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I. WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy 

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta 

Gminy Odrzywół za rok   2021. 

Zgodnie z art. 28aa w/w ustawy wójt co roku w terminie do dnia 31 maja 

przedkłada radzie gminy raport o stanie gminy. 

1.Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwal rady gminy 

i budżetu obywatelskiego. 

2.Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 

raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem 

o stanie gminy przeprowadza się debatę. 

3.W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.  

4.Zgloszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 

zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie 

gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez 

przewodniczącego rady zgłoszenia. 

5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy 

przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę 

o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady gminy. Nie podjęcie uchwały o udzieleniu 

wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu 

wójtowi wotum zaufania. 
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II INFORMACJE OGÓLNE / CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

1.  Charakterystyka gminy 

1.1  Położenie 

Gmina Odrzywół położona jest w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy,  

w północnej części powiatu przysuskiego i w południowo-zachodniej części 

województwa mazowieckiego. Siedziba gminy mieści się w Odrzywole  

w odległości 45 km na zachód od Radomia i 90 km od Warszawy. 

Naturalną granicę na północy z Gminą Nowe Miasto stanowi rzeka Pilica. Od 

strony zachodniej do terenu gminy przylegają duże kompleksy leśne – Lasy 

Spalskie i Opoczyńskie. 

Odrzywół był średniowieczną osadą, gniazdem szlacheckiego rodu Nałęczów 

Odrzywolskich. W roku 1412 Dobrogost Czarny Odrzywolski herbu Nałęcz 

otrzymał od króla Polski Władysława Jagiełły przywilej założenia miasta na 

obszarze przyległym do wsi Wysokin, w nagrodę za wybudowanie mostu na 

potrzeby armii polskiej podążającej w 1410 roku na rozprawę z Zakonem 

Krzyżackim. 

Prawa miejskie Odrzywół utracił po powstaniu styczniowym. Do 1954r. gmina 

nosiła nazwę Ossa i do 1970r. należała do województwa kieleckiego. W latach 

1971-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego. 

aktualnie gmina Odrzywół leży w obrębie województwa mazowieckiego 

Gmina graniczy z: 

 od południa z gminą Rusinów ( należącą do powiatu przysuskiego) i gminą 

Drzewica (powiat opoczyński, woj. łódzkie), 

 od północy z gminą Nowe Miasto nad Pilicą (powiat grójecki), 

 od wschodu z gminą Klwów (powiat przysuski)  

 od zachodu z gminą Poświętne (powiat opoczyński, woj. łódzkie).  

 

Odrzywół jest siedzibą władz samorządowych oraz wielofunkcyjnym ośrodkiem 

administracyjno-usługowym. W Odrzywole krzyżują się droga wojewódzka 

Warszawa Końskie z drogą krajową Łódź-Tomaszów Mazowiecki - Radom-Lublin. 
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Takie usytuowanie pozwala na dobrą komunikację z większymi ośrodkami, co 

jest korzystne z punktu prowadzenia inwestycji i rozwoju turystyki.  

Rzeki Drzewiczka i Pilica stwarzają warunki do aktywnego wypoczynku. To 

wymarzone miejsce do organizacji spływów kajakowych, do obserwacji przyrody, 

fotografowania, wędkowania i grzybobrania. Doliny rzek i ich okolice, starorzecza 

i rozlewiska, malownicze wyspy i mielizny to oaza pięknej natury i rzadkich 

gatunków fauny i flory. Łąki, resztki starych drzewostanów, wrzosowiska, murawy 

piaskowe, trzcinowiska stanowią naturalną ostoję wielu gatunków ptaków. Lasy 

mieszane i liściaste oraz łęgi olszowo – jesionowe, to miejsca życia dzików, 

saren, jeleni, danieli, łosi i wielu innych gatunków. Lasy to spacery, to 

grzybobranie, cisza i spokój. Przez teren Gminy przebiega oznaczony szlak 

rowerowy. Prawie cały teren Gminy Odrzywół jest objęty ochroną w ramach 

obszarów NATURA 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki 

Drzewiczki i Pilicy. Gmina posiada dobrze rozbudowaną sieć wodociągową 

i kanalizacyjną, własne zbiorniki wodne, dobre drogi i dostęp do sieci 

telefonicznej i internetowej. Posiada sieć obiektów sportowych i rekreacyjnych.  

Tereny rekreacyjne położone są we wsi Różanna, Dąbrowa, Łęgonice Małe – 

w sąsiedztwie rzeki Pilicy oraz Janówek, Jelonek i coraz częściej w miejscowości 

Ceteń - w sąsiedztwie rzeki Drzewiczki i Odrzywole wzdłuż ul. Praga. 

Ambicją władz gminy jest rozwój agroturystyki i kultywowanie kultury ludowej 

przez organizację imprez pielęgnujących kulturę ludową. Istotny wpływ na rozwój 

kultury ludowej mają stowarzyszenia i Kola Gospodyń Wiejskich. Sztandarową 

imprezą kultywującą kulturę ludową regionu opoczyńskiego jest coroczny 

Festiwal Kapel, Zespołów, Śpiewaków ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich 

i Stowarzyszeń. Artyści ludowi przyjeżdżają na festiwal nie tylko z gmin 

ościennych, ale także z różnych odległych miejscowości.  
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Mapa gminy Odrzywół 
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GMINA ODRZYWÓŁ NA TLE SUBREGIONU RADOMSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

1.2. Zestawienie gruntów w Gminie Odrzywół 

Gmina Odrzywół zajmuje powierzchnię ok. 9 912 ha, w tym 

• grunty rolne    -  4 245 ha 

• sady                         -      75 ha 

• łąki i pastwiska                  -    654 ha 

• pastwiska                           -    679 ha 

• grunty rolne zabudowane -     179 ha 

• grunty rolne pod stawami   -       9 ha 

• grunty rolne pod rowami     -      17 ha 

GMINA ODRZYWÓŁ 
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• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych  -   616 ha 

• nieużytki  -  106 ha 

• lasy   -   2 886 ha 

• grunty zabudowane i zurbanizowane   -   258 ha 

• grunty pod wodami   -   188 ha 

Powierzchnia pomiędzy poszczególnymi rodzajami gruntów zmienia się 

praktycznie co roku. Zmiany wynikają np. z tytułu zabudowy, bądź zalesienia 

powierzchni gruntów. 

 

 

 

 

1.3  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

Tabela1.1  Ludność wg. miejsca zameldowania 

 

L.p. Miejscowość Liczba ludności 

1. Badulki 16 

2 Ceteń 177 

3. Dąbrowa 98 

4. Dębowa Góra 9 

66,39% 
29,10%   

4,51% 

Struktura użytkowania gruntów 

użytki rolne lasy pozostałe grunty 
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5. Emilianów 24 

6. Janówek 15 

7. Jelonek  73 

8. Kamienna Wola 298 

9. Kłonna 306 

10. Kłonna-Kłonna 42 

11 Kolonia Ossa 168 

12. Las Kamiennowolski 16 

13. Lipiny 99 

14. Łęgonice Małe 97 

15. Myślakowice 102 

16. Myślakowice-Kolonia 92 

17. Odrzywół                1004 

18. Ossa 158 

19. Różanna 36 

20. Stanisławów 106 

21. Walerianów 6 

22. Wandzinów 81 

23. Wysokin 617 

 Razem 3640 

  Źródło: Opracowania własne, dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy 
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Tabela nr 1.2. Liczba ludności w gminie Odrzywół w latach 2016-2021 

Wyszczególnienie Liczba ludności 
Lata 

2016 2017 2018 2019     2020 2021 

Odrzywół 3901 3870 3812 3756    3705 3640 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

Gęstość zaludnienia 

 

Tabela 1.3. Gęstość zaludnienia na 1 km2 w Gminie Odrzywół 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 w Gminie Odrzywół 

Rok 2016 2017 2018 2019   2020                     2021 

    40     39       39 38                   37    36,7 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

Tabela 1.4. Statystyka zgonów i urodzeń 

 

Zdarzenie Rok  

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2021 

Urodzenia 32 40 21 36   28 33 

Zgony 54 61 67    70   52 61 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS oraz Urzędu Gminy w Odrzywole 

 

Z analizy danych wynika, że w stosunku do roku 2020, liczba ludności w Gminie zmalała 

o 65 osób. W 4 miejscowościach liczba mieszkańców nie zmieniła się, w 1 miejscowości 

wzrosła o 2. W 18 miejscowościach zmniejszyła się o kilka, a nawet kilkanaście osób, jak 

to miało miejsce w Odrzywole – mniej o 16 osób, w Wysokinie mniej o 13 osób, w Kolonii 

Ossa mniej o 11 osób, Kłonna mniej o 8 osób. 

Na terenie Gminy oprócz mieszkańców posiadających stałe zameldowanie przebywają 

mieszkańcy z czasowym zameldowaniem. Na 192 osoby z czasowym zameldowaniem, 

156 to uczniowie Zespołu Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. 

Liczba ludności w gminie na koniec 2020 roku wynosiła 3705, z czego kobiety 
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stanowiły 48,83 %.  

