 642,00 zł

587 141,36 zł

9. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok
Wykonanie i wynik budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:
DOCHODY
27.520.050,64 zł
WYDATKI
28.266.168,44 zł
746.117,80 zł
Uzyskano na koniec roku deficyt budżetowy w wysokości 746.117,80 zł, który
sfinansowano zaciągniętym kredytem długoterminowym, który powstał z wyższego wykonania
wydatków bieżących i wydatków majątkowych w stosunku do wykonania ponad zakładanego
planu dochodów.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.683.326,66 zł,
wydatki bieżące w kwocie 21.360.026,76 zł. Wyższe o kwotę 3.323.299,90 zł dochody
potwierdzają spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych.
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Tabela IV-7. Podsumowanie wykonania budżetu gminy.
Lp.
Wyszczególnienie
Plan

Wykonanie % wyk

1

Dochody ogółem

26 397 551,90

27 520 050,64 105,7%

1.1

Dochody bieżące

23 451 425,75

24 683 326,66

104,7%

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 865 468,00

3 047 563,00

87,5%

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych

30 000,00

13 827,72

46,1%

1.1.3

podatki i opłaty

2 936 931,00

3 925 622,39

116,7%

1 397 571,00

2 326 966,26

133,1%

1.1.3.1

z podatku od nieruchomości

1.1.4

z subwencji ogólnej

8 553 602,00

8 553 602,00

94,8%

1.1.5

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na cele bieżące

8 163 350,75

8 113 965,32

120,0%

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

2 946 126,15

2 836 723,98

115,9%

1.2.1

ze sprzedaży majątku

130 000,00

237 526,80

237,5%

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje

2 722 584,15

2 505 655,68

106,7%

2

Wydatki ogółem

30 462 551,90

28 266 168,44

81,8%

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

22 523 068,90

21 360 026,76

98,0%

2.1.1

wydatki na obsługę długu

40 000,00

5 563,78

11,1%

2.2

Wydatki majątkowe

7 939 483,00

6 906 141,68

54,1%

3

Wynik budżetu

-4 065 000,00

-746 117,80

8,7%

4

Przychody budżetu

4 129 000,00

3 029 116,40

74,5%

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

366 000,00

366 116,40

100,0%

4.2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy

163 000,00

163 000,00

100,0%

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów
wartościowych

3 600 000,00

2 500 000,00

69,4%

5

Rozchody budżetu

64 000,00

64 000,00

100,0%

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów wartościowych

64 000,00

64 000,00

100,0%

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

0,00

0,00

0,0%
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V.

STAN REALIZACJI INWESTYCJI,
REMONTÓW DRÓG

W ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy zrealizowane
zostały następujące zadania inwestycyjne w 2018 roku.
Tabela V-1. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
Lp. Nazwa inwestycji
1

2

Wartość
inwestycji

Efekt rzeczowy

Opis

5

6

7
Wykonano część
zadania przewidzianego
w 2018r. Po wydaniu
decyzji celu publicznego
i uzyskaniu pozwolenia
na budowę bądź
zgłoszenia do starostwa
powiatowego
w Siedlcach

Wykonanie
dokumentacji
6 775,00 zł projektowej sieci
wodociągowej ø110
o długości do 200 m.

1

Projekt i budowa
sieci wodociągowej
w miejscowości
Borki Paduchy

2

Przebudowa drogi
powiatowej nr
3656W GostchorzZabłocie- Zbuczyn
na odcinku Stare
Okniny - Radomyśl

Wykonanie drogi
150 000,00 zł
powiatowej.

Przebudowa drogi
gminnej
w miejscowości
Zabłocie

Wykonanie projektu
przebudowy drogi oraz
wykonanie
przebudowy wraz
z nadzorem
inwestorskim na
odcinku o długości
703 m i szerokości
5 m. Roboty
Zadanie inwestycyjne
362 243,66 zł
wykonywane były
zrealizowane.
w okresie
od 16.04.2018
do 30.04.2018 r.
Umowa przewidywała
termin wykonania
robót i przekazania
obiektu do eksploatacji
do dnia 15.06.2018 r.

3

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane przez
Starostwo Powiatowe
w Siedlcach.

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.

4

Przebudowa drogi
gminnej MyrchaWólka Wołyniecka

5

Przebudowa drogi
dojazdowej
do gruntów rolnych
w Mroczkach

6

Budowa ulicy
Sanitariuszek
w Wiśniewie

Wykonanie projektu
przebudowy drogi oraz
wykonanie
przebudowy wraz
z nadzorem
inwestorskim
na odcinku o długości
773 m i szerokości
5 m. Roboty
327 807,61 zł
wykonywane były
w okresie
od 16.04.2018
do 12.05.2018 r.
Umowa przewidywała
termin wykonania
robót i przekazania
obiektu do eksploatacji
do dnia 15.06.2018 r.
Zlecono wykonanie
projektu i wykonano
przebudowę drogi
o długości 919 m.
Prace polegały
na profilowaniu,
310 475,46 zł korytowaniu
o nawierzchni
z kruszywa. Roboty
wykonywane były
w okresie
od 26.09.2018
do 19.10.2018 r.

Przebudowano drogę
asfaltową o długości
192 m, wraz
298 750,74 zł
z chodnikiem oraz
parkingiem przed
budynkiem ZOZ.
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Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.
Otrzymano dotację
od Województwa
Mazowieckiego związku
z rozwojem obszarów
wiejskich z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Rolnego
w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
działania inicjatywy
LEADER” w ramach
PROW 2014-2020
na zadanie ”Budowa
ulicy Sanitariuszek
w Wiśniewie”
127.259 zł.
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7

Przebudowa drogi
gminnej nr 361110W
w miejscowości
Radomyśl

8

Budowa Centrum
Przesiadkowego
w Siedlcach

9

Przebudowa drogi
gminnej nr 361115W
Nowe Okniny - Stare
Okniny część
dz. ewid. 1608 od km
1+160 do km 1+700
oraz drogi gminnej
nr 361120 Nowe
Okniny - Radomyśl
dz. ewid. 1133/2
część dz. ewid.
1133/1 od km 0+000
do km 1+170 o dł.
1710 mb

10

Przebudowa drogi
gminnej na działkach
ewidencyjnych
nr 838 i część działki
839 w obrębie
Łupiny od km 0+000
do km 1+960 o dł.
1960 mb

Przebudowano drogę
asfaltową o długości
583 m, wraz
638 812,06 zł
z chodnikiem oraz
parkingiem
przed kościołem.

Wybudowano
w Wólce Wiśniewskiej
10 962,60 zł
przystanek - tablicy
dynamicznej
Wykonanie projektu
i wykonanie
przebudowy drogi
wraz z przebudową
na odcinku o długości
1710 m i szerokości
5,7 m. Roboty
wykonywane były
478 331,08 zł
w okresie
od 06.08.2018 r.
do 14.09.2018 r.
Umowa przewidywała
termin wykonania
robót i przekazania
obiektu do eksploatacji
do dnia 31.10.2018 r.
Wykonanie projektu
i wykonanie
przebudowy drogi
wraz z przebudową
na odcinku o dł.
1960 m i szer. 5,7 m.
Roboty wykonywane
505 543,58 zł były w okresie
od 16.07.2018 r.
do 12.10.2018 r.
Umowa przewidywała
termin wykonania
robót i przekazania
obiektu do eksploatacji
do dnia 31.10.2018 r.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.
Otrzymano dotację
od Wojewody
Mazowieckiego
na dofinansowania
zadań realizowanych
w ramach „Rządowego
Programu na rzecz
Rozwoju oraz
Konkurencyjności
Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury
Drogowej” 445.854 zł.
Zadanie inwestycyjne
realizowane wspólnie
z Miastem Siedlce.

Zadanie inwestycyjne
realizowane. Termin
wykonania październik
2018 r. Otrzymano
dotację od Wojewody
Mazowieckiego
w ramach podziału
środków na usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
367.488 zł.

Zadanie inwestycyjne
realizowane. Termin
wykonania październik
2018 r. Otrzymano
dotację od Wojewody
Mazowieckiego
w ramach podziału
środków na usuwanie
skutków klęsk
żywiołowych
390.742 zł.
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11

12

13

Termomodernizacja
i przebudowa
budynku Urzędu
Gminy Wiśniew

dotacja na fundusz
celowy na
dofinansowanie
zakupu samochodu
osobowego dla
potrzeb Komisariatu
Policji w Skórcu
Budowa garażu dla
OSP Wólka
Wiśniewska
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Trwa
termomodernizacja
budynku. Wykonano
wymianę dachu
na stropodach, na II
piętrze wymieniono
okna oraz stolarkę
drzwiową zewnętrzną,
ocieplono budynek
i wykonano elewację
1 514 319,31 zł
oraz windę dla osób
z niepełnosprawnością.
Roboty wykonywane
były w okresie
od 21.09.2017 r.
do 18.10.2018 r.
Umowa przewidywała
termin wykonania
robót do dnia
19.10.2018 r.

10 625,00 zł Samochód osobowy

5 467,35 zł Projekt garażu.

Zadanie inwestycyjne
realizowane. Otrzymano
pomoc finansowa
na dofinansowane
współfinansowanego
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej IV
„Przejście
na gospodarkę
niskoemisyjną”
Działanie 4.2
„Efektywność
Energetyczna” objętego
PROW na lata
2014-2020 w kwocie
506.549,03 zł.

Przekazano dotację
dla Komendy Policji.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane częściowo.

14

Wykonanie nadproży
bramy garażowej
wraz z wymianą
konstrukcji dachu
w budynku strażnicy
w miejscowości
Łupiny

Wykonanie wentylacji
pomieszczeń garażu,
wymiana drewnianej
konstrukcji dachu oraz
pokrycia na blachę
panelową. Roboty
wykonywane były
Zadanie inwestycyjne
65 190,00 zł w okresie
zrealizowane.
od 26.09.2018 r. do
13.11.2018 r. Umowa
przewidywała termin
wykonania robót i
przekazania obiektu
do eksploatacji do dnia
15.11.2018 r.

15

Wykonanie izolacji
termicznej ścian
budynku strażnicy
w miejscowości
Łupiny

21 719,44 zł

Zostały zakupione
materiały.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane częściowo.
Zakup materiałów.
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16

17

18

19

Zakup sprzętu
ratowniczego dla
jednostek OSP
z terenu Gminy
Wiśniew
Zakup średniego
samochodu
ratowniczogaśniczego dla
jednostki OSP
Gostchorz

Zakup rozpieracza
ramiennego
z akcesoriami

'Budowa otwartych
stref aktywności przy
szkołach
podstawowych
w miejscowościach
Śmiary i Radomyśl

10 100,00 zł Sprzęt ratowniczy.

99 800,00 zł

Samochód strażacki
dla OSP Gostchorz

20 350,00 zł Rozpieracz ramienny.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.
Otrzymano dotację
otrzymana
od Ministerstwa
Sprawiedliwości
na powierzenie realizacji
zadań z funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej –
Funduszu
Sprawiedliwości
w zakresie nabycia
wyposażenia i urządzeń
ratownictwa,
niezbędnego
do udzielania pomocy
poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu
popełnienie
przestępstwa (Program I
Priorytet IIIB).

Wykonanie projektu
oraz zlecenie
wykonania dwóch stref
aktywności przy
szkołach w Radomyśli
i Śmiarach. Roboty
wykonywane były
Zadanie inwestycyjne
105 121,44 zł w okresie
zrealizowane.
od 09.08.2018 r.
do 12.12.2018 r.
Umowa przewidywała
termin wykonania
robót i przekazania
obiektu do eksploatacji
do dnia 20.12.2018 r.

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.
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21

22

23

24

25

Projektowanie
budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
Kaczory-TworkiGostchorz i
Wiśniew-WiśniewKoloniaMościbrody-BorkiKosiorki
Budowa
i modernizacja
oświetlenia
drogowego na terenie
Gminy Wiśniew

Zakup siłowni
plenerowej oraz
monitoringu przy
GOK w Wiśniewie

Modernizacja
gminnego budynku
gospodarczego
w Helenowie
Modernizacja
gminnego budynku
gospodarczego
w miejscowości
Borki Paduchy
Projekt i przebudowa
świetlicy wiejskiej
w Helenowie

26

Modernizacja
świetlicy wiejskiej
w Śmiarach

27

Projekt i przebudowa
świetlicy wiejskiej
w miejscowości
Wiśniew-Kolonia
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73 803,53 zł

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane częściowo.

Budowa oświetlenia
39 627,65 zł w m. Mościbrody
Zachojniak

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane częściowo.

Zakup siłowni
plenerowej i montaż
na terenie Orlika
przy szkole
podstawowej
w Wiśniewie. Wg
zamówienia z dnia
Zadanie inwestycyjne
21 894,00 zł 25.09.2018 r. termin
zrealizowane.
wykonania robót został
wyznaczony na dzień
23.11.2018 r., ale
został przedłużony
do dnia 30.11.2018 r.,
który jest dniem
odbioru końcowego.
14 163,32 zł

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane częściowo.

Dokonano ocieplenia
ścian, otynkowania
32 970,78 zł
ścian wewnętrznych,
pomalowano ściany.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

1 476,00 zł

Projekt świetlicy
wiejskiej.

Opracowanie
dokumentacji
3 873,70 zł
projektowokosztorysowej
Rozpoczęto prace
143 464,90 zł budowlane
na świetlicy.

Zadanie inwestycyjne
niezrealizowane.
'Zadanie inwestycyjne
częściowo zrealizowane.
Wystąpienie o wydanie
decyzji o warunkach
zabudowy.
Zadanie inwestycyjne
realizowane częściowo.
Zadanie jest kontynuowane w roku następnym.
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28

Budowa ogrodzenia
wokół świetlicy
wiejskiej
w miejscowości
Tworki

15 427,00 zł

29

Budowa ogrodzenia
wokół świetlicy
wiejskiej
w miejscowości
Daćbogi

46 880,00 zł

30

Rewitalizacja zieleni
wokół świetlicy
wiejskiej
w Tworkach

20 000,00 zł

31

Zakup tradycyjnych
strojów ludowych
połączony z zakupem
akordeonu

20 347,00 zł

32

Projekt i budowa
boiska sportowego
w Wiśniewie

Razem

Dostawa i montaż
ogrodzenia
panelowego z bramą
przesuwną i furtką.
Zadanie zrealizowane
we wrześniu 2018 r.
Dostawa i montaż
ogrodzenia
panelowego z bramą
przesuwną i furtką.
Zadanie zrealizowane
we wrześniu 2018 r.
Przed świetlicą
dokonano wyrównania
terenu, zasadzono
rośliny ozdobne.
Dostawa ławek.
Zadanie zrealizowane
w październiku 2018 r.
Stroje i akordeon
zostały zakupione
i przekazane do GOK
w Wiśniewie. Zadanie
zrealizowane
w październiku 2018 r.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne
realizowane. Otrzymano
Wykonawca
dotację od Ministerstwa
przygotował
Spotu i Turystki ze
nawierzchnię i zasiał
środków Funduszu
1 529 819,47 zł trawę, wykonanie
Rozwoju Kultury
drenażu na boisku oraz
Fizycznej w ramach
kanalizacji
Programu Rozwoju
deszczowej.
Szkolnej Infrastruktury
Sportowej – edycja 2017
X
X
6 906 141,68 zł
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W GMINIE

1. Komunikacja
Zewnętrzne powiązania komunikacyjne gminy realizuje droga krajowa nr 63 Łuków Siedlce - Sokołów Podlaski – Łomża (około 12,7 km na terenie gminy). Droga ta ma przypisaną
klasę G. Wzdłuż północno-wschodniej granicy gminy przebiega trasa projektowanej
autostrady.
Powiązania z sąsiadującymi gminami realizują drogi powiatowe podane w tabeli poniżej.
Tabela VI-1. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Wiśniew.
Numer drogi
Nazwa drogi
Nowy
Stary
Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki
3633W
36373
3634W

36374

Wołyńce – Mościbrody

3635W

36375

Siedlce - Domanice - granica województwa
(Wólka Zastawska)

3636W

36376

Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody

3654W

36415

Kaczory - Łupiny - Domanice

3655W

36416

Domanice - Mroczki - Gostchorz

3656W

36417

Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn

Tabela VI-2. Wykaz referencyjny dróg gminnych dla gminy Wiśniew.
Numer
Urzędu
Kod odcinka oraz przebieg odcinka
Marsz.
361101W DK nr 63 - Ciosny - gr. gminy Zbuczyn - Dziewule
361102W Borki Sołdy - gr. gminy Zbuczyn - Borki Wyrki
361103W Ujrzanów - gr. gminy Siedlce - Helenów - Borki Kosiorki
361104W Wiśniew - DK nr 63 - Stok Wiśniewski - Mogiłki
361105W Myrcha - Stok Wiśniewski
361106W Rakowiec - gr. gminy Siedlce - Wólka Wołyniecka - Myrcha
361107W DP nr 3635W - Lipniak
361108W DK nr 63 - Wiśniew - Kaczory
361109W Jastrzębie Łupiny - Jastrzębie Mroczki
DP nr 3656W (Gostchorz - Zbuczyn) - Radomyśl - gr. gminy
361110W
Zbuczyn - Smolanka

Numeracja
wewnętrzna
G000001
G000002
G000003
G000004
G000005
G000006
G000007
G000008
G000009
G000010
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361111W
361112W
361113W
361114W
361115W
361116W
361117W
361118W
361119W
361120W
361121W
361122W
361123W
361124W
361125W
361126W
361627W
361128W
361129W
361130W
361131W
361132W
361133W
361134W
361135W
361136W
361137W
361138W
361139W
361140W
361141W
361142W
361143W
361144W

DK nr 63 - koniec wsi Wiśniew
Wiśniew - DG nr 361101W
droga do gminnej stacji paliw w Wiśniewie
od DP nr 3636W - Borki Kosy - gr. gminy Zbuczyn
Poduchowny - DG nr 361101W
DK nr 63 - Osiny Nowe - Osiny Stare
DK nr 63 - Kol. Wiśniew - DG nr 360104W (Stok Wiśniewski)
droga przez wieś Wólka Wołyniecka
droga przez wieś Helenów (od DG nr 361103W)
od DK nr 63 do DG nr 361115W
od DG nr 361115W do DG nr 361110W
od DG nr 361110W do gr. gminy Łuków
od DP nr 3656W do DG nr 361101W
od DG nr 361110W przez wieś Zabłocie do DG nr 361101W
od DP nr 3636W do gr. gminy Zbuczyn
od DP nr 3636W do DP nr 3633W
od DG nr 361102W do gr. gminy Zbuczyn
od DP nr 3633W do DG nr 361118W
od DK nr 63 do gr. gminy Siedlce
od DG nr 361103W przez wieś Mościbrody do granicy
z Nadleśnictwem
od DK nr 63 do DP nr 3634W
od DK nr 31 do końca wsi (strona wschodnia)
od DP nr 3655W do gr. gminy Domanice
od DG nr 361108W do końca wsi
od DP nr 3654W do DG nr 361109W
od DP nr 3655W do gr. gminy Łuków (m. Daćbogi i Pluty)
od DP nr 3655W do gr. gminy Łuków (m. Pluty)
od DK nr 63 do DP nr 3656W
od DP nr 3655W do DP nr 3654W
od DG nr 361104W ul. Południową do końca drogi
od DG nr 361108W ul. Północną do DG nr 361104W
od DG nr 361111W ul. Szkolną do DG nr 361112W
od DK nr 63 ul. Bankową do DG nr 361111W
od DK nr 63 do końca ul. Skoczylasa w Wiśniewie
od DG nr 361101W do DP nr 3656W

G000011
G000012
G000013
G000014
G000015
G000016
G000017
G000018
G000019
G000020
G000021
G000022
G000023
G000024
G000025
G000026
G000027
G000028
G000029
G000030
G000031
G000032
G000033
G000034
G000035
G000036
G000037
G000038
G000039
G000040
G000041
G000042
G000043
G000044

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.
Tabela VI-3. Zestawienie zbiorcze dróg.
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Przez teren gminy przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa Siedlce – Łuków – Terespol, która jest elementem korytarza transportowego o znaczeniu
europejskim. Linia ta została zmodernizowana i jest dostosowana do prędkości 160 km/h
dla ruchu osobowego i 120 km/h dla ruchu towarowego. Linia ta ułatwia mieszkańcom
położonych przy niej wsi dojazdy do pracy. Dotyczy to zwłaszcza wsi: Borki-Kosiorki
i Helenów (przystanek Kosiorki), Borki-Sołdy i Borki-Paduchy (przystanek Borki Kosy)
oraz Radomyśl (przystanek Radomyśl).
Rysunek VI-1. Układ komunikacyjny w gminie Wiśniew.

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.
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2. Stan sieci wodociągowej
Gospodarstwa domowe i zakłady zlokalizowane na terenie gminy Wiśniew zaopatrywane są
w wodę z wodociągu gminnego. Gmina Wiśniew zwodociągowania jest w 98%. Na terenie
Gminy Wiśniew są dwie Stacje Uzdatniania Wody – w Radomyśli oraz w Wiśniewie, które
produkują wodę i zaopatrują ludność w wodę. Eksploatowane dwa wodociągi grupowe oparte
są na podziemnych ujęciach wody. Średnia produkcja wody na dobę w roku 2018 ze Stacji
Uzdatniania Wody w Radomyśli wyniosła 558,63 m3/dobę, natomiast na Stacji Uzdatniania
Wody w Wiśniewie 118,55 m3/dobę.
Łączna długość sieci w km bez przyłączy wynosi 110 km. Liczba wszystkich przyłączy 1587
w tym do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 1553 przyłączy. Liczba ludności
zaopatrywanej w wodę 5674 osób.
Stacja Uzdatniania Wody w Radomyśli i Wiśniewie zaopatruje w wodę wszystkie
miejscowości na terenie gminy.
Na sieci wodociągowej są zlokalizowane hydranty przeciwpożarowe nadziemne
umieszczone wzdłuż ulic i dróg przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości między
hydrantami do 150 m, a od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m. Poza
obszarami zamieszkałymi hydranty są usytuowane i dostosowane do gęstości istniejących
i planowanych budowli. Na terenie Gminy Wiśniew na sieciach wodociągowych jest
zlokalizowanych 338 hydrantów przeciwpożarowych.

3. Stan sieci kanalizacyjnej
Na terenie gminy eksploatowana jest tylko jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości
Wiśniew. Oczyszczalnia wybudowana została w 1999 roku. Posiada maksymalną
przepustowość 250 m3/d. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zaprojektowana
i wykonana wg technologii „EKO-AQUA” Warszawa opartej na trzystopniowym oczyszczaniu
ścieków, przy czym ostatni stopień stanowi laguna przepływowa, zasiedlona roślinnością
wodolubną.
Do oczyszczalni ścieków doprowadzona jest kanalizacja sanitarna obejmująca wieś
Wiśniew. Długość sieci kanalizacyjnej to 11,4 km. Sieć kanalizacyjna została wybudowana
w latach 90-tych. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w 2018 roku to 264 przyłącza w tym
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 251 przyłączy. Odbiornikiem ścieków
ze zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków jest rów melioracyjny – dopływ
do rzeki Myrcha, która z kolei wpada do rzeki Muchawka. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z
kanalizacji oraz dowożone są wozem asenizacyjnym z terenu gminy Wiśniew.
W 2018 roku na oczyszczalnię przyjętych zostało 23.434 m3 ścieków, w tym
odprowadzonych z sieci kanalizacyjnej – 19.897 m3 oraz dowiezionych ścieków – 3.537 m3.
Spośród ścieków z kanalizacji: 18.228,40 m3 ścieków odprowadzonych zostało z gospodarstw
domowych, a 1.668,64 m3 ścieków odprowadzono z działalności gospodarczych.
W 2018 r. gmina Wiśniew zleciła opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej dla następujących części:
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Część 1 – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach: Kaczory, Tworki, Gostchorz,
Wiśniew”.
Część 2 – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Wiśniew w miejscowościach: Wiśniew, Wiśniew Kolonia,
Mościbrody i Borki-Kosiorki”.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi
Jednym z podstawowych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest
osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie.
Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne
i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;

w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami.
Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając
w kolejnych latach wartości założone w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.
Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały
następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:
Tabela VI-4. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów (w %).
ROK

Dopuszczalny poziom masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych
do składowania w stosunku do
masy tych odpadów
Gmina Wiśniew osiągnęła
następujące dopuszczalne
poziomy

2012

16.07.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

75

50

50

50

45

45

40

40

35

-

26,3

-

-

33,2 26,1 14,87 13,56 20,79

Tabela VI-5. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)
Papier, metal,
tworzywa
sztuczne, szkło
opakowaniowe
Gmina
Wiśniew
osiągnęła
następujące
dopuszczalne
poziomy

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

10

12

14

16

18

20

30

40

50

-

16,1

31,2

42,7

22,84

25,35

32,73

-

-

Tabela VI-6. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
budowlanych.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)
2017 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2018 r.
2019 r.
Inne niż
niebezpieczne
odpady
30
36
38
40
42
45
50
60
budowlane i
rozbiórkowe
Gmina
Wiśniew
brak
osiągnęła
100
100
100
100
100
odb.
następujące
dopuszczalne
poziomy

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany na terenie
oczyszczalni ścieków w Wiśniewie spełnia swoją rolę. Mieszkańcy gminy w ostatnich trzech
latach zdeponowali w nim ponad 200 ton różnorodnych rodzajów odpadów:

Tabela VI-7. Liczba odpadów zdeponowana w PSZOK.
2016 r.
2017 r.
56 ton
76 ton

2018 r.
73 tony

2020 r.

70

-

96 www.wisniew.pl

Tabela VI-8. Gospodarka odpadami komunalnymi na przestrzeni ostatnich lat.
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych
Gmina Wiśniew
w Mg
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
elektro-śmieci
4,6
5
0,39
3,1
5,1
1,8
4,7
3,11
9,41
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
odpady
0
0
0
10,8 6,9 19,9 23,0 33,42 38,240
gruz
budowlany
0
0
3,2
0
48,1 34,2 22,2 25,32 28,420
wielkogabarytowe
zużyte opony
0
0
33,5
0
16,2 13,2 4,6 14,00 7,820
Rysunek VI-2. Gospodarka odpadami komunalnymi na przestrzeni ostatnich lat.
60
elektro

40

gabaryty

20

gruz bud.
opony

0
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Tabela VI-9. Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych.
Zestawienie odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Mg
2010 2011 2012 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018
BIO trawa, liście
9,140
r.r.r.r.
Popiół z palenisk
7,6
6,0
7,8 53,14
odpady
zmieszane
109
136
142
200,3 276,9 342,6 338,3 368,8 386,7
domowych
opakowania ze szkła
21,2
35,7
16,2
65,8
133,2
99,8
92,0
98,1 103,0
opakowania z plastiku
12
15,3
16,2
27,3
50,1
78,1
71,4
81,1 104,2
opakowania z papieru,
0
0
0
2,5
2,0
7,1
9,5
11,78 7,8
tektury
Rysunek VI-3. Zestawienie ilości segregowanych odpadów komunalnych w Mg
(odebranych od mieszkańców i zebranych na PSZOK).
Gmina Wiśniew

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

BIO - trawa, liście

popiół z palenisk

odpady zmieszane

opakowania ze szkła

opakowania z plastiku

Opakowania z papieru
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W 2018 r. wydano 22 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje
te obejmowały: sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci stacji
bazowych, sieci dróg, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej.
Rysunek VII-1. Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
12
10
8
6
4
2
0

W 2018 roku wydano 77 decyzji o warunkach zabudowy, w tym dotyczących: zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy usługowej, zabudowy
produkcyjnej, infrastruktury technicznej.
Rysunek VII-2. Liczba decyzji o warunkach zabudowy.
40
35

30
25
20
15
10
5
0
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

zabudowy
zagrodowej

zabudowy
usługowej

zabudowy
produkcyjnej

infrastruktury
technicznej
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2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Gmina Wiśniew posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXX/221/2013
z dnia 31 lipca 2013 r., zmienione uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr IV/21/2015 z dnia
26 lutego 2015 r.
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna na posiedzeniach w dniach 10 maja
2018 r. oraz 27 lipca 2018 r. stwierdziła, że w celu ustalenia nowych kierunków rozwoju oraz
zasad zagospodarowania terenu istnieje konieczność rozpoczęcia procedury sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew. W dniu
10 października 2018 r. Rada Gminy Wiśniew podjęła uchwałę nr XLVII/335/2018 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniew. Uchwała ta została podjęta w związku z wnioskiem inwestora,
dotyczącym dopuszczenia zabudowy przemysłowo-usługowej w części miejscowości
Mościbrody, wnioskiem mieszkańców wsi Mościbrody Zachojniak o dopuszczenie zabudowy
mieszkaniowej w miejscowości Mościbrody Zachojniak, koniecznością zmiany przeznaczenia
działki nr 410 w miejscowości Śmiary z funkcji rolnej na produkcyjną.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Tabela VII-1. Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Wiśniew, stan na dzień 31.12. 2018 r.
Lp. Nazwa planu
1.
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew
w części dotyczącej miejscowości Śmiary

2.

3.

4.