W roku 2021 roku liczba mieszkańców Gminy Odrzywół wyniosła 3640, z czego 

kobiety stanowiły 48,71%. Jest to spadek o 0,12%. Można powiedzieć, że liczba 

kobiet w gminie jest na porównywalnym poziomie. 

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym na dzień 31.12.2021r.: 

M  - wiek 18 – 65 lat  -   1317 

K   - wiek 18 – 60 lat  -    981 

Niepokojąca jest statystyka urodzeń i zgonów. W roku 2021 urodziło się 33 

dzieci, więcej o 5 w stosunku do roku ubiegłego. Zmarło 61 osób (9 osób więcej 

niż w roku 2020. W stosunku do liczy urodzeń wskaźnik ten wynosi 54,1% i jest 

wyższy w stosunku do roku 2020 o 0,3%. Wysoki wskaźnik zgonów na 

przestrzeni ostatnich kilku la utrzymuje się na podobnym poziomie, z niewielką 

tendencją wzrostową.  

W roku 2021 odnotowano niewielki wzrost liczby urodzeń o 5 osób więcej.  

 

III   Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

1. Sieć wodociągowa 

 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia gminy Odrzywół w wodę jest wodociąg 

publiczny oraz w minimalnym stopniu pojedyncze ujęcia indywidualne w części 

gminy.  

Obsługą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Odrzywół zajmuje 

się Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) w gminie wynosi 79,0 

km. Do sieci przyłączonych jest 1568 posesji. 

Na terenie Gminy jest 9 komunalnych studni głębinowych, w tym 3 nieczynne 

(rezerwowe). 

Dwie znajdują się w Kłonnie,  2 w Lipinach (w tym 1 nieczynna), 2 w Kolonii 

Ossa, 1 w Dąbrowie,  1 w Odrzywole (nieczynna), 1w Łęgonicach Małych  

(obecnie nieczynna). Gmina posiada czynne Stacje Uzdatniania Wody w Kłonnie, 
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Kolonii Ossa, Lipinach i Dąbrowie. Wszystkie przeszły gruntową modernizację 

i posiadają zbiorniki retencji wody pitnej. 

 

Wszystkie ujęcia dotyczą zbiorowego zaopatrzenia w wodę – działalności 

polegającej na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody – zadanie własne 

gminy (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Gmina Odrzywół nie pobiera wód powierzchniowych. Dwie Stacje 

Uzdatniania Wody wyłączono z użytku – Odrzywół (w  2010) i Łęgonice Małe     

(w 2017 roku). z powodu nie spełniania norm wody pitnej. Odrzywół zbyt dużo 

żelaza, a w Łęgonicach Małych pojawiła się mangan. 

Dobowa zdolność wszystkich Stacji Uzdatniania Wody wynosi 1200 m³ , 

ale faktycznie jest ona mniejsza o około 500m3 na dobę. Powodem spadku 

wydajności SUW jest obniżenie się poziomu wód. Podziemne zbiorniki wodne są 

po prostu mniej zasobne w wodę. Woda z SUW Kłonna, Kolonia Ossa, Dąbrowa 

i Lipiny ma dobra jakość i nie wymaga obecnie uzdatniania. 

Pobór wody w Gminie Odrzywół według stanu na 31.12.2021 roku wyniósł – 

136.305 m3 jest mniejszy w stosunku do roku 2020 o 5,5m3 . Monitorowanie 

obszarów leśnych przez Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z druhami OSP 

miały i mają istotny wpływ na ograniczenie liczby pożarów lasów, w porównaniu 

do roku 2019, co przełożyło się między innymi na zmniejszenie poboru wody.  

Przychód netto ze sprzedaży wody (minus woda pobrana przez Państwowe 

i Ochotnicze Straże Pożarne, Urząd Gminy, Posterunek Policji w Odrzywole, 

podlewanie boiska sportowego, zdroje uliczne, podlewanie terenów zielonych, 

straty wody, pobór wody na cele technologiczne, świetlice wiejskie i inne) wyniósł  

325.040,39 zł i był wyższy od przychodów netto za rok 2020 o kwotę 2.891,62 zł 

Cena wody za m3 do 31.08.2021r. wynosiła 3,00 zł netto. Zgodnie z taryfą 

zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, przy uwzględnieniu 

Uchwały Nr XXII.168.2021 Rady Gminy Odrzywół z dnia 24 września 2021r. 

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy 

Odrzywół, cena 1 m3 wody od 01.09.2021r.  

wynosi 3,20 zł netto.  
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2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

 

Aglomeracja w Gminie Odrzywół objęta Krajowym Programem Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych została wyznaczona Uchwałą Rady Gminy Odrzywół 

Nr XVII.123.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku. Obejmuje 2 283 RLM 

(Równoważnik Liczby Mieszkańców) i następujące miejscowości: Odrzywół, 

Wysokin, Ceteń, Lipiny i Emilianów. Na terenie gminy znajduje się gminna 

oczyszczalnia ścieków komunalnych w Odrzywole. W rozwiązaniu zastosowano 

wysokosprawną technologię oczyszczania ścieków z udziałem osadu czynnego 

w systemie przepływowym, sterowaną zintegrowanym programem CT–2000 

z pełną wizualizacją, wykorzystującym wskazania i stany wszystkich urządzeń 

oczyszczalni, w tym urządzeń pomiarowych. W Gminie Odrzywół nie wprowadza 

się do ziemi ścieków surowych ani oczyszczonych. Ścieki surowe na teren 

oczyszczalni dopływają grawitacyjnie oraz są dowożone taborem asenizacyjnym. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka. Stan techniczny 

oczyszczalni ścieków ocenia się jako dobry, jednak jest ona w obecnym czasie 

maksymalnie obciążona. Zaprojektowana średnia przepustowość oczyszczalni 

wynosi Qdśr 150m³ ścieków, RLM = 1950. Oczyszczalnia wymaga zwiększenia 

przepustowości, przyrostu wydajności, rozwiązania gospodarki osadowej, 

chociażby ze względu na budowę kanalizacji w miejscowości Kłonna. 

Ścieki surowe dopływające i dowożone do oczyszczalni ścieków mają bardzo złą 

jakość. 

W ciągu ostatnich kilku lat sieć kanalizacyjna sanitarna w gminie została znacznie 

rozbudowana. Na koniec 2020 roku jej długość wynosiła 23,2 km, z czego 20,2 

km to sieć grawitacyjna, a 3,0 km sieć tłoczna. Na sieci kanalizacji sanitarnej 

działa 9 szt. przepompowni ścieków tłoczących ścieki komunalne do gminnej 

oczyszczalni. Liczba podłączeń do budynków wynosi 588 szt. 

Liczba mieszkańców z dostępem do sieci kanalizacyjnej wynosi 2045 osób, co 

stanowi prawie 56,18% wszystkich mieszkańców w gminie (wzrost o 0,10% 

w stosunku do roku 2020). Liczba mieszkańców bez dostępu do sieci 

kanalizacyjnej wynosi 1595 osób, to jest 43,82% wszystkich mieszkańców 

w gminie. W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Kłonna. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2022. 
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Do sieci wodno-kanalizacyjnej podłączone są budynki zajmowane przez 

instytucje publiczne min. Urząd Gminy w Odrzywole, Zespołu Szkół im. dr Heleny 

Spoczyńskiej w Lipinach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Odrzywole i budynek przedszkola w Odrzywole, hala sportowa, Regionalne 

Centrum Medyczne Sp. z o.o. K. Popiński i J.Józefiak, świetlica w Wysoknie, 

Dzienny Dom SENIOR+ w Odrzywole, remiza OSP w Odrzywole, BS Przysucha 

O/Odrzywół  

Odbiór ścieków komunalnych w Gminie Odrzywół według stanu na 31.12.2021 

roku wyniósł ponad – 66.001 m³. Przychód z odbioru ścieków (minus ścieki 

odebrane z budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Odrzywole i Wysokinie, 

Urzędu Gminy, Posterunku Policji w Odrzywole, oczyszczalni ścieków, świetlic 

wiejskich, Stacji Uzdatniania Wody w Kłonnie, Lipinach Dąbrowie, Ossie Kolonii, 

łazienek i WC boiska sportowego i inne) wyniósł netto 146.960,13 zł. Wpływy 

z tego tyłu w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1766,10 zł.  

Cena za 1 m3 ścieków do 31.08.2021r. wynosiła 3,20zł + Vat, a od 01.09.2021r. 

cena za 1 m3 wody i  wynosi 3,50zł + Vat. 

 

3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Zgodnie z art.  21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(Dz.U.2020.poz.611), Rada Gminy uchwala  Gminne programy mieszkaniowe 

i zasady najmu. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2023 

został uchwalony Uchwałą Nr XVIII.138.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 

grudnia 2016 r.  

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest 

zadaniem własnym Gminy, nałożonym na nią art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego. 

O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje 

i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzające do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu 

lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a w szczególności 
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finansowych. 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Odrzywół na dzień 31 grudnia  2021 r. 

wynosiła 4 lokale w 3 budynkach. 

Ilość, powierzchnię użytkową i stan lokali przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela: 3.1 zasób mieszkaniowy  

Wyszczególnienie Ilość 

lokali 

Ilość 

izb 

Powierzchnia 

użytkowa  

mieszkań 

(m²) 

Powierzchnia 

użytkowa na1 

izbę (m²)  

    Stan  

techniczny    

budynków 

Ilość mieszkań 

ogółem  

w tym: 

4 35 319,23 9,12  

Lecznica Zwierząt 

w Wysokinie 

2 18 153,56 8,53 przeciętny 

Ośrodek Zdrowia 

Odrzywół 

1 6 58,41 9,40 dobry 

Mieszkanie  

w Dziennym Domu 

SENIOR+ 

w Odrzywole 

1 6 68,00 11,33 bardzo 

dobry 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalację wodociągową,  

łazienkę, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z term elektrycznych. Do sieci 

kanalizacyjnej podłączone są  lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia 

w Odrzywole i  lokal w Dziennym Domu SENIOR+ w Odrzywole. 

W roku 2021 zlikwidowany został SP ZOZ w Odrzywole. W miejsce 

dotychczasowej placówki powstała nowa – Regionalne Centrum Medyczne       

Sp. z o.o. K. Popiński i J.Józefiak, które wynajmuje pomieszczenia na parterze 

budynku wykorzystywane do działalności leczniczej oraz mieszkanie nr 1 na 

piętrze budynku. Umowa została zawarta do 31.03.2023r. 

Przewiduje się, że do 2023 roku wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy 
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pozostanie na poziomie dotychczasowym. 

Gmina w najbliższym czasie nie planuje budowy nowych mieszkań z własnych 

środków. 

W 2021 roku w mieszkaniowym zasobie Gminy nie wydatkowano żadnych 

środków finansowych na remonty lokali. Do remontu kwalifikują się lokale 

mieszkalne znajdujące się w Lecznicy Zwierząt w Wysokinie oraz mieszkanie nr 

2 w Ośrodku Zdrowia w Odrzywole, które nie zostało wydzierżawione. Remont 

tego mieszkania zostanie przeprowadzony w roku 2022.  

Żaden z wynajmowanych lokali mieszkalnych nie był na koniec 2021 roku 

zadłużony.  

 Lokale w Domu SENIOR+ i w budynku Ośrodka zdrowia są obecnie zajęte 

przez uchodźców z Ukrainy. 

 

4. Zasady polityki czynszowej 

 

Zasady polityki czynszowej zostały uchwalone Uchwałą Nr XVII.139.2016 

Rady Gminy Odrzywół  z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad wynajmu 

lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół. 

Wymieniona wyżej uchwała reguluje zasady gospodarowania mieszkaniami 

stanowiącymi własność gminy, określa zasady najmu, czynniki wpływające na 

obniżenie stawki bazowej czynszu. 

Uchwała nie zawiera zasad zamiany lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali 

należących do tego zasobu. Jeżeli pojawią się takie przypadki dokonamy 

uzupełnienia powyższej uchwały, która będzie określać zasady zamiany zgodnie 

z wymogami art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego. 

Powyższa uchwała porządkuje wynajem lokali mieszkalnych stanowiących 

własność gminy. 

W 2021 roku nie dokonywano żadnych zmian w obowiązujących na terenie 

Gminy Odrzywół przepisach. 
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5. WYKAZ MIENIENIA KOMUNALNEGO 

 

1.Grunty o pow. 43,0578 ha, w tym 2,62 ha ( współwłasność - udział 162/432). 

Powierzchnia gruntów w stosunku do danych za rok 2020 zwiększyła się 

o 0,0427ha na skutek zasiedzenia drogi w Odrzywole.  

2.Lokale zajęte pod działalność oświatową i sportową: 

2.1. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole o pow. 999 m² 

zabudowy 

2.2. Hala Sportowa o pow. 1 156 m² zabudowy 

2.3. Budynek Przedszkola ( Maluch+, zaplecze sportowe, GOPS) - 

o pow. 576 m² zabudowy 

 

3.Świetlice wiejskie: 

3.1. świetlica wiejska + garaże OSP w Wysokinie - o pow. zabudowy - 366 m²  

3.2. świetlica wiejska w Kamienna Woli z garażem - o pow. zabudowy - 241m²  

3.3. świetlica wiejska + część OSP w Kłonnie – o pow. zabudowy - 242 m²  

3.4. świetlica wiejska w Kolonii Ossa – o pow. zabudowy - 278,82 m2 

3.5. świetlica dla dzieci i młodzieży w Odrzywole – pow. zabudowy – 66,64 m2 

 

4.Budynki zajęte pod działalność zdrowotną i rehabilitacyjną : 

4.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach – o pow. 881 m²  

      zabudowy 

4.2. Dom Dzienny Senior + w Odrzywole – o pow. 191 m2 

4.3. Część budynku zajęta przez Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

       K. Popiński i J.Józefiak  – o pow. 137 m² zabudowy 

5.Budynek Urzędu Gminy ( Gminna Biblioteka Publiczna , świetlica  

   środowiskowa , Posterunek Policji)  przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole oraz  

   BS Radom - o pow. 539 m² zabudowy 

 

6.Budynki komunalne : 

6.1. Dawna „Weterynaria” w Wysokinie – część usługowa - o pow. 133 m² , część 

mieszkalna + garaż – pow. zabudowy – 204 m2 

6.2. Budynek komunalny ( dawny „Posterunek Energetyczny”) w Odrzywole   
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      przy ul. Tomaszowskiej – o pow. 327 m² zabudowy 

6.3.Przystanek autobusowy w Odrzywole – o pow. 69 m² zabudowy 

 

7.Instalacje wodno - kanalizacyjne : 

7.1.Komunalna oczyszczalnia ścieków w Odrzywole ( wydajność Q śr. 160m3 

/dobę RLM=1950) 

7.2. pompownie ścieków - 9 szt. 

7.3. Stacje uzdatniania wody w Lipinach, w Odrzywole i Łęgonicach Małych                        

       z uwagi na gorsze parametry  wody czasowo wyłączona) 

7.4.Sieć  kanalizacyjna  - 23,2 km ( 20,2 km grawitacji 3 km tłocznej) 

7.5. Sieć wodociągowa  - 79,0km ( bez przyłączy ) 

 

8.Urządzenia i obiekty inżynieryjne 

8.1. Zbiornik retencyjny w Odrzywole o pow. 4,5 ha lustra wody 

8.2. Zbiornik retencyjny w Łęgonicach Małych o pow. 3 ha lustra wody    

8.3. Zbiornik wody w Kamiennej Woli o pow. 0,10 ha 

8.4. Piętrzenie rzeczne na Drzewiczce w Odrzywole 

8.5. Składowisko odpadów w Odrzywole o pow. 7 780 m² 

8.6. Przystań wodna w Odrzywole -  67,56 m2 

 

9.Drogi gminne, lokalne i osiedlowe utwardzone  nawierzchnią asfaltową – 

o długości -  36,08 km. W stosunku do roku ubiegłego, długość dróg 

o nawierzchni asfaltowej zwiększyła się o 0,2 km 

10.Drogi gminne i lokalne nie utwardzone nawierzchnią asfaltową o długości -  

24,96 km 

 

11. Boiska i obiekty sportowe: 

11.1. Boisko z zapleczem w Odrzywole 

11.2. Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Odrzywole 

11.3. Boisko wielofunkcyjne w Kłonnie 

11.4. Boisko wielofunkcyjne w Ossie, 

11.5. Boisko wielofunkcyjne w Cetniu 

11.6. Boisko wielofunkcyjne w Myślakowicach 

11.7. Mini boiska w Kamiennej Woli, Dąbrowie, Stanisławowie i Odrzywole -   
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        osiedle domków jednorodzinnych 

 

12. Strefa Aktywności i place zabaw: 

12.1. Otwarta Strefa Aktywności w Odrzywole i Kłonnie 

12.2. Place zabaw o sztucznej nawierzchni szt. 3 -Odrzywół, Wysokin,  

         Myślakowice 

12.3. Pozostałe place zabaw szt. 6 - Ceteń, Ossa, Stanisławów, Kamienna  

Wola, Kłonna 2 place, Odrzywół –Osiedle przy ul. Opoczyńskiej, Odrzywół 3 

place koło Przedszkola – 1 dla dzieci w wieku do 3 lat, 1 dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych, 1 dla dzieci starszych i młodzieży, Kolonia Ossa, Lipiny, 

Dąbrowa, Wandzinów 

12.4. Siłownia napowietrzna w, Cetniu, Wysokinie, Kamiennej Woli, Ossie, Kolonii 

Ossa i Odrzywole. 

12.5. Boisko „ORLIK 2012” w Lipinach zostało przekazane Powiatowi 

Przysuskiemu i jest użytkowane przez Zespół Szkół w Lipinach. 