Data uchwalenia
uchwała Rady Gminy
Wiśniew Nr XVIII/123/2001
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
(Dz. Woj. Maz.
2001.110.1437)
I etap zmiany miejscowego planu ogólnego
uchwała Rady Gminy
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew Wiśniew Nr XXVII/172/2002
we wsi Mościbrody
z dnia 29 sierpnia 2002 r.
(Dz. Woj. Maz.
2002.258.6617)
Zmiana w miejscowym planie ogólnym
uchwała Rady Gminy
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew Wiśniew Nr X/60/03 z dnia
dotycząca miejscowości Stare Okniny
21 października 2003 r. (Dz.
Woj. Maz. 2003.306.8173)
Zmiana w miejscowym planie ogólnym
uchwała Rady Gminy
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew Wiśniew Nr X/61/03 z dnia
dotycząca miejscowości Pluty
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21 października 2003 r. (Dz.
Woj. Maz. 2003.306.8174)
Zmiana miejscowego planu ogólnego
uchwała Rady Gminy
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew Wiśniew Nr X/63/03 z dnia
we wsi Łupiny
21 października 2003 r. (Dz.
Woj. Maz. 2003.306.8176)
Miejscowy plan zagospodarowania
uchwała Rady Gminy
przestrzennego gminy Wiśniew w części
Wiśniew Nr XXVII/180/05
dotyczącej miejscowości Daćbogi
z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.
Woj. Maz. 2005.212.6947)
Miejscowy plan zagospodarowania
uchwała Rady Gminy
przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna –
Wiśniew Nr XXXV/257/2013
Siedlce-Ujrzanów” dla części wsi Lipniak, Stok
z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.
Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska,
Woj. Maz. 2014.802)
Mościbrody, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy,
Helenów
Miejscowy plan zagospodarowania
uchwała Rady Gminy
przestrzennego części wsi Nowe Okniny
Wiśniew Nr XLV/333/2014
z dnia 30 października 2014
r. (Dz. Woj. Maz.2015.1884)
Miejscowy plan zagospodarowania
uchwała Rady Gminy
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną
Wiśniew Nr V/27/2015 z dnia
400 kV „Kozienice – Siedlce-Ujrzanów” dla
10 kwietnia 2015 r. (Dz. Woj.
części obrębów geodezyjnych: Helenów, BorkiMaz. 2015.4837)
Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny,
Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowywania:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Śmiary.
Rada Gminy Wiśniew uchwałą Nr XLVII/336/2018 z dnia 8 sierpnia 2017 r. przystąpiła
do sporządzenia planu dla części miejscowości Śmiary. Plan obejmuje obszar ok. 27,6 ha.
W planie przewidziano rozszerzenie ustalonego we wcześniej obowiązującym planie
parkingu przy istniejącym cmentarzu oraz wprowadzenie funkcji zabudowy
produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów w miejscu wskazanym w obowiązującej
zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Mościbrody.
Rada Gminy Wiśnie uchwałą Nr XXXI/207/2017 z dnia 10 października 2018 r.
przystąpiła do sporządzenia planu dla części miejscowości Mościbrody. Plan obejmuje
obszar ok. 15,5 ha. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie efektywnego
zagospodarowania nieruchomości, gdzie przewidywana jest zmiana przeznaczenia terenu
z funkcji mieszkaniowo-usługowej na zabudowę produkcyjno-usługową oraz
w niewielkim fragmencie na mieszkaniowo-usługową.
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Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu
działek w planach zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano:
 158 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania
przestrzennego,
 2 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3 wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko.
W 2018 r. wydano 2 decyzje ustalające wpływ realizacji inwestycji na środowisko
dotyczące:
1) Budowy stawu rybnego na działkach o nr ew. 91, 93, 95, 97, 99 w miejscowości Kaczory.
2) Rozszerzenia decyzji koncesyjnej wydanej przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Nr RŚ.6522.3.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. na eksploatację złoża kruszywa
naturalnego OKNINY NOWE II w kategorii C1 na działkach nr 1202/4, 1204 o działkę
nr 1202/10 w obrębie 16-Okniny, gm. Wiśniew, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.
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STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Wyszczególnienie składników majątkowych według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r.
1. Lokale mieszkalne i użytkowe:
 Dom nauczyciela SP w Radomyśli,
 Dom nauczyciela SP w Śmiarach,
 Lokal mieszkalny ul. Sanitariuszek 1/1,
 Lokal mieszkalny ul. Sanitariuszek 1/3,
 Lokal mieszkalny ul. Sanitariuszek 1/4,
 Lokal mieszkalny ul. Sanitariuszek 1/5,
 Lokal mieszkalny ul. Sanitariuszek 1/7,
 Lokal mieszkalny ul. Sanitariuszek 1/10,
 Apteka,
 Samodzielny Publiczny ZOZ,
 Prywatna Praktyka Stomatologiczna,
 Przychodnia Rodzinna.
2. Obiekty oświatowe:
 Budynek szkoły z salą gimnastyczną ZO w Wiśniewie,
 Budynek szkoły z salą gimnastyczną SP w Radomyśli,
 Budynek szkoły z salą gimnastyczną SP w Śmiarach.
3. Obiekty kulturalne:
 Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie z Gminną Biblioteką Publiczną,
 Świetlica Daćbogi,
 Świetlica Łupiny,
 Świetlica Mroczki,
 Wiejski Dom Integracji Borki-Paduchy,
 Świetlica Stare Okniny,
 Świetlica Wólka Wiśniewska,
 Centrum Integracyjno-Edukacyjne Radomyśl,
 Świetlica Wiśniew-Kolonia,
 Świetlica Helenów,
 Świetlica Tworki.
4. Obiekty OSP:
 Budynek strażnicy Gostchorz,
 Budynek strażnicy Borki-Kosiorki,
 Budynek strażnicy Łupiny,
 Budynek strażnicy Borki-Paduchy,
 Budynek strażnicy Śmiary,
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 Budynek strażnicy Stare Okniny,
 Budynek strażnicy Wólka Wiśniewska.
5. Sieć wodociągowa (długość czynnej sieci wodociągowej bez przyłączy – 110 km).
6. Sieć kanalizacji (długość czynnej sieci bez przyłączy – 11,40 km).
7. Oczyszczalnia ścieków położona w miejscowości Wiśniew z wyposażeniem.
8. Linie energetyczne, oświetlenie uliczne w poszczególnych miejscowościach.
9. Budynek Urzędu Gminy z wyposażeniem.
10. Budynek handlowo-usługowy Helenów.
11. Budynek po mleczarni Śmiary.
12. Obiekty sportowe, wyposażenie sportowe:
 Kompleks boisk sportowych z trybunami sportowymi ORLIK 2012 przy ZO
w Wiśniewie,
 Boisko sportowe SP w Radomyśli,
 Boisko sportowe SP w Śmiarach,
 Boisko trawiaste wraz z wyposażeniem przy SP w Śmiarach,
 Otwarta strefa aktywności przy SP w Śmiarach,
 Otwarta strefa aktywności przy SP Radomyśli,
 Siłownia plenerowa na terenie ZO Wiśniew,
 Siłownia plenerowa Lipniak,
 Siłownia plenerowa w Kaczorach,
 2 bramki do piłki nożnej w miejscowości Łupiny,
 Piłkochwyty - boisko Mroczki.
13. Place zabaw:
 Wyposażenie placu zabaw przy ZO w Wiśniewie,
 Wyposażenie placu zabaw przy SP w Radomyśli,
 Wyposażenie placu zabaw przy SP w Śmiarach,
 Plac zabaw Borki-Kosiorki,
 Plac zabaw Okniny Stare,
 Wyposażenia placu zabaw w Myrcha,
 Plac zabaw w Helenowie,
 Plac zabaw Borki-Sołdy.
14. Środki transportu:
 7 samochodów pożarniczych,
 Samochód Skoda Fabia,
 Wolkswagen,
 Schodołaz gąsiennicowy LG z wózkiem standardowym SP w Radomyśli.
15. Wyposażenie OSP:
 Motopompa – 4 szt.
 Pompa szlamowa – 2 szt.
 Motopompa szlamowa – 1 szt.
 Wentylator oddymiający - 1 szt.
 Myjka nadciśnieniowa – 1 szt.
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Agregat prądotwórczy – 2 szt.
Rozpieracz kolumnowy – 2 szt.
Rozpieracz ramieniowy – 1 szt.
Aparat powietrzny – 2 szt.
Aparat oddechowy 1 szt.
Przewody hydrauliczne
Maszyna do rehabilitacji – 2 szt.
Defibrylator – 1 szt.
Zestaw hydrauliczny – 3 szt.
Sprzęt ratowniczy
Wyposażenie świetlic:
Szafy chłodnicze – 3 szt.
Klimatyzacja – 3 szt.
Ławki miejskie
Scena przenośna - 2 szt.
Zmywarka – 1 szt.
Kuchnia gazowa – 2 szt.
Regał ze stali nierdzewnej
Pozostałe wyposażenie
Wiaty przystankowe – 12 szt.

2. Majątek pozostający w dyspozycji Gminy Wiśniew
za 2018 rok
Gmina według ewidencji księgowej posiada prawo własności do niżej wymienionych
składników majątkowych podzielonych według klasyfikacji środków trwałych.
Tabela VIII-1. Składniki majątkowe Gminy.
Środki trwałe
Grunty
Drogi
Maszyny, środki transportu inne
nieruchomości(samochody, zestawy
komputerowe)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (linie
energetyczne, sieci kanalizacyjna
i wodociągowa)
Budynki i lokale, budowle (świetlice,
budynek UG i GOZ, szkoły, boiska itp.)
Razem

2018 rok
630.371,58
22.030.587,19
3.481.445,21

16.184.591,59
23.455.745,94
65.782.741,51
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Informacje o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Wiśniew
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Urząd Gminy Wiśniew według ewidencji księgowej i kart środków trwałych posiada
prawo własności do niżej wymienionych składników majątkowych na łączną kwotę
51 055 059,09 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy
pięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100) w podziale:
Tabela VIII-2. Składniki majątkowe Gminy.
Lp.

Nazwa

Wartość
stan
na dzień
01.01.2018 r.

1

2

3

Zmniejszenia

Zwiększenia

Wartość stan
na dzień
31.12.2018 r.

Prawo
własności

4

5

6

7

I. STRAŻE
BUDYNKI

597.351,12

98.160,78

695.511,90

-

Garaż
z konstrukcji
1
metalowej OSP
Radomyśl

28.413,00

28.413,00 własność

Budynek
2 strażnicy
Gostchorz

51.804,00

51.804,00 własność

Budynek
3 strażnicy BorkiKosiorki

21.623,40

21.623,40 własność

4

Budynek
strażnicy Łupiny

7.184,00

7.184,00 własność

5

Budynek
strażnicy Łupiny

61.966,43

65.190,00

127156,43 własność

Budynek
6 strażnicy BorkiPaduchy

39.721,00

32.970,78

72.691,78 własność

Budynek
7 strażnicy Śmiary

10.749,00

10.749,00 własność

Budynek
8 strażnicy Stare
Okniny

345.789,79

345.789,79 własność

Budynek
9 strażnicy Wólka
Wiśniewska

30.094,10

30.094,10 własność

10 Komórki Wólka

6,40

6,40 własność
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Wiśniewska
BUDOWLE

11.516,68

11.516,68

1

Płot żelazny
Radomyśl

11.513,80

11.513,80 własność

2

Pozostałe
budowle OSP

2,88

2,88 własność

ŚRODKI
TRANSPORTOWE

1.620.854,52

1

Samochód Star
Śmiary

27.518,40

2

Samochód Star
Gostchorz

23.991,93

Nadwozie
3 pożarnicze
Łupiny

23.991,93

99.800,00

1.696.662,59
27.518,40 własność

23.991,93

0,00 własność

45.900,00

45.900,00 własność

4

Samochód Ford
Transit Wiśniew

119.968,40

119.968,40 własność

5

Samochód MAN
Wiśniew

699.994,00

699.994,00 własność

6

Samochód MAN
Wiśniew

591.840,00

591.840,00 własność

7

Samochód MAN
Radomyśl

111.641,79

111.641,79 własność

8

Samochód MAN
Gostchorz

0,00

99.800,00

URZĄDZENIA
TECHNICZNE

131.382,02

30450,00

Maszt
oświetleniowy

14.640,00

14.640,00 własność

6.030,00

6.030,00 własność

3.294,00

3.294,00 własność

10.476,00

10.476,00 własność

3.429,00

3.429,00 własność

14.277,00

14.277,00 własność

1

Agregat
2 prądotwórczy
Eisemann
Agregat
3 prądotwórczy
Rozpieracz
4 kolumnowy RZ 18
Aparat
5 powietrzny typu
AirGo
6 Aparat

99.800,00 własność
161.832,02

-
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oddechowy typu
x2
Aparat
7 powietrzny AUER
AirGo

9.963,00

9.963,00 własność

Przewody
hydrauliczne

9,500,00

9.500,00 własność

Motopompa
9 pływająca
Niagara

4.601,00

4.601,00 własność

10 Motopompa

4.762,04

4.762,04 własność

11 Pompa szlamowa

4.860,00

4.860,00 własność

12

Pompa szlamowa
WT 40X

8.153,00

8.153,00 własność

13

Motopompa
ROSENBAUER

13.000,00

13.000,00 własność

14

Motopompa
szlamowa

4.920,00

4.920,00 własność

15

Wentylator
oddymiający

5.184,00

5.184,00 własność

14.292,98

14.292,98 własność

8

Myjka
16 nadciśnieniowa
KARCHER
Rozpieracz
17 kolumnowy
RZ 2-1290 Weber

0,00

10.100,00

10.100,00 własność

Rozpieracz
18 ramieniowy SP 49
z akcesoriami

0,00

20.350,00

20.350,00 własność

WYPOSAŻENIE

113.319,00

113.319,00

-

Maszyna
do rehabilitacji

2.800,00

2.800,00 własność

Maszyna
2 do rehabilitacji

2.800,00

2.800,00 własność

3 Defibrylator AED

4.752,00

4.752,00 własność

Zestaw
4 hydrauliczny

34.775,00

34.775,00 własność

Zestaw
hydrauliczny

12.840,00

12.840,00 własność

29.000,00

29.000,00 własność

1

5

6 Zestaw
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hydrauliczny
7 Sprzęt ratowniczy

26.352,00

MASZYNY I
URZĄDZENIA

6.918,99

6.918,99

6.918,99

6.918,99 własność

Zestawy
1 komputerowe

26.352,00 własność
-

II. ŚWIETLICE
BUDYNKI

5.751.967,68

5.751.967,68

1.001.297,32

1.001.297,32 własność

1

Budynek
świetlicy Daćbogi

2

Budynek
świetlicy Łupiny

990.456,81

990.456,81 własność

3

Budynek
świetlicy Mroczki

952.970,33

952.970,33 własność

Wiejski Dom
4 Integracji BorkiPaduchy

496.106,29

496.106,29 własność

Budynek
5 świetlicy Stare
Okniny

200.784,89

200.784,89 własność

Budynek
6 świetlicy Wólka
Wiśniewska

606.054,75

606.054,75 własność

Centrum
Integracyjno7
Edukacyjne
Radomyśl

318.529,51

318.529,51 własność

Budynek
8 świetlicy
Wiśniew- Kolonia

10.890,84

10.890,84 własność

Budynek
9 świetlicy
Helenów

15.615,28

15.615,28 własność

1.110.141,66

1.110.141,66 własność

35.120,00

35.120,00 własność

14.000,00

14.000,00 własność

10

Świetlica wiejska
w Tworkach

Budynek
handlowo11
usługowy
Helenów
12

Budynek
po mleczarni
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Śmiary
WYPOSAŻENIE

321.769,52 147.362,44 179.482,44

353.889,52

-

1 Ławki miejskie

13.665,16

13.665,16 własność

2 Scena przenośna

33.598,80

33.598,80 własność

8.386,14

8.386,14 własność

143.369,81

143.369,81 własność

Zmywarka
5 do świetlicy
wiejskiej Tworki

5.881,86

5.881,86 własność

Kuchnia gazowa
6 do świetlicy
wiejskiej Daćbogi

4.800,00

4.800,00 własność

Kuchnia gazowa
7 do świetlicy
wiejskiej Tworki

7.231,37

7.231,37 własność

JM-3EX+Ławka
8 skośna do WDK
Łupiny

5.650,00

5.650,00 własność

Piłkochwyty 2 szt.
9 na boisko WDK
Mroczki

9.840,00

9.840,00 własność

Dwie bramki
10 do piłki nożnej
Łupiny

9.451,32

9.451,32 własność

Atlas do ćwiczeń
(świetlica Tworki)

6.000,00

6.000,00 własność

Wyciąg górny +
słup + wyciskanie
12
siedząc dla wsi
Kaczory

3.949,05

3.949,05 własność

Wahadło +
biegacz + twister
13
na słupie dla wsi
Kaczory

4.234,00

4.234,00 własność

Regał ze stali
14 nierdzewnej
na naczynia

7.380,00

7.380,00 własność

3

Scena przenośna
do WDK Mroczki

Wyposażenie
Gminnego
Centrum Kół
4
Gospodyń
Wiejskich Stare
Okniny

11
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do świetlicy
wiejskiej
w Starych
Okninach
Szafa chłodnicza
15 STALG WDK
Łupiny

4.920,00

4.920,00 własność

Szafa chłodnicza
16 do świetlicy
Daćbogi

5.000,00

5.000,00 własność

Szafa chłodnicza
17 do świetlicy
Tworki

4.412,01

4.412,01 własność

Klimatyzacja
18 do świetlicy Stare
Okniny

20.000,00

20.000,00 własność

Klimatyzacja
19 do świetlicy Borki
- Paduchy

12.000,00

14.600,00

26.600,00 własność

Klimatyzacja
20 do świetlicy
Mroczki

12.000,00

17.520,00

29.5200,00 własność

Stroje ludowe
i akordeon

0,00

20.347,00

20.347,00

0,00 własność

Siłownia
plenerowa
22
na terenie ZO
w Wiśniewie

0,00

21.894,00

21.894,00

0,00 własność

Otwarta strefa
aktywności
23 przy Szkole
Podstawowej
w Radomyśli

0,00

52.060,72

52.060,72

0,00 własność

Otwarta strefa
aktywności
24 przy Szkole
Podstawowej
w Śmiarach

0,00

53.060,72

53.060,72

0,00 własność

21

III. OCHRONA ZDROWIA
-

BUDYNKI

74.778,86

15.094,19

59.684,67

Budynek Ośrodka
1 Zdrowia

74.778,86

15.094,19

59.684,67 własność
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MASZYNY I
URZĄDZENIA
1 Komputer