  

6.1. Mienie ruchome  powyżej  10.000 tys. zł 

Tabela: 3.2 

Rodzaj pojazdu Rok produkcji 

 

Mercedes – 20 osobowy 2014 

Mercedes/Mercus – 20 osobowy 2017 

Ciągnik rolniczy                     2010 

Ciągnik rolniczy ZETOR          2014 

Ford Transit                           2012 

Toyota  9 osobowa 2021 

Źródło: Opracowanie własne 
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6.2. Wykaz samochodów  użytkowanych przez jednostki OSP: 

Tabela: 3.3  

Jednostka OSP Rodzaj pojazdu Rok produkcji 

 

OSP Odrzywół Ford Transit GLM                  2003 

Mercedes ATEGO 4x4            2006 

Jelcz 004                              1991 

Jelcz GCMB 18/8                   1984 

OSP Wysokin IVECO EUROCARGO FF 

150EW średni samochód 

ratowniczo – gaśniczy 

2019 

Jelcz Pożarniczy 008/GMB   1985 

Star 660                            1966 

OSP Kłonna Star 244                               1983 

Źródło: Opracowanie własne 

 

IV  FINANSE GMINY ODRZYWÓŁ 

 

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Rada Gminy do końca roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok budżetowy uchwala budżet gminy na 

kolejny rok. 

Budżet Gminy Odrzywół na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy 

Odrzywół Uchwałą Nr XXVIII.131.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku. 

Przyjęty budżet, wciągu roku kalendarzowego, który jest również rokiem 

budżetowym ulegał zmianie. 

 

Dochody budżetu Gminy Odrzywół 

 

Dochód budżetu gminy składa się z: dochodów własnych, subwencji oraz dotacji 

celowych z budżetu państwa. 

Na koniec 2021 roku plan budżetu Gminy po stronie dochodów zamknął się 

kwotą 21.152.733,68 zł 
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z tego: 

- dochody bieżące           - 19.573.364,32 zł 

- dochody majątkowe     -   1.579.369,36 zł 

 

 

 

 

 

Dochody budżetu planowane w roku 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody 
bieżące 

18.797.585,23zł 

Dochody 
majątkowe 

1.581.687,63zł 

Dochody 
budżetowe 

ogółem 

20.379.272,86zł 
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Dochody budżetu zrealizowane w roku 2021 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021r. 

 

 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  
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Dochody własne budżetu Gminy Odrzywół – to dochody z tytułu podatków 

i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego i największe - dochody 

z udziału w podatku PIT. 

 

Dochody własne zrealizowano na poziomie  -  5.307.632,77zł 

Dochody z mienia komunalnego uzyskano w kwocie –  678.349,94zł 

 

w tym: 

 

- dochody z najmu i dzierżawy  -   59.560,01 

- dochody z tytułu sprzedaży wody  -  325.040,39zł 

- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych  -  177.454,42zł 

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego  -  38.513,40zł 

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  -    3.566,09zł 

- dochody z tytułu wynajmu środków transportu       -  41.186,00zł 

- dochody ze sprzedaży mienia (sprzedaż drewna) -    21.604,63zł 

- dochody z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 

publicznego – działka w Lipinach pod strzelnicę – 11.425,00zł 

 

WYDATKI 

 

Wykonanie budżetu gminy po stronie wydatków za 2021 rok wyniosło ogółem: 

- 18.018.726,19zł, co stanowi 91,16 % planu, w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie      -16.590.884,46 zł, co stanowi 91,46% planu 

 wydatki majątkowe i inwestycyjne w kwocie  -  1.427.841,73 zł, co stanowi 

87,83% planu 

 wydatki na wynagrodzenia  -  7.381.338,62zł, co stanowi 94,29% planu 
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

 

Na koniec roku sprawozdawczego Gmina nie była obciążona zobowiązaniami 

wymagalnymi. 

            Powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.157.460,58, dotyczyły 

one wydatków związanych z: 

 zakupem energii  wraz  z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie  

131.018,71zł, 

 wykorzystywaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów 

służbowych oraz kosztów delegacji służbowych –1.258,24zł, 

 zapłatą na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% od 

zrealizowanych dochodów podatku rolnego za IV kwartał 2021r. –

339,26zł, 

 wypłatą ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczo – 

ratowniczych w grudniu 2021r. – 1.547,00zł, 

 zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS –

11.655,37zł, 

 wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy – 13.157,07zł, 

 zobowiązaniami tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od 

wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021r. – 196.521,10zł, 
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 dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021r. w kwocie – 

528.943,83zł, 

 opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych w kwocie – 273.020,00zł (decyzje wieloletnie). 

Termin wypłaty rachunków, wynagrodzeń i pochodnych upływa w 2022 

roku, ale są one zobowiązaniami 2021 roku, natomiast opłaty za zajęcie pasów 

drogowych są decyzjami wieloletnimi.  

 

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE 

Wydatki majątkowe i inwestycyjne  

 

Tabela: 4.2 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan po 

zmianach 

2021 rok 

Wydatki 

Wykonanie 

2021 rok 

Wykonan

ie % 

2020 rok 

1.  4 5 6 7 

1.  

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  
w Gminie Odrzywół 
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono 
za f-ry częściowe zgodnie z umową 

 

615.000 ,00 500.000,00 81,30 

2.  

Rozbudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w gminie Odrzywół 
 
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono 
za f-ry częściowe zgodnie z umową 

22.000,00 17.121,90 77,83 

3.  

Budowa zbiornika wodnego 
„Wysokin” 
 
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono 
za f-ry częściowe zgodnie z umową 

24.000,00 6.907,68 28,79 

4.  

Rozbudowa kanalizacji na ul. 
Tomaszowskiej w Odrzywole. 
 
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono 
za f-ry częściowe zgodnie z umową 

30.000,00 13.763,18 45,88 

5.  

Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Myślakowice-Kolonia 
 
 Zadanie zakończone 

148.000,00 147.609,95 98,41 
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6.  

Przebudowa drogi gminnej w msc. 
Myślakowice-Kolonia – Etap II 
 
Opracowano dokumentację zgodnie 
 z umową 

 

6.150,00 

 

6.150,00 100,00 

7.  

Budowa ścieżki rowerowej w 
Myślakowicach 
 
Aktualizacja dokumentacji zgodnie z 
umową 

1.230,00 1.230,00 100,00 

8.  

Projekt „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-
administracji i geoinformacji” 
 
Zadanie zrealizowane częściowo. 
Zadanie jest realizowane 
bezpośrednia przez Województwo 

2.122,67,00 0,00 

 

 

0,00 

9.   Dotacja dla Komendy Powiatowej 
Policji w Przysusze 

5 000,00 5 000,00 100 

10.  

Zakup samochodu BUS –TOYOTA 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych 
 
Zadanie zrealizowane 

157.000,00 155.147,50 

 

8,82 

 

11.  

Zakup serwera na potrzeby Urzędu 
Gminy 
 
Zadanie zrealizowane 

28.000,00 28.000,00 

 

100,00 

 

12.  
Modernizacja kuchni w PSP 
Odrzywół 
Zadanie zrealizowane 

94.000,00 93.573,12 
 

99,55 

13.  Modrnizacja systemu grzewczego w 
budynku SENIOR+ w Odrzywole 

200 000,00 199.500,00 99,75 

14.  

Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni ścieków w Odrzywole 
 
Zadanie w trakcie realizacji. 
zapłacono za f-ry zgodnie z umową 

100.000,00 80.364,90 

 

80,37 

15.  

Rekultywacja składowiska odpadów 
w Odrzywole 
 
Zadanie zostanie zrealizowane  
w roku 2023 

15 100,00 0,00 0,00 

16.  

Remont budynku kaplicy rzymsko-
katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny 
w Stanisławowie 
 
Zadanie zrealizowane 

53 000,00 52.812,90 99,65 
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17.  

Remont budynku kaplicy rzymsko-
katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny 
w Stanisławowie 
 
Zadanie zrealizowane 

26.500,00 26.187,10 98,82 

18.  

Budowa siłowni plenerowej w msc. 
Ceteń 
 
Zadanie zrealizowane 

24.200,00 22.770,00 

 

94,16 

19.  
Budowa placu zabaw w msc. Jelonek 
 
Zadanie zrealizowano 

25.000,00 23.985,00 95,94 

20.  

Budowa ogrodzenia zbiornika 
wodnego w Łęgonicach Małych 
 
Opracowano dokumentacje na realizację 
zadania 

400,00 369,00 

 

92,25 

21.  

Zagospodarowanie terenu przy placu 
zabaw w sołectwie Ossa 
 
Opracowano dokumentację na realizację 
zadania 

400,00 369,00 

 

92,25 

22.  

Budowa placu zabaw w sołectwie 
Wandzinów 
 
Zadanie zrealizowane 

25.000,00 23.985,00 

 

95,94 

23.  

Budowa siłowni napowietrznej w msc. 
Kamienna Wola 
 
Zadanie zrealizowane 

20.000,00 19.495,00 97,48 

                                                                                1.625.602,67 1.427.841,73 
 

87,84 

Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 

 

 

Przychody i rozchody 

 

W roku 2021 zostały spłacone wcześniej pobrane kredyty i pożyczki 

zaciągnięte w latach poprzednich w łącznej kwocie –  583.264,50 złotych. 

 W 2021 roku uległa zmniejszeniu kwota zadłużenia w związku z Uchwałą 

Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie o warunkowym umorzeniu części pożyczki 

w kwocie 79.609,50zł zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń gmina Odrzywół”. 

       Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 
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2021r. wyniósł 4.316.180,72zł, co stanowi 20,41% wykonanych dochodów za 

2021r. i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy 

o finansach publicznych. 

 

Dotacje na zadania własne 

 

Plan   – 559.940,00zł  

  Wykonanie  –530.792,26zł  tj. 94,80% 

 

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania własne w poszczególnych 

działach przedstawia się następująco: 

Tabela: 4.3 

 

Dział 

 

Nazwa działu 

 

Plan 

dochodów 

Wykonanie 

dochodów 

Wyk. 

% 

1 2 3 4 5 

754 Ochotnicze straże pożarne   7.064,00 7.064,00 100,00 

758 Różne rozliczenia 19.590,00 19.590,22 100,00 

801 Oświata 73.550,00 73.550,00 100,00 

852 Pomoc społeczna 316.516,00   313.749,20  99,13 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55.000,00 40.736,00  74,07 

855 Rodzina 36.720,00 36.720,00 100,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

51.500,00 39.382,84 76,48 

                             RAZEM  559.940,00 530.792,26 94,80 

Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 

 

Dotacje na zadania zlecone  

Plan   –  5.714.715,33 zł  

  Wykonanie   –  5.696,566,53 zł  tj. 99,68% 

 

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone w poszczególnych 

działach przedstawia się następująco: 
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Tabela: 4.4 

 

Dział 

 

Nazwa działu 

 

Plan 

dochodów 

Wykonanie 

dochodów 

Wyk. 

% 

1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy) 243.506,53 227.520,04 93,43 

750 Administracja publiczna (urzędy 

wojewódzkie) 

64.773,00 64.712,87 99,91 

751 Urzędy naczelnych organów  władzy 

państwowej, kontroli i sądownictwa 

815,00 815,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

3.330,00 2.480,00 74,47 

801 Oświata i wychowanie 31.917,80 31.917,80 100,00 

852 Pomoc społeczna 775.270,00 774.220,00 99,86 

855 Rodzina 4.595.103,00 4.594.900,82 100,00 

 

RAZEM 

 

 

5.714.715,33 

 

5.696.566,53 

 

99,68 

Źródło: Sprawozdanie z budżetu gminy 

 

 

DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

W 2021 roku Gmina Odrzywół udzieliła dotacji podmiotom należącym i nie 

należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 310.692,94 zł. tj. 

 Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 102.839,11zł z przeznaczeniem 

na działalność  bieżącą instytucji kultury, 

 Starostwu Powiatowemu w Przysusze w kwocie 4.800,00zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z wydawaniem 

informatora samorządowego „ZIEMIA PRZYSUSKA”, 

 Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego  w kwocie – 

2.122,67 zł na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów 
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Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), 

 Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze – 5.000,00zł 

 Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 

Odrzywół –2.249,25 zł 

 Zakup wyposażenia dla OSP Kłonna -  2.000,00zł 

 Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich Projekt „Razem 

w przyszłość w Gminie Odrzywół” -  163.804,58 zł 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej Klubom Sportowym z terenu 

Gminy w kwocie 30.000,00 zł,  

 

Realizacja programów dotacyjnych 

W 2021 roku gmina realizowała programy wieloletnie ze środków własnych oraz 

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

W ramach środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych realizowano zadania bieżące na kwotę 383.682,05 zł: 

 Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół. Ogólna wartość 

przedsięwzięcia 332.880,00 zł. Zadanie realizowane  w latach 2019 - 

2021. Limit w 2021 roku na to zadanie wynosił 105.693,96 zł, a realizacja 

wyniosła 91.029,38 zł tj. 86,13%. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 

14.664,58 zł została zwrócona do MJWPU w roku 2021. 

 Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół – zadanie planowane jest 

do realizacji  w latach 2019 – 2022. Ogólna wartość przedsięwzięcia 

1.090.020,00zł. Limit w 2021r. na to zadanie wynosił 622.027,57 zł, 

a realizacja wyniosła 292.652,67 zł tj. 47,05% Pozostała niewykorzystana 

część dotacji w wysokości 205.794,90zł zostanie wykorzystana w roku 

2022. 

W roku 2021 Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki 

w wysokości 116.579,84 zł na zadania związane z Programem Wspieraj Seniora, 

organizację infolinii dowozu do punktu szczepień, działania promocyjne mające 
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na celu zwiększenie liczby osób, które zaszczepią się. 

1.Zadania majątkowe –  579.000,00 zł: 

 

 Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Odrzywół. Zadanie 

planowane do realizacji w latach 2019 – 2022. W roku 2021 zrealizowano 

wydatki związane z częściową zapłatą w wysokości – 500.000,00zł. 

Pozostałe wydatki planowane są w 2022 roku.    

 Remont budynku Kaplicy p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie. 

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2021. W roku 2020 nie 

ponoszono wydatków na to zadanie. W roku 2021 zadanie zostało 

zakończone. Wydatkowano kwotę 79.000,00zł.  

 

2. Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych: 

     zadania majątkowe –  259.600,00zł 

 Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole 

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2023. W roku 2021 nie ponoszono 

wydatków na to zadanie. Termin realizacji zadania został wydłużony przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego do 2023 roku. Zadanie ujęto 

w WPF na 2023 rok. 

 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole. 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2022. w roku 2021 

poniesiono wydatki w kwocie – 80.364,90zł. dalsze prace związane 

z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Odrzywole 

planowane są w roku przyszłym ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Zadanie ujęto w budżecie gminy na rok 2022. 

 Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” – zadanie realizowane w latach 

2017 – 2021. Limit środków na to zadanie na rok 2021 wyniósł 

24.000,00zł. Wydatkowano natomiast środki w kwocie – 6.907,68zł na 

przygotowanie dokumentacji finansowej i kosztorysowej. Dalsza realizacja 

zadania planowana jest w latach następnych. 

 Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole – zadanie 
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realizowane w latach 2020 – 2022. Limit środków na 2021 rok wyniósł 

30.000,00zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 13.763,18zł, 

z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji.  

 Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Odrzywół. Realizacja 

zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. W roku 2021 limit środków 

wyniósł 22.000,00zł. Wydatkowano natomiast kwotę 17.121,90zł. Dalsze 

wydatki na ten cel realizowane będą ze środków PROW w roku 2022. 

 Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach – w roku 2021 wydatkowano 

kwotę 1.230,00zł na aktualizację dokumentacji.  

 

V  Finanse jednostek budżetowych 

 

Tabela: 5.1 Dochody i wydatki jednostek budżetowych 

 

L.p. Jednostka 

budżetowa 

 

Plan 

Dochodów 

Wykonanie 

dochodów 

Pan 

wydatków 

Wykonanie 

wydatków 

1. Urząd Gminy w 

Odrzywole 

20.182.942,86 20.965.100,13 8.091.430,94 6.859.046,65 

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Jana Pawła II w 

Odrzywole 

100.000,00 91.595,00 4.548.127,76 4.368.489,85 

3. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Odrzywole 

5.400,00 3.671,55 5.598.014,74 5.351.509,75 

4. Środowiskowy Dom 

Samopomocy Typu 

AiB w 

Myślakowicach 

- - 775.270,00 774.220,00 

5. Gminny Klub 

Maluch Plus 

„Słoneczny Kącik” 

w Odrzywole 

52.000,00 60.792,00 272.440,00 233.612,60 
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6. Dzienny Dom 

SENIOR+ 

w Odrzywole 

38.930,00 31.575,00 480.036,00 431.847,34 

7. Gminna Biblioteka 

Publiczna 

w Odrzywole 

- - 109.00,00 106.839,11 

Źródło: Sprawozdania z budżetu gminy 

 

Podsumowanie 

 

Porównując stronę dochodów i przychodów budżetu ze zrealizowanymi 

wydatkami i rozchodami należy wskazać, na koniec 2021r. pozostały 

niewykorzystane środki w kwocie 8.801.589,84zł, w tym: 

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 6.318.299,06zł, w tym: 

 środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne – 

wodociągi w kwocie -300.000,00zł, 

 środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne – 

kanalizacja w kwocie – 982.350,00zł, 

 odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie –319,71zł, 

(Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół), 

 odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla 

rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 3.199,14zł 

(Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole), 

 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

kwota – 26.544,72zł, 

 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych kwota – 5.885,49zł 

 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Modernizacja 

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole) - w kwocie 
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5.000.000,00zł 

2. Przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

w kwocie – 214.586,88 zł, w tym: 

 środki niewykorzystane w 2021r. na realizację projektów unijnych 

w wysokości – 214.586,88zł, zostaną przeznaczone na ich dalszą 

realizację w 2022r.: 

- „Razem w Odrzywole” w kwocie – 8.791,98 zł, 

- „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” w kwocie – 

205.794,90 zł. 

3. Na koniec roku 2021  na rachunku bankowym pozostały wolne środki w kwocie  

2.268.703,90zł. 

W 2021 roku nie realizowano zadań w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ 

Rada Gminy Odrzywół nie wyodrębniła w budżecie gminy na rok 2021 środków 

na fundusz sołecki.  

 

VI  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1. Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy Odrzywół mamy 3 jednostki OSP – Odrzywół, Wysokin 

i Kłonna. Jednostka OSP Odrzywół oraz OSP Wysokin (od 2020r.) należą do 

Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.  