-

3.543,99

3.543,99

3.543,99

3.543,99 własność

IV. ADMINISTRACJA
-

BUDYNKI

266.854,33

2.273.846,89

2.540.701,22

1 Budynek biurowy

258.454,32

2.273.846,89

2.532.301,21 własność

Konstrukcja
stalowa - garaż

8.400,01

BUDOWLE

11.676,96

11.676,96

Maszty przy
Urzędzie Gminy

10.265,76

10.265,76 własność

2 Maszt antenowy

1.411,20

1.411,20 własność

2

1

8.400,01 własność
-

-

MASZYNY I
URZĄDZENIA

312.481,64

312.481,64

Zestawy
komputerowe

140.294,22

140.294,22 własność

72.460,11

72.460,11 własność

4.957,76

4.957,76 własność

14.346,32

14.346,32 własność

5 Skaner

4.965,83

4.965,83 własność

6 Czytnik kodów

1.523,45

1.523,45 własność

14.500,00

14.500,00 własność

Zestaw sprzętu
do monitoringu
8 obiektów
użyteczności
publicznej

35.000,00

35.000,00 własność

Klimatyzacja
w budynku UG

24.433,95

24.433,95 własność

ŚRODKI
TRANSPORTU

76.450,00

76.450,00

Samochód
1 osobowy Skoda
Fabia

44.950,00

44.950,00 własność

Samochód
Volkswagen

31.500,00

31.500,00 własność

1

2 Serwer
3

Urządzenie UTM
do serwerowni

4

Komponenty
do serwerów

7

9

2

Kamery
szybkoobrotowe

-
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NARZĘDZIA I
PRZYRZĄDY

17.189,80

1 Kserokopiarka

4.989,80

4.989,80 własność

2 Kserokopiarka

12.200,00

12.200,00 własność

17.189,80

-

V. ROLNICTWO
-

BUDOWLE

10.868.408,51

Stacja
1 wodociągowa
Radomyśl

1.775.980,25

1.775.980,25 własność

Stacja
2 wodociągowa
Wiśniew

1.051.089,15

1.051.089,15 własność

Sieć
3 wodociągowa
Stare Okniny

269.322,21

269.322,21 własność

Sieć
4 wodociągowa
Mościbrody

764.178,23

764.178,23 własność

Sieć
5 wodociągowa
Mościbrody

114.628,19

114.628,19 własność

Sieć
6 wodociągowa
Mościbrody

52.569,00

52.569,00 własność

Sieć
7 wodociągowa
Helenów

78.361,45

78.361,45 własność

Sieć
8 wodociągowa
Radomyśl

49.678,20

49.678,20 własność

Sieć
9 wodociągowa
Wiśniew

85.447,74

85.447,74 własność

Sieć
10 wodociągowa
Radomyśl

75.844,90

75.844,90 własność

Sieć
wodociągowa
11 z przyłączami
Gostchorz,
Tworki

621.660,29

621.660,29 własność

12 Sieć

369.541,41

369.541,41 własność

10.868.408,51
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wodociągowa
z przyłączami
Stare Okniny
Sieć
wodociągowa
13
z przyłączami
Wiśniew

90.901,72

90.901,72 własność

1.002.518,85

1.002.518,85 własność

Sieć
wodociągowa
15 z przyłączami
w m. Wiśniew
ul. Szkolna

111.556,90

111.556,90 własność

Sieć
wodociągowa
16
z przyłączami
w m Zabłocie

117.514,74

117.514,74 własność

Sieć
wodociągowa
17 Radomyśl Wiśniew
przez Ciosny

844.871,25

844.871,25 własność

Sieć
wodociągowa
18
Gostchorz –
Wiśniew

253.994,24

253.994,24 własność

131.046,72

131.046,72 własność

Sieć
wodociągowa
Wólka
20
Wiśniewska.Myrcha – Wólka
Wołyniecka

690.362,73

690.362,73 własność

Sieć
21 wodociągowa
Lipniak-Stok

735.229,97

735.229,97 własność

Sieć
wodociągowa
z przyłączami
14 w m. Daćbogi,
Mroczki, Pluty,
Śmiary, Łupiny
i Kaczory

Sieć
wodociągowa
19 Borki-Paduchy –
Borki-Sołdy
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Wiśniewski
Sieć
wodociągowa
22
MościbrodyHelenów

165.687,27

165.687,27 własność

Sieć
wodociągowa
23 Wiśniew-Wiśniew
Kolonia – Borki
Paduchy

830.472,90

830.472,90 własność

Sieć
wodociągowa
24 Wiśniew –
Wiśniew-Kolonia
– Borki-Paduchy

476.443,46

476.443,46 własność

Sieć
25 wodociągowa
Tworki-Śmiary

67.092,67

67.092,67 własność

Przyłącza
Wiśniew

42.414,07

42.414,07 własność

26

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA
BUDYNKI

281.715,83

281.715,83

Budynek
w Gostchorzy

185.972,06

185.972,06 własność

Budynek
2 gospodarczy
w Gostchorzy

2.272,20

2.272,20 własność

14.000,00

14.000,00 własność

Wiata
4 przystankowa
Wiśniew

7.820,00

7.820,00 własność

Wiata
5 przystankowa
Mościbrody Kol.

3.050,00

3.050,00 własność

Wiata
przystankowa
6
Wólka
Wiśniewska

5.500,00

5.500,00 własność

1

Piec C.O. – kocioł
gazowy do
3 budynku
gminnego
w Gostchorzy

-
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Wiata
7 przystankowa
Myrcha

3.800,00

3.800,00 własność

Wiata
8 przystankowa
Gostchorz

6.000,00

6.000,00 własność

Wiata
9 przystankowa
Tworki

5.200,00

5.200,00 własność

Wiata
przystankowa
10
Mościbrody
(Zachojniak)

6.000,00

6.000,00 własność

Wiata
11 przystankowa
Nowe Okniny

6.650,91

6.650,91 własność

Wiata
12 przystankowa
Kaczory

6.574,85

6.574,85 własność

Wiata
13 przystankowa
Wiśniew-Kolonia

5.380,64

5.380,64 własność

Wiata
przystankowa
14
Wólka
Wiśniewska

6.407,83

6.407,83 własność

Wiata
15 przystankowa
Nowe Okniny

5.700,00

5.700,00 własność

Witacze
reklamowe

5.114,34

5.114,34 własność

6.273,00

6.273,00 własność

16

Pompa
17 na oczyszczalnię
ścieków

-

BUDOWLE

5.381.939,32

1

Oczyszczalnia
ścieków Wiśniew

1.282.141,84

1.282.141,84 własność

2

Kanalizacja I
odcinek

476.454,47

476.454,47 własność

3

Kanalizacja II
odcinek

321.533,07

321.533,07 własność

4

Kanalizacja III
odcinek

576.978,18

576.978,18 własność

66.880,00

5.448.819,32
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5

Kanalizacja IV
odcinek

508.881,46

508.881,46 własność

6

Kanalizacja V
odcinek

488.336,83

488.336,83 własność

7

Kanalizacja VI
odcinek

246.296,72

246.296,72 własność

Kanalizacja
8 Wiśniew
ul. Szkolna

219.894,21

219.894,21 własność

Kanalizacja
9 Wiśniew
ul. Siedlecka

29.457,37

29.457,37 własność

Kanalizacja
deszczowa
10
Wiśniew
ul. Sanitariuszek

138.351,80

138.351,80 własność

Linia
11 energetyczna
Borki-Kosiorki

34.923,14

34.923,14 własność

Linia
12 energetyczna
Mościbrody

14.161,72

14.161,72 własność

Linia
13 energetyczna
Wiśniew-Kolonia

92.134,28

92.134,28 własność

Linia
14 energetyczna
Zabłocie

3.660,00

3.660,00 własność

Linia
energetyczna
Ciosny,
15
Mościbrody,
Gostchorz,
Tworki

55.311,13

55.311,13 własność

Linia
16 energetyczna
Śmiary

33.159,00

33.159,00 własność

Linia
17 energetyczna
Radom-Wiśniew

89.858,92

89.858,92 własność

Linia
18 energetyczna
Mościbrody

28.389,88

28.389,88 własność

19 Linia

27.068,95

27.068,95 własność
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energetyczna
Okniny Nowe
Oświetlenie
19 Wiśniew
ul. Siedlecka

8.487,00

8.487,00 własność

Oświetlenie
20 uliczne
Mościbrody

7.011,00

7.011,00 własność

Oświetlenie
21 uliczne Stare
Okniny

6.000,00

6.000,00 własność

Oświetlenie
22 uliczne Borki Sołdy

6.446,74

6.446,74 własność

45.205,36

45.205,36 własność

15.983,00

15.983,00 własność

106.683,87

106.683,87 własność

7.109,05

7.109,05 własność

Oświetlenie
27 Wiśniew
ul. Południowa

19.924,64

19.924,64 własność

Oświetlenie
28 Wiśniew
ul. Bankowa

30.248,22

30.248,22 własność

Oświetl.
Mościbrody29
Wólka
Wiśniewska

101.279,21

101.279,21 własność

Oświetlenie
uliczne Kaczory

25.336,65

25.336,65 własność

Montaż
dodatkowych
punktów
oświetleniowych
31
Borki-Paduchy,
Borki-Sołdy,
Daćbogi, Pluty,
Śmiary, Wólka

22.509,00

22.509,00 własność

23

Oświetlenie
uliczne Radomyśl

Oświetlenie
24 uliczne
Mościbrody Kol.
25

Oświetlenie
uliczne Śmiary

Oświetlenie
26 uliczne WiśniewKolonia

30
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Wiśniewska
Oświetlenie
32 uliczne
w Helenowie

12.761,37

12.761,37 własność

Oświetlenie
drogowe
33
na terenie Gminy
Wiśniew

234.205,00

234.205,00 własność

2 budynki
34 gospodarcze
PSZOK Wiśniew

49.015,50

49.015,50 własność

35

Ogrodzenie terenu
w Gostchorzy

2.699,80

2.699,80 własność

36

Ogrodzenie Borki
- Sołdy

14.040,94

14.040,94 własność

37

Ogrodzenie
Daćbogi

0,00

46.880,00

46.880,00 własność

Rewitalizacja
38 zieleni świetlica
Tworki

0,00

20.000,00

20.000,00 własność

VII. GRUNTY I DROGI
1 DROGI
2 GRUNTY
OGÓŁEM

19.082.018,96
603.286,69

0 2.948.568,23 22.030.587,19 własność
605,11

9.500,00

612.181,58 własność

45.538.424,42 187.053,67 5.706.688,34 51.055.059,09

-
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Informacje o stanie mienia komunalnego jednostek organizacyjnych tj.
Zespołu Oświatowego w Wiśniewie, Szkoły Podstawowej w Radomyśli,
Szkoły Podstawowej w Śmiarach według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r.
Jednostki organizacyjne to jest Zespół Oświatowy w Wiśniewie, Szkoła Podstawowa
w Radomyśli oraz Szkoła Podstawowa w Śmiarach według ewidencji księgowej i kart środków
trwałych posiada prawo własności do niżej wymienionych składników majątkowych na łączną
kwotę 14 727 682,42 złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dwadzieścia siedem
tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 42/100).
Tabela VIII-3. Stan mienia komunalnego jednostek organizacyjnych.
Lp

Nazwa

Wartość w zł
Wartość w zł
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień
Stan na dzień
w zł
w zł
31.12.
01.01.2018 r.
2018 r.

Prawo
własności

OŚWIATA I
WYCHOWANIE

14 600 666,98

127 015,44

-

14 727 682,42

-

BUDYNKI

11 801 187,62

-

-

11 801 187,62

-

Budynek szkoły
1 z salą gimnastyczną
ZO w Wiśniewie

4 940 254,99

-

-

4 940 254,99

własność

Budynek szkoły
2 z salą gimnastyczna
SP w Radomyśli

2 288 136,64

-

-

2 288 136,64

własność

Budynek szkoły
3 z salą gimnastyczną
SP w Śmiarach

4 544 120,59

-

-

4 544 120,59

własność

4

Domek nauczyciela
SP w Radomyśli

20 551,60

-

-

20 551,60

własność

5

Domek nauczyciela
SP w Śmiarach

8 123,80

-

-

8 123,80

własność

2 189 420,14

-

-

2 189 420,14

-

1 314 459,86

-

-

BUDOWLE
Kompleks boisk
sportowych ORLIK
1
2012 przy ZO
w Wiśniewie

1 314 459,86

własność
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Trybuny sportowe
na boisko ORLIK
2 2012 przy
ZO Wiśniew
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28 868,10

-

-

28 868,10

własność

61 816,81

-

-

61 816,81

własność

Boisko sportowe
wraz
3
z ogrodzeniem SP
w Śmiarach

285 689,25

-

-

285 689,25

własność

Ogrodzenie terenu
4 szkoły ZO
w Wiśniewie

211 901,11

-

-

211 901,11

własność

Ogrodzenie terenu
5 szkoły SP w
Radomyśli

2 699,80

-

-

2 699,80

własność

Ogrodzenie placu
6 zabaw przy ZO
w Wiśniewie

17 121,60

-

-

17 121,60

własność

Ogrodzenie placu
7 zabaw przy SP
w Radomyśli

6 303,75

-

-

6 303,75

własność

Ogrodzenie placu
8 zabaw przy
SP w Śmiarach

8 204,10

-

-

8 204,10

własność

Boisko trawiaste
wraz
9 z wyposażeniem
przy SP
w Śmiarach

207 555,76

-

-

207 555,76

własność

Utwardzenie
10 powierzchni przy
SP w Radomyśli

44 800,00

-

-

44 800,00

własność

320 991,17

-

-

3

Boisko sportowe
SP w Radomyśli

MASZYNY I
URZĄDZENIA

320 991,17

-
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Zestawy
komputerowe

282 597,97

-

-

282 597,97

własność

1

Zestawy
komputerowe ZO
w Wiśniewie

130 169,35

-

-

130 169,35

własność

2

Zestawy
komputerowe SP
w Radomyśli

45 941,61

-

-

45 941,61

własność

3

Zestawy
komputerowe SP
w Śmiarach

73 814,05

-

-

73 814,05

własność

Internetowe
4 Centrum Informacji
Multimedialnej
ZO w Wiśniewie

16 375,52

-

-

16 375,52

własność

Internetowe
5 Centrum Informacji
Multimedialnej
SP w Śmiarach

16 297,44

-

-

16 297,44

własność

20 579,11

-

-

20 579,11

-

1 Wideoprojektory
ZO w Wiśniewie

9 760,61

-

-

9 760,61

własność

2 Wideoprojektor
SP w Radomyśli

4 834,25

-

-

4 834,25

własność

3 Wideoprojektor y
SP w Śmiarach

5 984,25

-

-

5 984,25

własność

Tablice
interaktywne

17 814,09

-

-

17 814,09

-

Tablice
1 interaktywne ZO
w Wiśniewie

10 810,47

-

-

10 810,47

własność

Tablica
2 interaktywne SP
w Radomyśli

3 501,81

-

-

3 501,81

własność

Wideoprojektory
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w Śmiarach
INNE URZĄDZENIA
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3 501,81

-

-

3 501,81

własność

148 886,45

-

-

148 886,45

-

1

Bemary
ZO w Wiśniewie

5 167,25

-

-

5 167,25

własność

2

Zmywarki
ZO w Wiśniewie

8 260,00

-

-

8 260,00

własność

Piec konwekcyjno3 parowy
ZO w Wiśniewie

9 335,70

-

-

9 335,70

własność

Patelnia
4 elektryczna
ZO w Wiśniewie

6 710,00

-

-

6 710,00

własność

Kocioł warzelny
5 elektryczny
ZO w Wiśniewie

7 320,00

-

-

7 320,00

własność

Patelnia
6 elektryczna
SP w Śmiarach

5 500,00

-

-

5 500,00

własność

Zmywarka 37 fazowa SP
w Śmiarach

7 265,00

-

-

7 265,00

własność

99 322,50

-

-

99 322,50

własność

15 000,00

-

-

15 000,00

-

15 000,00

-

-

15 000,00

własność

106 991,60

127 015,44

-

234 007,04

-

8

Winda dla uczniów
ZO w Wiśniewie

ŚRODKI
TRANSPORTU
Schodołaz
gąsiennicowy LG
1 z wózkiem
standardowym
SP w Radomyśli
NARZĘDZIA I
URZĄDZENIA
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1

Pianino “Białoruś”
ZO w Wiśniewie

2

730,00

-

-

730,00

własność

Kserokopiarki
ZO w Wiśniewie

9 138,40

-

-

9 138,40

własność

3

Kserokopiarka
SP w Radomyśli

3 379,40

-

-

3 379,40

własność

4

Kserokopiarki
SP w Śmiarach

12 754,66

-

-

12 754,66

własność

3 949,14

-

-

3 949,14

własność

Wyposażenie placu
6 zabaw przy ZO
w Wiśniewie

21 500,00

-

-

21 500,00

własność

Wyposażenie placu
7 zabaw przy SP w
Radomyśli

24 500,00

-

-

24 500,00

własność

Wyposażenie placu
8 zabaw przy SP
w Śmiarach

31 040,00

-

-

31 040,00

własność

Otwarta strefa
9 aktywności przy SP
Śmiary

0

53 060,72

53 060,72

własność

Otwarta strefa
10 aktywności przy SP
Radomyśl

0

52 060,72

52 060,72

własność

Siłownia plenerowa
11 na terenie ZO
Wiśniew

0

21 894,00

21 894,00

własność

18 190,00

-

-

18 190,00

-

5 375,00

-

-

5 375,00

własność

Kamera VIDEO
5 FLEX ZO
w Wiśniewie

GRUNTY
Teren placu
szkolnego oraz
1 działka rolna
w miejscowości
Wiśniew-Kolonia ZO w Wiśniewie
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Teren placu
2 szkolnego z działką
leśną – SP
w Radomyśli

3 800,00

-

-

3 800,00

własność

Teren placu
3 szkolnego oraz
działka rolna –
SP w Śmiarach

9 015,00

-

-

9 015,00

własność

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
oraz o posiadaniu.
Gmina posiada wkład własny od zakupionych udziałów od spółki PUK w kwocie
14.421,20 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 20/100) udziały
w ilości 310 szt. o wartości nominalnej po 46,52 złotych każdy. Posiada również wkład
pieniężny w kwocie 15.500 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) udziały w ilości 310
szt. o wartości nominalnej po 50 złotych każdy.
Gmina Wiśniew posiada łączne udziały w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
Sp. z o. o. w Siedlcach w ilości 310 sztuk o wartości księgowej 29.921,20 zł (słownie:
dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy),
co stanowi 0,32% całości udziałów w spółce.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina nie posiadała innych niż własność praw majątkowych
oraz o posiadaniu.
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REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH

IX.