Jednostki OSP na terenie gminy liczą łącznie 87 druhów (w stosunku do roku 

ubiegłego więcej o 11 druhów), którzy widnieją w Systemie SWD-ST KP PSP 

druhów, z czego czynnych jest 66  druhów. Pozostałych 21 druhów nie posiada 

aktualnych badań lekarskich, co dyskwalifikuje ich z możliwości udziału 

w działaniach ratowniczo – gaśniczych. 

Ochotnicza Staż Pożarna w Odrzywole liczy 28 druhów (w stosunku do roku 

ubiegłego więcej o 4 druhów), z czego 23 może brać udział w działaniach 

ratowniczo – gaśniczych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie liczy 34 druhów (w stosunku do roku 

ubiegłego więcej o 3 druhów), 24 może brać udział w działaniach ratowniczo – 

gaśniczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonnie liczy 25 druhów (w stosunku do roku 

ubiegłego więcej o 4 druhów), 19 może brać udział w działaniach ratowniczo – 

gaśniczych.  

Przy OSP Wysokin i OSP Odrzywół działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

Stanowią one zaplecze osobowe dla tych jednostek. 

Jednostki OSP z terenu Gminy Odrzywół w 2021r. otrzymały środki finansowe na 

remont strażnic i zakup wyposażenia. 

OSP Odrzywół – środki finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gasniczego w kwocie 13.600,00zł przeznaczyła na zakup: 

- ubrania specjalne – 3 kpl 

- obuwie strażackie – 3 pary 

- rękawice strażackie skórzane – 3 pary 

- rękawice specjalne – 3 pary 

- kominiarki – 3 pary 

- wentylator oddymiający – 1 szt. 

OSP Wysokin – środki finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego w kwocie 10.000,00zł przeznaczyła na zakup wyposażeni a dla 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

OSP Kłonna – środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w kwocie 9.000,00zł, przeznaczyła na zakup pompy szlamowej. 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, wszystkie jednostki OSP z terenu 

Gminy Odrzywół zaangażowane w udzielanie pomocy w transporcie osób 

mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień otrzymały 

dofinansowanie po 5.000,00zł ze środków przeciwdziałania COVID-19, które 
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przeznaczyły na zakup wyposażenia – buty strażackie, rękawice specjalne, 

hełmy, kominiarki. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze przekazała na 

potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Odrzywół środki ochrony indywidualnej, 

w ramach działań związanych ze zwalczaniem epidemii SARS COV 2. 

W roku 2021 jednostki ochrony przeciwpożarowej gminy Odrzywół uczestniczyły 

w 95 akcjach ratowniczo – gaśniczych. W porównaniu z analogicznym okresem 

roku ubiegłego nastąpił spadek o 112 zdarzeń, co stanowi 54% %. 

Na terenie Gminy Odrzywół w roku 2021 odnotowano łącznie 71 zdarzeń, z tego: 

- pożary 13 

- miejscowe zagrożenia – 55 

- fałszywe alarmy  - 3 

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 110 zdarzeń, co stanowi 

60,77%. Największy spadek odnotowano w usuwaniu miejscowych zagrożeń 

oraz likwidacji pożarów: 

- pożary  - 25 

- miejscowe zagrożenia  - 152 

- fałszywe alarmy  - 4 

Udział jednostek w akcjach gaśniczo – ratowniczych w 2021r. przedstawia się 

następująco; 

OSP Odrzywół brała udział w 37 akcjach ratowniczo –gaśniczych, z czego 

1 zdarzenie miało miejsce na terenie gminy Klwów. Jednostka uczestniczyła 

2 razy w ćwiczeniach oraz 1 raz była dysponowana poza rejon swojego działania     

Jeden raz uczestniczyła w ćwiczeniach oraz 1 raz była dysponowana poza teren 

swojego działania. 

OSP Wysokin brała udział w 51 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego 

4 zdarzenia miały miejsce na terenie gminy Klwów. Jednostka uczestniczyła 
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3 razy w ćwiczeniach oraz 2 razy była dysponowana poza rejon swojego 

działania. 

OSP Kłonna brała udział w 7 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego 

1 zdarzenie miało miejsce na terenie gminy Klwów. 

Należy podkreślić, że w stosunku do roku 2019 i 2020 znacząco zmalała liczba 

pożarów lasu. Gmina podobnie, jak w roku 2019 podpisała umowę z Jednostka  

Wojsk Ochrony Terytorialnej Kraju na patrolowanie terenów leśnych. Akcja 

przyniosła zamierzony efekt. 

Na potrzeby ochrony przeciw pożarowej w roku 2021 wydatkowano środki 

w kwocie –186.074,76zł w tym  30.300,00zł z przeznaczeniem na wypłatę 

ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo –

gaśniczych. Na zakup umundurowania dla OSP Odrzywół i Kłonna wydatkowano 

kwotę – 15.528,03zł. Pozostała kwota została wydatkowana na wynagrodzenia 

i pochodne dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich, 

ubezpieczenia samochodów, zakup paliwa, przeglądy samochodów, drobne 

remonty, zakup energii. W roku 2021 Gmina przekazała dotację na 

dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

OSP Odrzywół w kwocie 2.249,25zł oraz dla OSP Kłonna w kwocie 2.000,00zł na 

dofinansowanie zakupu wyposażenia. 

Dla porównania na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w roku 2020 

wydatkowano środki w kwocie 166.036,64zł, w tym 131.236,64zł 

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział 

w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zmniejszenie wydatków na wypłatę 

ekwiwalentów dla strażaków było związane z mniejszą liczbą pożarów  lasu. 

Istotny wpływ na zaistniałą sytuację miało patrolowanie terenów leśnych przez 

Wojska Obrony Terytorialnej.  
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2. Bezpieczeństwo publiczne w zakresie wykroczeń i przestępstw 

Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Odrzywół realizuje 

Posterunek Policji w Odrzywole, zatrudniający 10 funkcjonariuszy, w tym 

Kierownik Posterunku. 

 Posterunek Policji w Odrzywole obsługuje trzy gminy: Gminę Odrzywół, 

Gminę Klwów i Gminę Potworów  

Gmina na potrzeby Posterunku udostępnia część budynku Urzędu Gminy. 

Pokrywa również koszty jego utrzymania łącznie z energią, ogrzewaniem, wodą 

i kanalizacją oraz utrzymaniem czystości. 

W 2021r. na terenie Gminy Odrzywół  2 rodziny zostały objęte nadzorem 

Policji w ramach procedury Niebieskiej Karty – przemoc w rodzinie. Dla 

porównania w roku 2020 wszczęte były 3 procedury Niebieskiej Karty.  Pomimo 

trwającej pandemii kolejny rok odnotowujemy tendencję spadkową w zakresie 

przemocy w rodzinie. 

Posterunek w Odrzywole w roku 2021 przeprowadził 23 postępowania 

administracyjne w sprawie o wykroczenia. W roku 2020 przeprowadzono 28 

postępowań w sprawie o wykroczenia. Jest to spadek o 5 postępowań. 

Odnotowane wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów: 

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 1 

- ustawy o rybactwie śródlądowym – 1  

- ustawy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – 8 

- nie zastosowania się do znaku sygnału drogowego lub polecenia osoby  

  uprawnionej do kierowania ruchem – do kontroli ruch drogowego – 1 

- prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu-2 

- naruszenie przepisów o ruchu drogowym  - 1 

- tamowanie, utrudnianie ruchu – 1 

- kradzież lub przywłaszczenie  - 2 

- kradzież drzewa z lasu – 3 

- niszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy  - 1  
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- zanieczyszczanie lasu – 1 

- prawo telekomunikacyjne - 1 

 

Podział ze względu na miejsce popełnienia wykroczeń: 

Odrzywół – 7, Ossa – 2, Kolonia Ossa – 1, Ceteń  - 1, Wysokin – 3, Dębowa 

Góra – 1, Lipiny – 1, Myślakowice/Myślakowice-Kolonia  – 4, Łęgonice Małe – 2, 

Kamienna Wola – 1, Jelonek – 1. 

 

 Oprócz wykroczeń na terenie Gminy Odrzywół odnotowano 40 

przestępstw. W porównaniu do roku 2020 jest to spadek o 9 zdarzeń. Jest to 

kolejny rok z rzędu, w którym odnotowano mniejszą liczbę przestępstw. 

 Popełnione przestępstwa dotyczyły: 

- ustawy o ochronie zwierząt – 1 

- nieumyślne spowodowanie śmierci  - 1 

- lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu – 2 

- wypadek drogowy – 1 

- kierowanie pojazdem po drodze publicznej stanie nietrzeźwości  - 9 

- znęcanie fizyczne i psychiczne  - 2 

- uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji – 5 

- niestosowanie się do orzeczonych środków karnych – 2 

- bezprawne uzyskanie informacji – 2 

- kradzież – 1 

- kradzież z włamaniem – 1 

- przywłaszczenie cudzej rzeczy – 1 

- oszustwo – 3 

- oszustwo komputerowe – 1 

- kradzież drzewa z lasu – 3 

- paserstwo nieumyślne – 1 

- posiadanie środków odurzających – 4 

 Ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa statystyka przedstawia 

się następująco: 

Odrzywół -10, Wysokin – 5, Kolonia Ossa – 7, Kłonna – 2, Kamienna Wola – 1, 

Dąbrowa - 1, Myślakowice - 2, Lipiny- 5, Wandzinów-1,Jelonek – 3, Różanna – 1, 

Łęgonice Małe – 2. 
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VII  Administracja publiczna: 

 

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy, a organem 

wykonawczym jest Wójt.  