1. Stan organizacji placówek oświatowo-wychowawczych
gminy Wiśniew
W 2018 roku Gmina Wiśniew była organem prowadzącym dla:
 Zespołu Oświatowego w Wiśniewie w ramach którego działa:
- Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wiśniewie z oddziałem
przedszkolnym,
- Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie,
 Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli z oddziałem
przedszkolnym,
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach z oddz. przedszkolnym.

Tabela IX-1. Stan organizacji placówek oświatowych w roku 2018.
ZESPÓŁ
OŚWIATOWY
W WIŚNIEWIE

SZKOŁA
PODSTAWOWA
W RADOMYŚLI

SZKOŁA
PODSTAWOWA
W ŚMIARACH

Liczba uczniów

Liczba uczniów

Liczba uczniów

I-VIII
49

IX-XII
47

I-VIII

IX-XII

I-VIII

IX-XII

„O”

25

28

Razem

74

75

34
34

29
29

24
24

21
21

Kl. I

19
10
41
29
19
18
37
-

29
17
12
42
28
20
17
36

8
7
12
9
12
12
17

12
8
7
13
9
12
12
17

7
6
12
10
11
10
9
-

13
7
6
12
10
11
11
9

SZKOŁY PODSTAWOWE

WYCHOW.
PRZEDSZK

Określenie
etapu
kształcenia/wychowania
Przedszkole

Kl. II
Kl. III
Kl. IV
Kl. V
Kl. VI
Kl. VII
Kl. VIII
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Klasy
gimnazjalne

Razem

125

173

201

77

90

65

79

Kl. II

30

-

16

-

17

-

Kl. III

27

30

18

16

10

17

Razem

57

30

34

16

27

17

304

306

145

135

116

117

17

18

11

11

10

10

Ogółem liczba
uczniów w placówce
Liczba oddziałów

W roku 2018 w ramach szkół podstawowych funkcjonowały klasy gimnazjalne, których
całkowite wygaszenie nastąpi 31 sierpnia 2019 r. jest to efekt reformy oświaty w ramach której
gimnazja uległy likwidacji.

2. Baza lokalowa, warunki działania placówek
Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wiśniew w 2018 r. funkcjonowały w trzech
obiektach oświatowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wiśniew.
Tabela IX-2. Stan bazy lokalowej placówek oświatowych w roku 2018 r.
Pomieszczenia
Placówka
Zespół
Oświatowy
w
Wiśniewie
Szkoła
Podstawowa
w
Radomyśli
Szkoła
Podstawowa
w Śmiarach
Razem

Powierzchnia
użytkowa
obiektu

Sale
lekcyjne

2314 m²

19

2

-

o wymiarach.
24:12

1 432 m²

8

1

2

o wymiarach.
24:12

1917 m²

6

1

3

5 663 m²

32

4

5

Pracownie
kompu- przedmioterowe
towe

Sale
gimnastyczne

Świetlice

Stołówki

1

pomieszczenie
wspólne ze
świetlicą

1

-

o wymiarach.
24:12

1

pomieszczenie
wspólne ze
świetlicą

3

3

pomieszczenie
wspólne ze
świetlicą

1

1

1

Prace remontowe w obiektach oświatowych wykonane w 2018 r.:
 remont pomieszczeń stołówki szkolno-przedszkolnej w Zespole Oświatowym
w Wiśniewie, którego wartość wyniosła 3 122,01 zł,
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remont pomieszczeń stołówki i świetlicy w Szkole Podstawowej w Śmiarach –
o wartości 13 022,44 zł,
na boiskach ORLIK 2012 wykonano konserwację nawierzchni poliuretanowej,
ze sztucznej trawy tj. czyszczenie wraz z uzupełnieniem granulatu – 2 900,01 zł.

W roku 2018 Szkoły Podstawowe w Wiśniewie i Śmiarach doposażone zostały w tablice
interaktywne, projektory i głośniki o łącznej wartości 27 999,98 zł. Pomoce zakupiono
w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica".
W dwóch jednostkach oświatowo-wychowawczych tj. Zespole Oświatowym w Wiśniewie
i Szkole Podstawowej w Śmiarach w 2018 r. działały stołówki w których przygotowywane są
i wydawane jednodaniowe gorąco posiłki dla dzieci szkolnych oraz pełne wyżywienie dla
dzieci przedszkolnych:
 ze stołówki w Zespole Oświatowym w Wiśniewie korzystało dziennie około 205
uczniów + około 47 przedszkolaków (śniadania, obiad, podwieczorek),
 ze stołówki w Szkole Podstawowej w Śmiarach korzystało dziennie około 110
uczniów.
Tabela IX-3. Tereny rekreacyjno–sportowe udostępnione młodzieży szkolnej.
Placówka
Rodzaj obiektu sportowego, rekreacyjnego
Boisko ORLIK:
 boisko ze sztuczną nawierzchnią – do gry w piłkę nożną,
 boisko uniwersalne z nawierzchnią tartanową – do gry w siatkówkę,
koszykówkę, tenisa ziemnego,
 boisko wyposażone w szatnie, toalety,
Zespół Oświatowy
 boisko dostępne dla młodzieży po zajęciach szkolnych pod opieką
w Wiśniewie
i nadzorem instruktora sportu
 siłownia plenerowa – wykonana w 2018 r. o wartości 21 894 zł
 boisko a nawierzchni asfaltowej do gier w siatkówkę

Szkoła Podstawowa
w Radomyśli

Szkoła Podstawowa
w Śmiarach



sala gimnastyczna



boisko trawiaste do gry w piłkę nożną



sala gimnastyczna



otwarta strefa aktywności (wykonana w 2018 r.) o wartości 52 060,72
zł



boisko uniwersalne z nawierzchnią tartanową – do gry w siatkówkę,
koszykówkę, tenisa ziemnego,



sala gimnastyczna



otwarta strefa aktywności (wykonana w 2018 r.) o wartości
53 060,72 zł



boisko trawiaste do gry w piłkę nożną (poza terenem szkolnym –
nieopodal szkoły)
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3. Kierownictwo, kadra pedagogiczna, personel
administracji i obsługi placówek oświatowych
Liczba zatrudnionych nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin
zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych zgodnie z ramowymi planami nauczania.
Z uwagi na fakt, że zwiększa się skala problemów uczniów zarówno o charakterze
edukacyjnym, jak również społecznym w szkołach zatrudnieni są pedagodzy szkolni,
psycholodzy, logopedzi.
Pozostały personel administracji i obsługi szkół i przedszkola to zatrudnienie niezbędne do
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, w tym także dwóch stołówek szkolnoprzedszkolnych.

Tabela IX-4. Stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych I-VIII
roku 2018 wg stanu na 31.03.2018 r. (dane z SIO).
Liczba stosunków pracy nauczycieli

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Personel
stołówki

Pozostali
pracownicy

Zespół
Oświatowy
w Radomyśli

Ogółem

Zespół
Oświatowy
w Wiśniewie

4

5

6

7

8

9

10

11

w pełnym wymiarze zajęć

31

0

0

0

4

27

3

6

w niepełnym
wymiarze
zajęć

1

Liczba

4

0

2

0

1

1

1

2

w tym etatu

2,04

0

0,88

0

0,6

0,56

0,5

1

w pełnym wymiarze zajęć

15

0

0

2

1

12

-

2

W niepełnym
wymiarze
zajęć

Nazwa
placówki
oświatowej

Liczba

2

0

0

0

1

1

-

3

w tym etatu

1,37

0

0

0

0,9

0,47

-

1,50

15

0

1

1

1

12

1

2

Liczba

9

2

2

2

1

2

2

2

w tym etatu

4,25

1,02

0,96

0,71

0,56

1

1,25

1,00

61

0

1

3

6

51

6

11

zatrudnieni

2

3

OGÓŁEM

w niepełnym
wymiarze
zajęć

w pełnym wymiarze zajęć
Zespół
Oświatowy
w Śmiarach

Pracownicy
niepedagogiczni

w pełnym wymiarze zajęć

w niepełnym
wymiarze
zajęć
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Liczba

15

2

4

2

3

4

3

7

w tym etatu

7,66

1,02

1,84

0,71

2,06

2,03

1,75

3,5

68,66

1,02

2,84

3,71

8,06

53,03

7,75

14,5

Razem etaty

Tabela IX-5. Stan zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych IX-XII
roku 2018 wg stanu na 30.09.2018 r. (dane z SIO).

bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Personel
stołówki

4

5

6

7

8

9

10

11

31

0

0

1

2

28

3

6

Liczba

6

0

1

4

1

0

1

2

w tym
etatu

3,69

0

0,71

2,39

0,59

0

0,5

1

16

0

0

2

2

12

-

2

Liczba

1

1

0

0

0

0

-

3

w tym
etatu

0,6

0,6

0

0

0

0

-

1,50

16

0

1

3

0

12

1

2

Liczba

6

1

0

2

1

2

2

2

w tym
etatu

2,66

0,27

0

1

0,56

0,83

1,25

1,00

63

0

1

6

4

52

6

11

2

1

6

2

2

3

7

zajęć

Zespół
Oświatowy
w Radomyśli

w niepełnym
wymiarze

w pełnym
wymiarze zajęć

OGÓŁEM

zajęć

w pełnym
wymiarze zajęć
w
nie
peł
ny
m
wy
mia
rze

Zespół
Oświatowy
w Śmiarach
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pracownicy
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Zespół
Oświatowy
w Wiśniewie

2
3
w pełnym
wymiarze zajęć
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1

zatrudnieni

w niepełnym
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Nazwa
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oświatowej

Pracownicy
niepedagogiczni
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ęć

Liczba stosunków pracy nauczycieli
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6,95

0,87

0,71

3,39

1,15

0,83

1,75

3,5

69,95

0,87

1,71

9,39

5,15

52,83

7,75

14,5

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej –humanistycznej–
gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka
polskiego(w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej –matematyczno-przyrodniczej –
zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki
(również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali
zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Tabela IX-6. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku osiągnięte
przez uczniów szkół gminy Wiśniew.

Część językowa

Część
matematycznoprzyrodnicza

Część
humanistyczna

Część egzaminu i zakres / poziom

Publiczne
Gimnazjum
w
Wiśniewie
średni
wynik w %

w Radomyśli

Publiczne
Gimnazjum
w Śmiarach

Wyniki dla
gminy
Wiśniew

średni
wynik w %

średni
wynik w %

średni
wynik w %

Publiczne
Gimnazjum

GH-P

z zakresu
języka polskiego

65,96

72,33

76,70

62,63

GH-H

z zakresu
historii i wiedzy
o społeczeństwie

65,63

70,94

67,20

60,93

GM-M

z zakresu
matematyki

60,07

61,17

57,10

51,4

GM-P

z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych

55,67

61,17

58,20

53,11

GA-P

z języka angielskiego
– poziom
podstawowy

65,25

79,18

66,71

60,64

GA-R

z języka angielskiego
– poziom rozszerzony

43,45

62,73

52,14

39,48
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GR-P

z języka rosyjskiego –
poziom podstawowy

79,29

84,14

76,67

80,82

GR-R

z języka rosyjskiego –
poziom rozszerzony

43,14

49,86

28,67

43,35

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. z określenie wyniku wg skali staninowej:


z części humanistycznej – zakresu języka polskiego
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
średni – stanin 5
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
wyżej średniej – stanin 6
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 z części humanistycznej – zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
wysoki– stanin 7
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
bardzo wysoki – stanin 8
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 z części matematyczno-przyrodniczej – z zakresu matematyki
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
wysoki– stanin 7
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 z części matematyczno-przyrodniczej – z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
średni – stanin 5
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
wyżej średniej – stanin 6
 z części językowej – języka angielskiego (poziom podstawowy)
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
średni – stanin 5
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
średni – stanin 5
 z części językowej – języka angielskiego (poziom rozszerzony)
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
niżej średniej – stanin 4
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
wyżej średniej – stanin 6
 z części językowej – języka rosyjskiego (poziom podstawowy)
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
bardzo wysoki – stanin 8
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
bardzo wysoki – stanin 8
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
wysoki – stanin 7
 z części językowej – języka rosyjskiego (poziom rozszerzony)
 uczniowie gimnazjum w Wiśniewie - osiągnęli wynik
średni – stanin 5
 uczniowie gimnazjum w Radomyśli osiągnęli wynik
wyżej średniej – stanin 6
 uczniowie gimnazjum w Śmiarach - osiągnęli wynik
niski – stanin 3
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5. Wydatki na realizację zadań oświatowo-wychowawczych
1. Środki finansowe na zadania z zakresu oświaty i wychowania
Wydatki bieżące gminy Wiśniew na zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2018 r.
wyniosły łącznie 7 421 467,97 zł i stanowiły 34,74% wydatków bieżących gminy
(21 360 026,76 zł) i pokryte zostały z następujących źródeł:
 część oświatowa subwencji ogólnej
4 568 839,00 zł
61,56%
 dotacje celowe na zadania własne i zlecone
240 709,86 zł
3,24%
 wpłaty rodziców za wsad do kotła oraz inne
175 896,11 zł
2,37%
 środki własne gminy
2 436 023,00 zł
32,83%

Tabela IX-7. Wydatki bieżące poszczególnych placówek oświatowych w 2018 r.
Zespół
Oświatowy
w Wiśniewie
3 551 052,06
2 984 114,88
84,03 %

Szkoła
Podstawowa
w Radomyśli
1 591 407,97
1 389 764,29
87,33%

Szkoła
Podstawowa
w Śmiarach
1 816 208,34
1 505 175,35
82,87 %

2 268 304,00
63,88 %

1 131 052,00
71,07 %

1 169 483,00
64,39 %

4 568 839,00
65,66 %

104 346,06

43 765,05

45 096,60

193 207,71

- Aktywna tablica

14 000,00

-

13 999,98

27 999,98

- Podręczniki,mat.ćwiczen.

26 860,25

10 885,05

11 916,62

49 661,92

- Wychow. przedszkolne

63 485,81

32 880,00

19 180,00

115 545,81

Wpłaty: za obiady/inne

132 562,48

42,40

43 291,23

Środki własne gminy

1 045 839,52
29,45 %

416 548,52
26 17 %

558 337,51
30,74 %

Wyszczególnienie
Wydatki 2018 roku
w tym:
wynagrodzenia z ZUS
Pokrycie wydatków:
Subwencja oświatowa
Dotacje celowe

RAZEM
6 958 668,37
5 879 054,52
84,49 %

175 896,11
2 020 725,55
29,04%

Wydatki bieżące na zadania oświatowe pokrywane bezpośrednio przez Gminę Wiśniew
(nie ujęte w budżetach szkół) w 2018 r. wyniosły 462 799,60 zł, a były nimi:
 zakup usług od innych j.s.t. – zwrot kosztów dotacji udzielonych niepublicznych
przedszkolom lub pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (w przypadku placówek
publicznych) do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wiśniew,– 328 232,43 zł,
 koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, integracyjnych,
ogólnodostępnych – 72 470,80 zł,
 pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (otrzymano
dotację 47 000,00 zł) – wydatki ogółem 61 594 22 zł,
 obsługa zadania zleconego – podręczniki - 502,15 zł.
2. Wydatki w przeliczeniu na ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych.
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Tabela IX-8. Wydatki w przeliczeniu na ucznia w poszczególnych jednostkach
oświatowych.
Zespół Oświatowy
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa
Wyszczególnienie
w Wiśniewie
w Radomyśli
w Śmiarach
Wydatki ogółem
3 551 052,06
1 591 407,97
1 816 208,34
w 2018 roku
Statystyczna liczba
uczniów
305
142
116
w roku 2018
Wydatki na
kształcenie i
wychowanie
w przeliczeniu na
ucznia

11 642,79 zł

11 207,10 zł

15 656,97 zł

3. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są w
terminie do 20 stycznia przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego, oraz przygotować sprawozdanie
z poniesionych wydatków na płace dla nauczycieli.
Po analizie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy
Wiśniew w 2018 r. stwierdzono, że wynagrodzenia nauczycieli stażystów, kontraktowych nie
osiągnęły średnich wynagrodzeń określonych w Karcie Nauczyciela. W styczniu 2019 r.
wypłacono tym nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające na ogólną sumę 4 794,07 zł,
co łącznie ze składkami ZUS i FP dało kwotę 5 705,27 zł.
4. Projekty realizowane ze środków zewnętrznych – środków dotacji celowej
w roku 2018.
W ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna
tablica” szkoły podstawowe w Wiśniewie i Śmiarach doposażone zostały w tablice
interaktywne z projektorami i zestawami głośnikowymi o wartości 34 999,98 zł w tym
ze środków dotacji 27 999,98 zł. W związku z realizacją programu nauczyciele uczestniczyli w
konferencjach, szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, lekcjach otwartych
z wykorzystaniem TIK. Zakupiony sprzęt ma służyć do prowadzenia zajęć edukacyjnych
we wszystkich klasach szkoły podstawowej.
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5. Dowożenie uczniów do szkół
Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe w roku 2018
zorganizowano dowóz uczniów do Zespołu Oświatowego w Wiśniewie oraz zwracano koszty
dowozu środkami komunikacji publicznej do Szkoły Podstawowej w Radomyśli. Koszt
dowozu uczniów w 2018 roku do ZO Wiśniew wyniósł 55 558,38 zł, a do Szkoły Podstawowej
w Radomyśli 1 588,14 zł.
Ponadto koszt zorganizowanego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
integracyjnych i szkół specjalnych oraz zwrot kosztów dowozu realizowany przez rodziców
w 2018 r. stanowił kwotę 72 470,80 zł.
6. Stypendia szkolne i inne formy pomocy uczniom

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym
2017/2018 wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej
formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół
ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew. Na powyższe zadanie w roku
2018 wydatkowano kwotę 61 594,22 zł.
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X.

WYDARZENIA KULTURALNE
I PROMOCJA GMINY
1. Wydarzenia kulturalne

Do sztandarowych imprez gminnych, które odbywają się cyklicznie każdego roku dołączyły
jubileusze, które w sposób szczególny skupiały uwagę na gminie Wiśniew.
Najważniejszym wydarzeniem 2018 roku były uroczystości
związane z obchodami 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki
o gminnych miejscowościach: Wiśniew, Jastrzębie oraz
Radomyśl.
Uroczystość połączona z XI Festiwalem Kuchni Regionalnej
„Z wiśniowym
smakiem”
odbyła się 15 lipca na Skwerze
w centrum Wiśniewa.
Jubileusz
rozpoczął
się
uroczystą sesją Rady Gminy
Wiśniew, w trakcie której radni
podjęli uchwałę intencyjną
z okazji 600-lecia Wiśniewa.
Podczas sesji zostały również
wręczone po raz pierwszy
Nagrody
Wójta
Gminy
Wiśniew
za
osiągnięcia
w dziedzinie
twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymali je: Pani Janina Dołgich, Pan
Stanisław Wróblewski, Pan Krzysztof Izdebski oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
„RADOŚĆ” z Radomyśli.
W dalszej części programu jubileuszowego znalazła się
Msza święta, uroczysta ceremonia zasypywania młodych
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wiśni, wybijanie monety jubileuszowej „Talar Wiśniewski”, poczęstunek jubileuszowym
tortem oraz wręczenie nagród laureatom biegu Jubileuszowego „Z wisienką w tle”, a uczestnicy
uroczystości mogli podziwiać specjalne obrazy przedstawiające Wiśniew, namalowane przez
młodzież z grupy plastycznej pracującej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.
Jednym z elementów uroczystości był pokaz i degustacja potraw z wiśni. Swoje popisowe
potrawy zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich: z Helenowa, Daćbog i Plut, Radomyśli,
Twork, Starych Oknin oraz Pani Hanna Jastrzębska. W programie nie zabrakło występów grup
tanecznych oraz koncertów z muzyką taneczną.
W obchody Jubileuszu 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o miejscowościach Wiśniew,
Jastrzębie, Radomyśl wpisały się również Turniej piłki nożnej „600 minut na 600-lecie” –
Historyczny dziesięciogodzinny, nocny maraton piłki nożnej, który odbył się w nocy 23/24
czerwca 2018 r. Spotkanie piłkarskie trwało 10 godzin bez przerwy i były to pierwsze tego typu
rozgrywki, które odbyły się na boisku Orlik w Wiśniewie.
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Pozostałe wydarzenia kulturalne w 2018 roku.
Trzeci Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski
Grupa wiśniewska, składająca się z 37. osób, wyruszyła 19 stycznia spod Pomnika
Niepodległościowego w Wiśniewie i kilka minut po północy 20 stycznia, wraz z grupą
łukowską dotarła pod pomnik poświęcony powstańcom styczniowym.
Tradycyjnie gospodynie z KGW w Mroczkach przyjęły grupę podczas postoju ciepłą strawą
oraz gorącym napojem. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania ponad 20 kilometrów. Nasza trasa:
Wiśniew (Pomnik Niepodległościowy przed Urzędem Gminy Wiśniew) – Śmiary („Pomnik
Morowy”) – Mroczki (pomnik poświęcony poległym w obronie Ojczyzny) – las Mroczkowski
(pomnik pod „Dębem Straceń”) – JATA (pomnik ks. Brzóski) – leśniczówka Dąbrówka. Po
dotarciu do Jaty, przed pomnikiem ks. Stanisława Brzóski - generała i naczelnego kapelana
Powstania Styczniowego, odbył się uroczysty apel pamięci bohaterów Powstania
Styczniowego.

Dziewiąty Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
21 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Śmiarach odbył się IX Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek „KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”. W festiwalu, którego
organizatorem jak co roku był Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, zaprezentowało się
9 zespołów i 5 solistów.
Występy artystów poprzedziła Msza święta sprawowana w kościele parafialnym
w Śmiarach. W tej edycji festiwalu wykonawców oceniało jury w składzie: Michał Hołownia,
Izabela Kiryluk oraz Małgorzata Borkowska.
W kategorii Zespoły, decyzją jury, I miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej,
II zajęła Kapela Zbucka i Przyjaciele pod kierownictwem Tomasza Radomyskiego. III miejsce
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zajął Chór Sursum Corda z Grodna na Białorusi pod kierunkiem Ireny Jagowdzik. Wyróżnienie
zdobył Zespół Śpiewaczy z Chodowa pod kierunkiem Marka Stańczuka.
W kategorii Soliści, I miejsce zdobył Maksym Andrejczenko z Grodna pod kierownictwem
Ireny Jagowdzik. II zajął Tadeusz Zawistowski, solista zespołu „Retro Stars”
ze Sterdyni, III miejsce przypadło Jackowi Czarneckiemu pod kierownictwem Sebastiana
Kaniuka.
W trakcie obrad jury publiczność miała niepowtarzalną okazję wysłuchać pięknego koncertu
Chóru Sursum Corda z Grodna na Białorusi, który przebywał w naszej gminie na zaproszenie
organizatorów Festiwalu.
Na zakończenie tradycyjnie wszystkie zespoły odśpiewały kolędę „Bóg się rodzi”.
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Otwarcie nowej świetlicy w Tworkach

3 lutego w Tworkach oddano do użytku nową świetlicę. W tym okazałym budynku swoje
miejsce znajdują miłośnicy kultury i sportu. Jest to również miejsce spotkań towarzyskich
miejscowej społeczności, która na nowoczesną świetlicę czekała kilka lat.
Uroczystość - na którą przybyli prawie wszyscy mieszkańcy Twork, radni Rady Gminy,
sołtysi, delegacje okolicznych KGW - rozpoczęła się tradycyjnym przecięciem wstęgi.
Wydarzenie prowadzili Katarzyna Wielgórska i Janusz Kowalczyk. Uroczystość uświetnili
swoim występem: Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy, Zespół Wokalny
„Radość” z Radomyśli, Grupa Teatralna „Talencik” oraz ZPiT „Chodowiacy”. Na uczestników
uroczystości czekały także inne atrakcje, o które zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Twórcze Kobiety” oraz młodzież z Grupy Teatralnej „Talencik”. Wdzięczni mieszkańcy
miejscowości wręczyli podziękowania i drobne upominki władzom gminy oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu.
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Kobieta Roku Gminy Wiśniew
4 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Kobiet oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród VII edycji plebiscytu "Kobieta
Roku" gminy Wiśniew.
Spośród zgłoszonych
pań tytuł „Kobiety Roku”
w kategorii społecznej
trafił do Pani Marty Dołęgi
z Gostchorzy, aktywnej
mieszkanki, która udziela
się społecznie na rzecz
mieszkańców,
jest
członkinią Koła Gospodyń
Wiejskich.
W kategorii sektor
publiczny tytuł zdobyła
Pani Agata Przeździecka –
sołtys
miejscowości
Łupiny, piastująca stanowisko drugą kadencję oraz ciesząca się zaufaniem mieszkańców.
W trakcie uroczystości Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk przyznał wyjątkowy tytuł
„Super Kobiety Gminy Wiśniew” Pani Janinie Dołgich – byłej Dyrektor GOK,
pomysłodawczyni i inicjatorce
konkursu „Kobieta Roku”.
Uroczystą galę uświetnił
koncert pt.: „Kobiety
Kobietom…” w wykonaniu
Zespołu "BELLCANTI"
artystek Opery Bałtyckiej.
Koncert poprowadził Pan
Ryszard Nowaczewski.
W programie mogliśmy
wysłuchać
najpiękniejsze,
najbardziej znane i lubiane
sopranowe arie operowe i
operetkowe oraz utwory z pogranicza muzyki rozrywkowej w ciekawych i nietypowych
aranżacjach na trzy soprany i fortepian.
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Dzień Kobiet i Mężczyzn w Borkach-Paduchach
11 marca mieszkańcy sołectw
Borki – Paduchy i Borki –
Sołdy, zaproszeni goście –
w tym Wójt Gminy Wiśniew
Krzysztof Kryszczuk i radni
Rady Gminy Wiśniew - spotkali
się na uroczystości z okazji Dnia
Kobiet i Mężczyzn.
Ta cykliczna już impreza
organizowana
pod
przewodnictwem
Krystyny
Złoch – sołtys miejscowości
Borki-Paduchy, jest propozycją
spędzenia czasu w miłej atmosferze oraz wspólnego świętowania „Dnia Kobiet i Mężczyzn".
Słodkie upominki (w kształcie serca) wręczone mężczyznom oraz kwiaty dla każdej pani to
symboliczne prezenty, które każdemu sprawiły ogromną radość.
Tradycyjnie czas miło płynął na rozmowach przy kawie i pysznym ciastku, a zebrani mogli
obejrzeć program artystyczny w wykonaniu Kapeli Zbuckiej i Przyjaciół.

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca "Wiśniewiacy" im. Zbigniewa Myrchy
17 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wiśniewie
odbył się Jubileuszowy Koncert
Zespołu
Pieśni
i
Tańca
WIŚNIEWIACY im. Zbigniewa
Myrchy. Koncert zorganizowano
z okazji
10-lecia
istnienia
Zespołu.
Zespół
WIŚNIEWIACY
został założony w 2008 roku
przez dyrektor ośrodka kultury
Janinę Dołgich. Od początku
działalności
instruktorem
i choreografem jest Bożena
Wojciuk,
akompaniuje
Stanisław Wróblewski były
dyrektor Gminnego Ośrodka.
W pierwszym
roku
swojej
działalności opracowany został
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program na utworach podlaskich i „Polce Wiśniewskiej”. Kilka lat temu grupa poszerzyła
program o tańce z innych regionów: lubelski, kurpiowski, krakowski i o taniec ukraiński.
Zespół zrzesza dzieci obecnie licząc 28 członków.
Zespół WIŚNIEWIACY przedstawił specjalny jubileuszowy koncert, który wsparł Zespół
Ludowy im. Zbigniewa Myrchy, prezentując regionalne piosenki i przyśpiewki przy
akompaniamencie Stanisława Wróblewskiego.

"Dzień Rodziny" w Tworkach
10 czerwca na placu przy świetlicy wiejskiej w Tworkach obył się festyn zorganizowany
z okazji Święta Rodziny.

Święto lokalnej społeczności zorganizowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Twórcze Kobiety” z Twork poprowadziły młode mieszkanki miejscowości – Aleksandra
Wielgórska i Kinga Krasuska. W programie znalazły się między innymi występ grupy teatralnej
„Talencik”, występ Zespołu Pieśni i Tańca im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy” oraz pokaz
tańca młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Śmiarach w choreografii Katarzyny Wielgórskiej.
Organizatorzy festynu zadbali również o atrakcje dla najmłodszych, którzy mogli wziąć
udział w zabawach
prowadzonych przez
animatorów – tory
przeszkód,
malowanie
twarzy
oraz
dmuchany
zamek.
W trakcie festynu
do zebranych
dołączyli uczestnicy
100-kilome-trowego
Rajdu Rowerowego
po terenie Gminy
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Wiśniew z okazji upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to
szczególna rocznica, a mieszkańcy gminy mieli wyjątkową okazję do uczestnictwa
w wyprawie. Udział w rajdzie wziął również Wójt Gminy Krzysztof Kryszczuk, który
wszystkim wręczył pamiątkowe dyplomy.

„Pod Siedlcami w Wiśniewie”
5 sierpnia na Skwerze 600-lecia w Wiśniewie już po raz 12. odbył się Mazowiecki Festiwal
Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. Tegoroczną edycję Festiwalu wsparł Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Patronat nad Festiwalem – od jego powstania
- sprawuje Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy Wiśniew.
Mazowiecki
Festiwal
Kapel
Ludowych
„Pod
Siedlcami
w Wiśniewie…” to
cykliczna impreza,
której zadaniem jest
promowanie kultury
ludowej
oraz
dokumentacja
tradycji
autentycznego
muzykowania
ludowego. Festiwal,
zapoczątkowany
w 2006 roku przez
Gminny Ośrodek Kultury, to rodzaj konkursu, w którym rywalizują między sobą kapele ludowe
i soliści grający na tradycyjnych instrumentach, których repertuar jest zgodny z tradycjami
naszego regionu.
Festiwal, który prowadził nowo powołany
dyrektor
GOK
w Wiśniewie - Paweł
Ksionek, tradycyjnie
otworzył
Zespół
Ludowy
„Wiśniewiacy”
im.
Zbigniewa
Myrchy.
Następnie wójt Krzysztof
Kryszczuk
wręczył:

Raport o stanie Gminy Wiśniew za 2018 rok.

143

- odchodzącej na emeryturę - Janinie Dołgich, podziękowanie za wieloletnią pracę
na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie;
- obchodzącemu w tym roku 30-lecie pracy artystycznej na terenie gminy Wiśniew
Stanisławowi Wróblewskiemu, kierownikowi ZL „Wiśniewiacy”.
Po tych bardzo miłych i uroczystych chwilach na scenę zaproszeni zostali uczestnicy
Festiwalu. W tym roku na wiśniewskiej scenie zaprezentowały się kapele z Mazowsza
i Lubelszczyzny.
Na zakończenie Festiwalu wystąpiła Kapela „Trzy czwarte” z Ełku.

Wieczór poetycki w Wiśniewie
30 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się wieczór poetycki
zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „RAZEM”. Wieczór był
podsumowaniem „Konkursu poezji lokalnej”, który miał na celu wyrażenie własnych myśli
w postaci utworu poetyckiego z okazji upamiętnienia 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki
o Wiśniewie.
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Konkurs zrealizowany został w ramach zadania publicznego pt. „Gmina Wiśniew
fotograficznie i poetycko” Wszystkie wiersze, wspomnienia mieszkańców gminy oraz
pamiątkowe fotografie zostały opublikowane i wydane w formie książki o takiej samej nazwie,
rozdawanej podczas uroczystości gminnych.
W nastrojowej scenerii Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „RAZEM”
Małgorzata Dymecka,
Skarbnik Towarzystwa
Beata Izdebska oraz
Wójt Gminy Wiśniew
Krzy-sztof Kryszczuk
wręczyli
nagrody
wszystkim uczestnikom
konkursu.
Autorzy
odczytali
swoje
utwory
doskonale przyjęte przez
publiczność. Wsłuchując
się w przedstawiony
świat słowa nabierają
innych znaczeń i barw.
Za sprawą poezji opisującej znane każdemu miejsca i przedmioty, organizatorzy i autorzy
pozwolili nam poznać Gminę Wiśniew z zupełnie innej strony.