Rada Gminy Odrzywół liczy 15 radnych, a bieżąca kadencja trwa 5 lat. 

 

Radni Rady Gminy Odrzywół w kadencji 2018 – 2023 

L.p. 

 

Nazwisko i imię Funkcja 

1.  Gapys Stanisław Przewodniczący Rady Gminy Odrzywół 

2.  Macierzyński Artur Zastępca Przewodniczącego rady Gminy 

Odrzywół, Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

3.  Walczak Marek Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

Członek Komisji Rolnictwa Rozwoju 

Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego 

4.  Dobrodziej Rafał Członek Komisji Budżetu Finansów              

i Planowania 

5.  

 

 

Gajewski Sławomir Członek Komisji Rolnictwa Rozwoju 

Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego 

6.  Garczyńska Elżbieta Przewodnicząca Komisji Budżetu Finansów  

i Planowania, Członek Komisji Oświaty Kultury 

Zdrowia i Spraw Socjalnych 

7.  Glimasiński Stanisław Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 

Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

8.  Korycki Jacek Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa Rozwoju Infrastruktury               

i Bezpieczeństwa Publicznego 

9.  Kwiatkowski Marek Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

10.  Kwaśniak Zbigniew Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji 

11.  Papis Krystyna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji 

12.  Sułecki Adam Członek Komisji Budżetu Finansów 

i Planowania 

13.  Sołtysiak Marian Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rozwoju 

Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Członek Komisji Rewizyjnej,  

14.  Zieja Grażyna Członek Komisji Rolnictwa Rozwoju 

Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Członek Komisji Oświaty Kultury Zdrowia  

i Spraw Socjalnych 

15.  Zbrowski Robert Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków  

i Petycji, Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Budżetu Finansów i Planowania 

opracowanie własne 

 

Rada Gminy Odrzywół w 2021 roku w kadencji 2018-2023 obradowała na 

6 Sesjach, podejmując w tym czasie 56  uchwał. 

Żadna z podjętych uchwał nie została uchylona w trybie nadzoru przez 

Wojewodę. Uchwały dt. głównie spraw finansowych – zmian w uchwale 

budżetowej na 2021r., zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 

2021-2027, realizacji zadań wynikających z bieżącej działalności gminy takich jak 

uchwały w sprawie. ustalenia podatków, sprzedaży działek stanowiących 

własność gminy, realizacji projektów, opracowania planu pracy Rady Gminy oraz 

Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy, likwidacji SP ZOZ w Odrzywole, 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Maluch Plus „Słoneczny 

Kącik”, przyjęcie sprawozdań finansowych, udzielenia wotum zaufania, 

 

Wójt Gminy w okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wydał 

81 Zarządzeń. Dotyczyły one głównie spraw budżetowych, powoływania Komisji 

Przetargowych, Komisji Konkursowych, organizacji czasu pracy Urzędu Gminy, 

realizacji projektów, wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych oraz 

innych dokumentów wynikających z realizacji ustawy o ochronie danych 

osobowych, ustalenia norm zużycia paliwa w pojazdach stanowiących własność 

Gminy, powołania Gminnego Biura Spisowego,  wydania upoważnień do 
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wydawania zaświadczeń dt. „Czystego powietrza”, powołania Komisji 

inwentaryzacyjnej, przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej 

w Kolonii Ossa, wprowadzenia zasad centralizacji podatku Vat. i jego zmian, 

przyjęcia polityki rachunkowości, Regulaminu podróży służbowych, Regulaminu 

wynajmowania pomieszczeń stanowiących własność Gminy, terminów rekrutacji 

do klas I i oddziałów przedszkolnych. 

 

VIII  Pomoc społeczna 

 

Podstawą świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej jest ustawa o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.). 

Pomoc jest świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Odrzywole, który jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy, działająca 

na postawie Statutu, i realizującą dwie podstawowe funkcje polityki społecznej 

państwa:  

- wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, 

którzy nie są w stanie samodzielnie przy wykorzystaniu własnych zasobów 

i możliwości pokonać trudności,  

- podejmowanie działań, które mają za zadanie zapobiegać powstawaniu 

trudnych sytuacji. 

GOPS co roku opracowuje ocenę zasobów pomocy społecznej 

przygotowaną w oparciu o narzędzie opracowane przez Ministerstwo Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacją 

podstawę do planowania budżetu na przyszły rok. Celem opracowania oceny 

zasobów jest zebranie i kompleksowe opracowanie oceny sytuacji w zakresie 

pomocy społecznej na terenie Gminy i zapoznanie z jej wynikami władz gminy. 

Porównanie danych na przestrzeni kilku lat daje informację, czy mamy do 

czynienia z tendencją wzrostową, czy też malejącą. Ukazane problemy mają 

zapobiec negatywnym zjawiskom i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców gminy.  Ponadto zebrane materiały pozwalają opracować wnioski 

w obszarze: wyzwań i potrzeb w sferze społecznej, wpływu zasobów pomocy 
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społecznej oraz oddziaływania  pomocy społecznej na politykę społeczną 

w gminie. 

W roku 2021 pomoc i wsparcie w gminie Odrzywół  uzyskały6 62 osoby, 

co stanowiło 1,70% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku 

do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła 

się o 21 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 11 rodzin. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 

osiągnęła poziom 38 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 12 

osób. W gminie Odrzywół najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku były 

kolejno: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym potrzeba ochrony 

wielodzietności, bezrobocie,  niepełnosprawność,  długotrwała lub ciężka 

choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego w tym rodziny niepełne. 

Pomoc i wsparcie w gminie Odrzywół z pomocy społecznej w 2021 roku 

w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 23 osoby , zaś w postaci świadczeń 

niepieniężnych 39 osób. W 2021 roku przeprowadzono 250 wywiadów 

środowiskowych. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

dotyczyła 3 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją 

opieką 4 rodziny. 

Liczba pobierających w okresie zasiłkowym 2021/2022 dodatek 

wychowawczy  wyniosła 324 rodzin. W stosunku do okresu poprzedniego liczba 

ta zmalała o 69 rodzin . Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 

świadczeń wychowawczych wyniosła 3.079.873,30 zł i w porównaniu z rokiem 

poprzednim zmalała o 51.051,20, zł.  

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 155 rodzin. 

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 13 rodzin . Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego  wyniosła 1.405.942,88 zł  

i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 73 798,60 zł.. 
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Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin 

potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez 

placówki pomocy społecznej. W gminie Odrzywół prowadzą działalność 

następujące instytucje pomocy społecznej częściowo finansowane z budżetu 

gminy:  Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Senior+.  

W gminie Odrzywół środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2021 roku 6.713.919,00 zł. Poziom wydatków 

w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 188.870 zł. W dziale 855 – Rodzina 

wydatkowano 4.877.468,00 zł. co stanowi 72,65 % ogólnych wydatków 

w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 

1.744.629,00 zł (zasiłki stałe, okresowe, celowe, co stanowi 25,99 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia 

wydatkowano 40.902,00 zł. co stanowi 0,61 % ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 

50.920,00 zł. co stanowi 0,76 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe:  

855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacja i opieka wychowawcza. 

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Odrzywół za 2021 rok 

została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej 

MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania 

problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki 

samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej 

informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy 

podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki 

społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych 

wniosków i rekomendacji: Z danych o świadczeniobiorcach korzystających 

z pomocy społecznej i wsparcia wynika, że liczba osób zmalała w porównaniu do 
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roku poprzedniego. Należy zaznaczyć również, że postępuje proces starzenia się 

społeczeństwa i implikuje to konieczność zapewnienia opieki seniorom, którzy nie 

otrzymują jej ze strony rodziny. W 2018 roku w Gminie Odrzywół utworzony 

został Dzienny Dom Senior+, gdzie Seniorzy znaleźli swoje miejsce i wsparcie 

oraz dobrze się tam  czują . Na podstawie przedstawionej oceny posiadanych 

zasobów oraz analizy prognoz wydatków stwierdzić należy, że Gmina Odrzywół 

posiada dobre warunki do realizacji zadań publicznych. Jednocześnie wymiar 

istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów 

i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 

społecznej. 

       W 2021 roku w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Odrzywół realizowany był program 

„Czyste powietrze” . Jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. 

W ramach środków pozyskanych z tego funduszu można przeprowadzić 

termomodernizację budynku mieszkalnego (np. wykonać termoizolację, wymienić 

stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną). Jednym z warunków 

skorzystania z dofinansowania jest wymiana źródła ciepła na ekologiczne.            

(wymian starych, wysoko emisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła 

energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, 

rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania). Dodatkowo 

można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W dniu 01.10.2020 r. w życie 

weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek 

wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb 

uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.). 