Kolejna rocznica "Pod dębem straceń"
2 września w lesie Mroczkowskim pod tzw. „Dębem straceń”, już po raz ósmy odbyły się w
uroczystości upamiętniające poległych powstańców - polskich żołnierzy Powstania
Styczniowego 1863 roku. Pamięć powstańców uczcili przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych,
duchowni i mieszkańcy
okolicznych
miejscowości.
Uroczystości
rozpoczęły
się
eucharystią,
której
przewodniczył JE ks.
bp Piotr Sawczuk biskup pomocniczy
diecezji siedleckiej,
który
wygłosił
również homilię.
Po
zakończeniu
Mszy świętej głos
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zabrali: minister Krzysztof Tchórzewski, Wójt Gminy Domanice Jerzy Zabłocki oraz Jan
Janusz Jastrzębski - Łukowski Don Kichot, który odczytał swój wiersz napisany dla uczczenia
uroczystości. Rocznicowe uroczystości zawsze kończy poczęstunek przygotowywany co roku
przez gospodynie z innej gminy. Tym razem goście mogli się posilić pysznym bigosem
przygotowanym i wydanym przez panie z koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce.

DOŻYNKI 2018
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16 września rolnicy
z gminy Wiśniew
obchodzili
święto
plonów. Dożynki w
naszej
gminie
odbywają się w trzecią
niedzielę września, co
rok w innej parafii.
Tegoroczne
uroczystości
rozpoczęły się Mszą
świętą
odprawioną
w kościele parafialnym
w Śmiarach przez
proboszcza parafii ks. Sławomira Groszka, celebrowaną w intencji rolników. Ceremoniał
dożynkowy rozpoczął się przekazaniem przez starostów dożynek - Panią Anetę Krasuską z
Mroczk i Pana Marka Oknińskiego z Plut - Chleba Dożynkowego wójtowi gminy, który
następnie poprosił starostów o podzielenie się nim ze wszystkimi uczestnikami dożynek.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”,
nadawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kapituła w bieżącym roku
wytypowała czterech rolników z terenu Gminy Wiśniew. W tym roku odznakę otrzymali:
Dorota Borkowska z Radomyśli, Beata Pasztor z Wiśniewa, Stanisław Borkowski z Radomyśli
i Janusz Jastrzębski z Łupin.
Na scenie w części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Oświatowego
w Wiśniewie, Szkoły Podstawowej w Radomyśli, Szkoły Podstawowej w Śmiarach, Zespół
Wokalny RADOŚĆ, ZL i LZPiT WIŚNIEWIACY, a także Kapela Zbucka ze Zbuczyna, grupa
MIŁO IŁO, która zaprezentowała taniec Cygański, Kapitan Jacek z programem dla dzieci.
Nie zabrakło także muzyki tanecznej, a na scenie zaprezentowały się gwiazdy wieczoru –
zespół JUNIOR oraz zespół FOCUS – Piękny i Boski Zbyszek Perkowski.
Podczas dożynek rozstrzygnięto także konkurs: na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.
Komisja konkursowa po obejrzeniu
jedenastu
prac
przyznała
wyróżnienia i wyłoniła zwycięzców:
 I miejsce – sołectwo Gostchorz,
 II miejsce –sołectwo Helenów,
 III miejsce– sołectwo Śmiary.
Została
również
powołana
„Dziecięca Komisja Serca”, która
przyznała wyróżnienie w postaci
czerwonej statuetki w kształcie serca
sołectwu Wólka Wiśniewska.
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W trakcie święta rolników został również rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszy ogródek
przydomowy Gminy Wiśniew”, w którym zwycięzcami zostały:

I miejsce – Hanna Woźniak z Helenowa,

II miejsce – Anna Krzyszczak z Helenowa.
Gościem specjalnym uroczystości była Marta Manowska – prowadząca program „Rolnik
szuka żony”, która przyjechała do nas ze swoją książką oraz Kalendarzami Rolnika.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, tj.: wesołe miasteczko, stragany
z zabawkami i łakociami. Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wśród
darmowych atrakcji dla dzieci znalazły się: basen z kulkami, dmuchany zamek oraz wata
cukrowa.

Uroczyste otwarcie świetlicy w Daćbogach
Uroczyste
otwarcie
świetlicy
wiejskiej
w Daćbogach
odbyło
się
23 września.
W święcie
lokalnej
społeczności
uczestniczyli wójt Krzysztof
Kryszczuk, proboszcz parafii
Śmiary ks. Sławomir Groszek,
który
poświęcił
nową
świetlicę, a także radni Rady
Gminy Wiśniew, sołtysi oraz
bardzo
liczna
grupa
mieszkańców Daćbog i Plut.
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Impreza rozpoczęła się symbolicznym przecięciem biało-czerwonej wstęgi. Po powitaniu
gości prowadzący Agnieszka Oknińska i Marian Jastrzębski skierowali podziękowania
do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania nowej świetlicy. Krystyna Jastrzębska,
pracownik archiwum państwowego w Siedlcach, przytoczyła zebranym historię przebudowanej
świetlicy, której początki sięgają lat przedwojennych. Jak wynika ze źródeł dawny budynek
miał wiele funkcji, w kolejnych latach odbywały się tam zebrania wiejskie, mieściła się
tu szkoła podstawowa, sala kina objazdowego, klubokawiarnia, kaplica, sala taneczna, a nawet
mleczarnia.
Powstanie Domu Ludowego datowane jest na wrzesień 1938 roku – a więc nowa świetlica
otwarta została dokładnie osiemdziesiąt lat później. Po wojnie w budynku mieściła się zlewnia
mleka, w latach 1959–1960
w Daćbogach utworzono
szkołę, jednak lokal nie
nadawał się do użytku,
zajęcia
odbywały się
w wynajmowanym
pomieszczeniu w Plutach.
W roku szkolnym 19601961
szkoła
została
przeniesiona do częściowo
odremontowanego
budynku. Kierownikiem
szkoły w tym czasie był
pochodzący z Olszyca
Józef Kuziak, w późniejszych latach był również kierownikiem kina objazdowego
funkcjonującego w Domu Ludowym. Szkoła została zlikwidowana w 1976 r. W latach 19601990 mieszkańcy na utrzymanie Domu Ludowego przeznaczali większość funduszu
wiejskiego.
Mini galę uświetniły swoim występem Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
przy akompaniamencie Karola
Krasuskiego z Plut, a także
młodzież i dzieci z miejscowości
Pluty
i Daćbogi.
Na scenie zaprezentowali się
wokaliści, młodzi tancerze
oraz Justyna Żurawska, która
zaprezentowała swój nieprzeciętny talent aktorski w skeczu
o Bacy i zakupach w galerii.
Część artystyczną imprezy
poprowadziły Marta Żurawska
i
Wiktoria
Jastrzębska
z miejscowości Daćbogi.
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Diamentowych,

Żelaznych

"Świadomy praw i obowiązków... przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo,
było zgodne, szczęśliwe i trwałe." Takie słowa wypowiadali w dniu ślubu Ci, którym udało się
przetrwać próbę czasu i w ostatnią niedzielę 30 września 2018 r. obchodzili swoje święto –
Jubileusz Złotych, Szmaragdowych, Diamentowych, Żelaznych oraz Kamiennych Godów.
Jak co roku władze samorządowe gminy Wiśniew doceniły pary, które wytrwały
w małżeństwie pięćdziesiąt lat i więcej. Święto małżeństw rozpoczęło się Mszą świętą
w intencji Jubilatów odprawioną przez ks. kanonika Henryka Krupę, proboszcza parafii
Wiśniew.
Oficjalna część uroczystości odbyła się w Dworze Mościbrody. Parom obchodzącym
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego zostały wręczone specjalne odznaczenia przyznane
przez Prezydenta RP - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP
dekoracji jubilatów dokonał wójt gminy Krzysztof Kryszczuk. Parom zostały również
wręczone pamiątkowe Jubileuszowe medale z okazji 600-lecia pierwszej pisemnej wzmianki
o miejscowościach Wiśniew, Jastrzębie, Radomyśl, dyplomy, upominki oraz kwiaty przez
Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Beatę
Ługowską oraz kierownika USC Marlenę Salach.
Nie zabrakło nostalgii, wzruszeń, jak również najlepszych życzeń na kolejne lata wspólnego
życia. Na jubilatów i ich rodziny czekała lampka szampana oraz tort. Wydarzenie uświetnił
występ Zespołu Ludowego Wiśniewiacy im. Zbigniewa Myrchy.

Koncert niezapomnianych utworów z repertuaru Hanki Ordonówny
14 października br. w dniu Edukacji Narodowej w Wiśniewie odbył się koncert
niezapomnianych utworów z repertuaru Hanki Ordonówny oraz pieśni patriotycznych
w wykonaniu Marleny Marii Uziębło przy akompaniamencie Grzegorza Uziębło.
Patriotyczny koncert z okazji
obchodów 100-lecia odzyskania
Niepodległości w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wiśniewie
poprowadziła Justyna Anna
Chojecka. Koncert rozpoczął
się wspólnym odśpiewaniem
hymnu
państwowego
a następnie dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Paweł Ksionek
przywitał wszystkich zebranych.
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Wieczornica Patriotyczna w Helenowie
Mieszkańcy sołectwa Helenów oraz Zespół Wokalny „RADOŚĆ” przygotowali
Wieczornicę Patriotyczną upamiętniającą setną rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Wieczornica odbyła się w sobotę 10 listopada w świetlicy wiejskiej w Helenowie.
Wieczorne spotkanie
rozpoczęła Karolina
Jastrzębska piosenką
„O mojej Ojczyźnie”,
radna VIII kadencji,
sołtys miejscowości
Helenów
Dorota
Jastrzębska
przywitała zebranych a
następnie
przyszedł
czas na prezentacje
artystyczne, recytacje i
śpiewanie
pieśni
patriotycznych przez
zespół
wokalny
„Radość”, do których przyłączyli się wszyscy uczestnicy wieczornicy. Czytano teksty
historyczne, recytowano poezję patriotyczną, wspominano trudne momenty w dziejach
ojczyzny, aby podkreślić wartość Niepodległości którą udało się odzyskać po 123 latach walk,
zaborów i grożących niebezpieczeństw.
Wieczornica w Helenowie była żywą lekcją historii i patriotyzmu, integrującą mieszkańców
i łączącą pokolenia w naszej małej ojczyźnie.

Gminne Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada odbyły się Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. W tej wyjątkowej
uroczystości wzięły udział
władze samorządowe oraz
mieszkańcy naszej gminy.
Patriotyczne
obchody
rozpoczęły się o godzinie
12.00 na Skwerze 600-lecia
w Wiśniewie wciągnięciem
na masz flagi narodowej oraz
wspólnym
odśpiewaniem
hymnu
państwowego.
Zgromadzeni
mieszkańcy
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gminy oddali hołd poległym za ojczyznę pod Pomnikiem Niepodległościowym, gdzie została
odsłonięta okolicznościowa tablica napisem: „Wdzięczni Bogu za Niepodległą Ojczyznę Mieszkańcy Gminy Wiśniew - 1918 – 2018”.
Patriotyczną atmosferę wydarzeniu nadawał ton utworów narodowych, wykonywanych
przez
Orkiestrę
Dętą
Czemierniki
pod kierownictwem
Tomasza
Nurzyńskiego.
Następnie wszyscy udali się
do kościoła parafialnego
w Wiśniewie, na Mszę św.
w intencji Ojczyzny, którą
odprawił proboszcz parafii
Wiśniew, ks. kanonik
Henryk Krupa.
W trakcie uroczystości
odbył się VII Bieg
Niepodległości
ulicami
Wiśniewa.
W
gminnych
uroczystościach wzięły
udział
poczty
sztandarowe:
OSP Wiśniew,
OSP Gostchorz,
OSP Łupiny,
OSP Stare Okniny,
OSP Radomyśl,
ZO w Wiśniewie,
SP w Radomyśli,
SP w Śmiarach.
Na
zakończenie
uczestnicy uroczystości
wysłuchali
koncertu
pieśni
patriotycznych
w wykonaniu orkiestry dętej, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do strażnicy OSP Wiśniew
a grochówkę.
Tego dnia odbył się też w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbył się IV Wieczór
Pieśni Patriotycznych z udziałem Chóru Akademickiego Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach pod kierownictwem ks. prof. Michała Szulika.
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Na rozpoczęcie patriotycznego wieczoru wystąpiły dziewczynki ze Szkoły Podstawowej
w Śmiarach z układem tanecznym. Spotkanie tradycyjnie poprowadził Michał Hołownia –
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, który był jednocześnie dyrygentem
dla licznie zgromadzonej publiczności. Pieśni patriotyczne i niepodległościowe radośnie
rozbrzmiewały przy akompaniamencie Tomasza Wojtusia. Nie zabrakło utworów, takich jak:
„Ej dziewczyno (Maki)”, „Szara Piechota”, „Pieśń strzelców” czy „Przybyli ułani
pod okienko”. Taką formę świętowania zapoczątkowała Janina Dołgich – była Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie.
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III Przegląd Pieśni Patriotycznych pt.: „Śpiewam Ci Polsko”

18 listopada br. w Szkole Podstawowej w Radomyśli odbył się III Przegląd Pieśni
Patriotycznych pt.: „Śpiewam Ci Polsko”.
Organizatorem tego wydarzenia było: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Radość”,
Szkoła Podstawowa w Radomyśli, Sołectwo Radomyśl przy współudziale Koła Gospodyń
Wiejskich z Helenowa.
W przeglądzie wzięli udział soliści oraz ponad 30 zespołów, które zaprezentowały się
w trzech kategoriach: Szkoły, Zespół Ludowy i Zespół Wokalny.
Komisja obradowała po zakończeniu przesłuchań każdej kategorii. Wyłonienie zwycięzców
było nie lada trudnym zadaniem. Po obradach komisja postanowiła przyznać następujące
miejsca:
Kategoria szkoły:

I miejsce Zespół Wojownicy Pana oraz Julia Wróbel;

II miejsce Karolina Jastrzębska, reprezentująca Łukowski Ośrodek Kultury;

III miejsce Paulina Krasuska oraz Zespół Boża Armia;
wyróżnienie: Anastazja Wróbel GOK Wodynie i Olga Musiatowicz.
Kategoria Zespoły ludowe:

I miejsce Jabłoniacy;

II miejsce Korniczanie;

III miejsce Folk Lacki,
wyróżnienie: Jagódki, Zespół Śpiewaczy Chodów, Marysieńki.
Kategoria Zespoły wokalne:

I miejsce Kapela Zbucka

II miejsce Ulibabki;

III miejsce Młodość i Doświadczenie
wyróżnienie: Aura Sarnaki; Grupa Śpiewacza Białki.
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Nagrodę specjalną – ufundowaną przez płk Jacka Rudomino oraz płk Stanisława Deca
otrzymał zespół Nasz Kotuń. Grand prix przeglądu otrzymał zespół Jabłoniacy.
Poza konkursem podczas obrad jury wystąpił zespół wokalno-kostiumowy "Nadzieja",
prowadzony przez p. Urszulę Bartosiak. Zespół powstał w lutym 2018 r. i działa przy Instytucie
Tradycji Narodowej stanowiąc jego integralną część.

2. Promocja Gminy
W ramach promocji gminy Wiśniew prowadzone są działania, które można podzielić
na marketing lokalny wśród mieszkańców oraz działania promocyjne skierowane do szerokiej
grupy odbiorców poza naszą gminą.
Promocja gminy odbywa się m.in. poprzez prowadzenie strony internetowej
www.wisniew.pl, prowadzenie gminnego kwartalnika „Gminne Wieści”, aktywność gminy
Wiśniew w mediach społecznościowych m.in na Facebooku, patronaty i sponsorowanie
wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych, współpraca z organizacjami
pozarządowymi, sponsorowanie reportaży filmowych realizowane przy współpracy
z Telewizją TubaSiedlec, uczestnictwo w audycjach radiowych przy współpracy z Katolickim
Radiem Podlasie. Dodatkowo powstają specjalistyczne artykuły promocyjne w prasie czy
w Internecie, organizacja wydarzeń o ogólnopolskim charakterze, np. Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie”, Przegląd Pieśni Patriotycznej
„Śpiewam Ci Polsko”, czy Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami
w Wiśniewie”, udział w ogólnopolskich kampaniach np. akcja „NIEPODLEGŁA”.
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU
POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie wykonuje zadania gminy w zakresie
pomocy społecznej w tym:
- zadania własne gminy (o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym),
- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- zadania wynikające z innych ustaw.
Realizacja zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polega
w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
Wywiad środowiskowy wraz z niezbędną dokumentacją jest podstawą do wydania decyzji
administracyjnej, w której określona zostaje m.in. forma przyznanej pomocy.
W 2018 roku wydano 445 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 6 z zakresu zadań zleconych,
 439 z zakresu zadań własnych.
Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Kierownika Ośrodka. W 2018 roku nie
wpłynęły odwołania od wydanych decyzji GOPS z zakresu pomocy społecznej.
Z pomocy Ośrodka w 2018 r. skorzystało 163 rodzin (482 osoby w rodzinach), z tego
w ramach:
Zadań zleconych gminie:
 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (dzieci z zaburzeniami psychicznymi)
objętych było 3 dzieci, 4 terapeutów zrealizowano 960 świadczeń (godzin),
Zadań własnych gminy:
 usługami opiekuńczymi (osoby starsze, niepełnosprawne) objęte były 3 osoby,
3 opiekunki domowe zrealizowały 804 świadczeń (godzin),
 dom pomocy społecznej - obecnie przebywają 2 osoby, zrealizowano 16 świadczeń
(miesięcy),
 schronieniem w noclegowni objętych było 3 osoby, zrealizowano 535 świadczeń (dni).
 dożywianiem
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 w szkołach w ramach realizacji „Programu pomoc państwa w zakresie
dożywiania) na podstawie decyzji administracyjnych objętych było 131
uczniów, z tego 6 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
oraz 125
uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
zrealizowano 18 773 świadczeń (posiłków),
 w szkołach na podstawie Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” - bez decyzji administracyjnych objętych było 26 uczniów,
zrealizowano 3 618 świadczeń (posiłków),
 świadczenia pieniężnego (zasiłku celowych) na zakup żywności lub posiłku
w ramach realizacji „Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania”
objętych było 66 rodzin (269 osób w rodzinach), przyznano 102 świadczeń,
koszt jednego świadczenia 385,34 zł.
 zasiłki stałe otrzymywało 7 osób, z tego 6 osób prowadzących jednoosobowe
gospodarstwo domowe, oraz 1 osoba w rodzinach. Łącznie zrealizowano 51 świadczeń.
 zasiłki okresowe otrzymywało 194 osób, którym decyzją przyznano świadczenie (liczba
osób w rodzinach 29), zrealizowano 34 świadczenia, z wszystkie świadczenia tego z powodu
bezrobocia.
 zasiłki celowe otrzymywały 104 osoby, którym decyzją przyznano świadczenie (liczba
osób w rodzinach 324), z tego zasiłki celowe specjalne otrzymywało 44 osób, którym decyzją
przyznano świadczenie (liczba osób w rodzinach 98),
 poradnictwem specjalistycznym objętych było 9 rodzin (liczba osób w rodzinach 22),
 pracą socjalną objętych było 131 rodzin (liczba osób w rodzinach 368), z tego wyłącznie
w postaci pracy socjalnej objętych było 41 rodzin (liczba osób w rodzinach 68). W tym praca
socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny prowadzona była w 7 przypadkach.

2. Realizacja zadań wynikających z innych ustaw
Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
W 2018 r. w realizacji było 11 procedur Niebieska Karta, z tego 4 kontynuowane z 2017
r., oraz 7 wszczętych w 2018 roku Obecnie w realizacji są 3 Niebieskie Karty.
Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie w Gminie Wiśniew działa na podstawie Zarządzenia Nr78/2012 Wójta Gminy
Wiśniew z dnia 15 lutego 2012 r. w następującym składzie osobowym:
1. Anetta Roszkowska – przewodniczący ZI/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśniewie,
2. Krzysztof Paciorek – wiceprzewodniczący ZI/ Komenda Miejska Policji w Siedlcach,
3. Monika Jankowska - sekretarz ZI/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie,
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4. Ks. Henryk Krupa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wiśniewie,
5. Urszula Sosnówka – Zespół Oświatowy w Wiśniewie,
6. Beata Wiszniewska – Szkoła Podstawowa w Radomyśli,
7. Katarzyna Wielgórska – Szkoła Podstawowa w Śmiarach,
8. Justyna Szczotkarz – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
9. Maciej Mączyński – Sąd Rejonowy w Siedlcach,
10. Agnieszka Leszczyńska – Sąd Rejonowy w Siedlcach,
11. Andrzej Jóźwiak – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych EDO.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W 2018 roku rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 278, liczba wypłaconych
świadczeń:
 zasiłki rodzinne z dodatkami – 9.161, z tego:
- zasiłki rodzinne – 5.813,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 3.348,
 zasiłki pielęgnacyjne – 1.309,
 świadczenia pielęgnacyjne – 296,
 specjalny zasiłek opiekuńczy – 40 św., otrzymywały 4 osoby,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 68,
 składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne –357 składek, 96 219zł.
 zasiłek dla opiekuna – 12 św., otrzymywała 1 osoba,
 świadczenie rodzicielskie – 179.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 294.
W roku 2018 podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
 wzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz
odebrania oświadczenia majątkowego,
 przeprowadzano przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz
odbierano oświadczenia majątkowe,
 zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy,
 wszczynano postępowania o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań,
 wydano decyzje
o uznaniu
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych,
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 skierowano do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy
dłużnika alimentacyjnego,
 przekazano komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu
alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także pochodzących z rodzinnego
wywiadu środowiskowego,
 przekazywano
informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów,
o których mowa w art.28 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy w przypadku zaległości za okres dłuższy
niż 6 miesięcy. tj.
 Krajowy Rejestr Długów,
 Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A,
 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A,
 ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A,
 Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych
 przekazywano komornikowi sądowemu wnioski o przyłączenie się do postępowania
egzekucyjnego w związku z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego dla osoby uprawnionej,
 przekazywano informację do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
dłużnika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego w związku
z otrzymanym wnioskiem o podjęcie działań.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
W 2018 roku do tut. GOPS nie wpłynął ani jeden wniosek w spawie dodatku
mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Liczba rodzin objętych wparciem asystenta rodziny w 2018 r. – 13, w tym liczba dzieci
objętych opieką asystenta – 37. Liczba rodzin z którymi asystent rodziny w 2018 r. zakończył
pracę u 2 rodzin, w tym liczba dzieci – 7.
Ponadto na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej GOPS
w Wiśniewie współfinansował pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej, z tego 3 w rodzinach
zastępczych oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Liczba wydanych KDR w 2018 roku - 177 karty (27 rodzin, w tym 94 kart tradycyjnych
oraz 83 karty elektroniczne.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
W 2018 roku wpłynęło 5 wniosków o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanych
ze środków publicznych, wydano 5 decyzji administracyjnych przyznających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na okres 90 dni dla osób, których dochód
nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy
społecznej.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci.
W 2018 roku wpłynęło 504 wniosków na świadczenie wychowawcze, z tego 445 złożono
w formie papierowej oraz 59 w formie elektronicznej (e-wniosków).
Liczba wydanych decyzji administracyjnych, w sprawach świadczenia wychowawczego 528, w tym 496 decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych. W okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wypłacono 8.716 świadczeń na kwotę 4.345.531 zł. Liczba
rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego wynosi 417 (średnia
miesięczna). Miesięcznie około 724 dzieci objętych jest wsparciem w ramach ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”.
Jednorazowe świadczenie tzw. „Za życiem” przysługuje z tytułu urodzenia żywego
dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą
życiu w wysokości 4.000, - zł. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody,
wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W 2018 r. do tut.
GOPS wpłynęły 3 wnioski, wydano 3 decyzje administracyjne na kwotę 12.000 zł.
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Realizacja zadań wynikających Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego
Programu „Dobry start”.
Jednorazowe świadczenie przysługuje dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny w wysokości 300,- zł. W 2018 wpłynęło 503 wniosków, z tego 389 złożono w formie
papierowej oraz 114 w formie elektronicznej. Wypłacono 810 świadczeń na kwotę 243.000
zł.

3. Działania projektowe GOPS w Wiśniewie
W 2018 r. GOPS realizował 3 projekty partnerskie dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej tj.:
1) W okresie od 1 marca 2017 roku do 31 października 2018 r. realizowany był projekt
pn. „Aktywność i współpraca popłaca”, mający na celu zwiększenie szans
na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.
W ramach realizacji projektu zrealizowano m. in. takie działania:
 diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych,
 indywidualny trening pracy wsparty coachingiem,
 realizacja Program Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Projektu,
 kursy i szkolenia,
 staże,
 wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla uczestników
projektu.
Z terenu gminy wsparciem w ramach projektu objęto 6 osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Liderem było Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesk, zaś
partnerami: Ośrodki Pomocy Społecznej w: Wiśniewie, Kotuniu, Siedlcach, Domanicach,
Wodyniach i Zbuczyn, ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach i Centrum Rozwoju
ORTUS Elżbieta Roszczak.
Całkowita wartość projektu wyniosła 927 150 zł. Otrzymano dotację z funduszy
europejskich w kwocie 741 720 zł, wydatkowano wszystkie środki finansowe.
2) W okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 roku realizowany był projekt pn.
„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”.
Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób
mieszkających na terenie gminy Wiśniew oraz gmin partnerskich.
Liderem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu, partnerami są:
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w: Wiśniewie, Siedlcach, Skórcu, Wodyniach,
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Mokobodach, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach oraz CARITAS Diecezji Siedleckiej
– Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.
Z terenu Gminy Wiśniew wsparciem objętych zostało:
 6 osób bezrobotnych poprzez skierowanie ich do Centrum Integracji Społecznej
w Siedlcach, gdzie uzyskają pomoc w powrocie na otwarty rynek pracy,
przygotowanie do samodzielnej aktywności na rynku pracy oraz teoretyczną
i praktyczną naukę zwodu,
 oraz 6 rodzin borykających się z problemami wychowawczo-wychowawczymi.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 165 144 zł. Otrzymano dotację z funduszy
europejskich w kwocie 932 116 zł, wszystkie środki finansowe przeznaczono
na projekt.
3) Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. jest realizowany projekt pn. „Dobra pora na
aktywnego seniora”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej tj.
Zbuczyn, który pełni funkcję Lidera oraz GOPS-y: Wiśniew, Siedlce, Skórzec i Kotuń.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom
starszym w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+) zamieszkującym
na terenie jednej z pięciu gmin powiatu siedleckiego (Zbuczyn, Siedlce, Skórzec,
Wiśniew, Kotuń) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
udział w zajęciach Klubu Seniora.
W każdej z gmin powstał Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów
realizowane są programy: prozdrowotnego, edukacyjnego oraz aktywności społecznej.
Wsparciem w ramach projektu objęto 75 seniorów, z tego z terenu gminy Wiśniew - 10
seniorów.
Ponadto w ramach projektu utworzono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego
i wspomagającego. Został zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, koncentrator
tlenu, kule, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, stojaki na kroplówkę, materace
przeciwodleżynowe, krzesła sedes, ssaki, zestawy łóżkowe do mycia głowy, krzesła
pod prysznic. Wypożyczalnia znajduje się w Zbyczynie, ale zasięgiem obejmuje
wszystkie gminy realizujące projekt.
Całkowita wartość projektu – 1 359 531,60 zł.

4. Inne działania realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wiśniewie
1. Wydano skierowania uprawniające do pobrania żywności w okresie od 01.08.2017
do 31.07.2018 – dla 132 rodzin (484 osoby w rodzinach) oraz uprawniające do pobrania
żywności w okresie od 01.08.2018 do 30.06.2019 – dla 172 rodzin (550 osób
w rodzinach) do organizacji pozarządowej/partnerskiej tj. Banku Żywności w Siedlcach
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uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020. Otrzymanie żywności warunkowane
jest znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7
ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem 200% kryterium dochodowego.
Dystrybucją żywności na terenie gminy Wiśniew zajmuje się Stowarzyszenie
„Aktywni” w Wólce Wiśniewskiej.
2. Zorganizowano choinkę noworoczną dla 100 dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
3. Zorganizowano Akcję „Świąteczna Paczka” w ramach, której w 2018 roku 26 rodzin
ubogich otrzymało paczki noworoczne od 9 lokalnych sponsorów.
4. Koordynowano prace społecznie-użyteczne realizowane przez 2 osoby bezrobotne
od 01.04.2018 r. do 30.11.2018 r.
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Tabela XI-1. Całkowita wielkość wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniewie w latach 2017-2018.
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PODSUMOWANIE
Gmina Wiśniew, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu
wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych
z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko
naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego,
podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.
Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest
wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych
potrzeb mieszkańców.
Położenie komunikacyjne gminy Wiśniew jest korzystne, jednak aby móc czerpać z niego
wymierne korzyści (nowi mieszkańcy, inwestorzy, turyści) potrzebne są inwestycje w lokalny
układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzenie dróg gruntowych, budowanie
nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był dojazd do nowobudowanych
posesji, ale również o budowę ciągów pieszo-rowerowych. Zwiększenie stopnia
skomunikowania wewnętrznego oraz poprawa stanu technicznego dróg w gminie są niezbędne
dla zrównoważonego rozwoju.
Rok 2018 okazał się rokiem obfitym jeśli chodzi o przeznaczenie środków na poprawę stanu
infrastruktury drogowej dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Łącznie na ten cel
wydatkowano 2.921.964,19 zł. Gmina nie tylko przeznacza coraz większą pulę środków
na asfaltowanie dróg gminnych, ale również partycypuje w kosztach naprawy dróg, które nie
są w jej zarządzie. Najważniejsze zrealizowane inwestycje drogowe w 2018 roku to:
przebudowa dróg w Starych Okninach, Radomyśli, Zabłociu, Wólce Wołynieckiej, Mroczkach,
ul. Sanitariuszek w Wiśniewie i w Łupinach.
Warto również zwrócić uwagę na następujące zadania inwestycyjne: przebudowa budynku
Urzędu Gminy oraz budowa boiska sportowego w Wiśniewie.
Temat dróg gminnych nadal jest poruszany na zebraniach sołeckich, ale coraz częściej
mieszkańcy pytają o budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminnych. Obecnie
kanalizację sanitarną mamy tylko w miejscowości Wiśniew. Ze względu na wysokie koszty
inwestycji, których gmina nie jest w stanie pokryć w całości z własnych środków, dąży
do opracowania kosztorysów na mniejsze zakresy zadań tak, aby móc skorzystać z dostępnych
na rynku projektów umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł
finansowania.
Na podstawie zebranych deklaracji mieszkańców stwierdza się duże zainteresowanie
gazyfikacją gminy. Inwestycje takie nie są jednak zadaniem własnym gminy, ale Gmina
deklaruje podjęcie działań zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb.
Dużą część budżetu gminy w kwocie 7.421.467,97 zł przeznaczono na zadania oświatowe.
Jako, że jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, Gmina przeznacza na ten cel znaczne
środki własne.
W 2018 roku zrealizowano kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi
zachętę dla mieszkańców do włączenia się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego. Krok po kroku tworzone są miejsca rekreacji ruchowej.
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W 2018 roku skierowano do mieszkańców bogatą ofertę wydarzeń kulturalno –
rekreacyjnych. Historycznym wydarzeniem były Uroczystości Jubileuszowe 600-lecia
Wiśniewa. Ponadto po raz kolejny zorganizowano Dożynki Gminy Wiśniew, Mazowiecki
Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”. Odbywały się również mniejsze
wydarzenia, w tym festyny rodzinne, imprezy z atrakcjami dla dzieci.
O bieżących wydarzeniach i działaniach gminy zamieszczane są informacje na stronach
internetowych www.wisniew.pl oraz www.e-bip.pl/start/20. Ponadto informacje wywieszane
są również na tablicach ogłoszeń w naszych sołectwach oraz w urzędzie.
Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również
należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim
nowe plany i koncepcje na kolejne lata.
Plany rozwojowe gminy Wiśniew są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz
większe. W sposób strategiczny i przemyślany dąży się do ich realizacji.
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