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Odrzywole po uprzednim złożeniu wniosku. W 2021 roku Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Odrzywole wydał  16 zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka 
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gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste 

Powietrze. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Odrzywole zatrudnionych jest 

5 pracowników, w tym Kierownik i asystent rodziny. 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A” i „B” jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego pobytu, świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych (23 osoby) i osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (12 osób). 28 osób uczęszcza z terenu  

Gminy Odrzywół, 5 osób z Gminy Rusinów oraz 2 osoby z Miasta i Gminy Nowe 

Miasto nad Pilicą. 

ŚDS prowadzony jest przez Gminę Odrzywół jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej i w całości jest finansowany w ramach zadania zleconego 

ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego. Jest placówką przeznaczoną 

łącznie dla 35 osób, działającą 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, od 

godz. 7.30 do 15.30.  

Dotacja otrzymywana jest raz w miesiącu. Na jednego uczestnika przypada 

1752,50 zł. Dodatkowo - z Programu „Za życiem” realizowanego przez ŚDS na 

6 osób otrzymano kwotę 32.025 zł.      

Kwota dotacji ogółem w 2021r. planowana była na poziomie 775.270zł. 

Wykonanie wyniosło 774.220zł.  

Głównym celem DOMU jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zwiększeniu  

samodzielności, zaradności życiowej, a także integracji społecznej. 

Cele statutowe ŚDS realizowane są między innymi poprzez: 

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, 

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,  

3) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych 

i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób 

z problemami w komunikacji werbalnej, 

4) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

5) poradnictwo psychologiczne, 

6) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 
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8) terapię ruchową. 

9) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c 

ust. 5 ustawy 

Terapia zajęciowa realizowana jest poprzez praktyczne działania w pracowniach:  

 1) plastycznej, 

 2) rękodzieła ludowego 

 3) komputerowej, 

 4) kulinarnej, 

 5) rehabilitacyjnej, 

 6) muzycznej, 

 7) jadalni 

8) sali ogólnej 

9) pokoju psychologa, pełniącego funkcję pokoju wyciszeń 

10) czytelni 

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek w ramach treningu 

kulinarnego. 

Dowóz uczestników w roku 2021 był świadczony przez Urząd Gminy 

w Odrzywole. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnieni są: 

- Kierownik- 1 etat 

- Główny księgowy- 0,5 etatu 

- Terapeuta – 2,5 etatu 

- Technik masażysta- 1 etat 

- Młodszy opiekun- 2 etaty 

- Pielęgniarka- 0,5 etatu 

- Pomoc kuchenna – 1 etat 

- Konserwator – 1 etat 

- Osoba prowadząca zajęcia muzyczne- umowa zlecenie 

- Psycholog- umowa o świadczenie usług psychologicznych 

W celu realizacji zadań, ŚDS współpracował z:   

-    rodziny i opiekunowie - rodziny i opiekunowie uczestniczą w uroczystościach     

 organizowanych w ŚDS, konsultują się z terapeutami w sytuacjach  trudnych 
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 GOPS - współpraca w zakresie kierowania osób do naszego Domu, 

przekazywania sporządzonych sprawozdań oraz wymiany informacji 

dotyczących uczestników 

 PZP, szpitale, lekarze-  rejestracja i pomoc w dojeździe na wizyty do lekarza 

rodzinnego i specjalistów; konsultacje z lekarzem psychiatrą; pomoc w 

zakupie leków. 

 kościoły i związki wyznaniowe - ŚDS współpracuje z Parafią Św. Marii 

Magdaleny w Łęgonicach Małych. W Myślakowicach znajduje się Kaplica 

Matki Bożej Fatimskiej, gdzie uczestnicy przy okazji świąt kościelnych 

wypadających w dni robocze mają okazję uczestniczenia we mszy świętej lub 

innych nabożeństwach. 

 placówki kulturalne- udział w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób 

z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza” w Regionalnym Centrum Kultury 

w Drzewicy 

 wolontariusze - z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kolonii Ossie. 

Młodzież odwiedziła nas przy okazji świąt Bożego Narodzenia wręczając nam 

piękne kartki świąteczne. 

 inne - spotkania integracyjne z seniorami z Dziennego Domu Senior + 

z Odrzywołu oraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej z Nowego 

Miasta n/Pilicą. 

Oprócz zajęć stacjonarnych organizowane są wspólne wycieczki. Uczestnicy 

biorą także udział w imprezach integracyjnych, festiwalach, konkursach.  

W 2021r. dla uczestników i pracowników zorganizowana została 3- dniowa 

wycieczkę do Zakopanego i okolic. Zorganizowano również wyjazd do Multikina  

do Radomia. Uczestnicy i pracownicy zorganizowali uroczystości  

okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, Święta Odzyskania Niepodległości – 11 

listopada, zabawę andrzejkową, wigilię oraz ogniska połączone z pieczeniem 

kiełbasek i śpiewem pieśni i piosenek.  

 

Dzienny Dom SENIOR+ w Odrzywole 

 

Dzienny Dom Senior + w Gminie Odrzywół rozpoczął działalność z dniem 

02.01.2019r. Jest miejscem dziennego pobytu i odpoczynku, rozwoju oraz przede 
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wszystkim miejscem wzajemnej opieki dla osób powyżej 60 roku życia.  Z pobytu 

oraz świadczonych usług korzysta 30 seniorów z terenu Gminy Odrzywół.  

Placówka organizuje seniorom wolny czas oraz świadczy usługi w zakresie: 

opiekuńczym, socjalnym, terapii zajęciowej, poprawy sprawności ruchowej, 

edukacji i zajęć kulturalno-oświatowych, aktywizacji społecznej w tym 

międzypokoleniowej:  

a) Usługi opiekuńcze - zorganizowano dla 30 seniorów  pobyt w placówce 

oraz zapewniono opiekę i pomoc w codziennych czynnościach. 

Opiekunowie i terapeuci dbali o bezpieczeństwo w trakcie codziennego 

pobytu, służyli pomocą w codziennych czynnościach, np. w szatni, 

podczas posiłków, zajęć, terapii, wyjazdów itp., udzielali porad i służyli 

pomocą w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Pielęgniarka 

każdego dnia  dokonywała pomiarów podstawowych parametrów 

życiowych oraz udzielała pomocy w zaistniałych przypadkach 

zdrowotnych, pomagała w zapisywaniu na wizyty lekarskie, 

w wypełnianiu dokumentów do instytucji zewnętrznych w zakresie 

opieki zdrowotnej, orzeczeń o niepełnosprawności,  wniosków 

o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji. 

W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej pracownicy mieli stały kontakt 

z podopiecznymi: telefoniczny jak i osobisty przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. W czasie tego trudnego czasu byli dla nich 

wsparciem duchowym, rozmawiali o konieczności  dbania o zdrowie, 

o szczepieniach, zachowaniu dystansu społecznego i higieny, zasłanianiu ust, 

nosa, dezynfekcji rąk. 

 

b) Usługi socjalne – w ramach tych usług dla 30 uczestników DDS+ 

zapewniony był ciepły posiłek w formie obiadu, śniadania i napojów 

w postaci herbaty, kawy, kompotu oraz robionych wypieków i deserów 

w czasie zajęć kulinarnych, itp. Dla osób mieszkających 

w miejscowościach poza siedzibą DDS+ w Odrzywole oraz 

miejscowym osobom mającym problemy z chodzeniem zapewniony był 
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dowóz w obie strony. W okresie zawieszenia działalności dostarczano  

gorący posiłek  dla osób, które wyraziły chęć skorzystania z takiej 

formy wsparcia. Pomagano również w codziennych zakupach. 

Udzielano porad oraz wsparcia - jak sobie radzić w sytuacji COVID-19. 

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Odrzywole 

w ramach POPŻ dostarczano paczki z artykułami spożywczymi   

    

c) Poprawa sprawności ruchowej – organizowano dla uczestników różne 

formy zajęć aktywności fizycznej; począwszy od codziennych ćwiczeń 

indywidualnych i grupowych na sali po rekreację na powietrzu w tym 

spacery do lasu, nad rzekę Drzewiczkę, do parku, marsze z kijkami 

nordic walking, zajęcia ruchowe z elementami tańca, itp.  Ponadto były 

organizowane wyjazdy rekreacyjne przy tężniach w Nowym Mieście 

nad Pilicą oraz zajęcia  promujące zdrowe odżywianie oraz 

konieczność poruszania się i spacerów w czasie wolnym. 

 

d) Terapia zajęciowa – w ramach tej formy wsparcia 30 uczestników brało 

udział w zajęciach z arteterapii ( w czasie których malowali, rysowali, 

wycinali, wyklejali tworzyli kwiaty z krepiny, bibuły i serwetek, robili 

biżuterię z tkanin, koralików, sznurka,  układali kompozycje 

z suszonych i żywych kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. 

kory drzewa, szyszek, mchu, muszli, drewna, piór ) , w zajęciach 

muzycznych, w różnorodnych ćwiczeniach pamięci, zajęciach 

kulinarnych, szycia i haftowania, tworzyli małe formy teatralne 

(inscenizacja wesela opoczyńskiego, jasełka, akademie z okazji świąt 

państwowych i okazjonalnych), uczyli się  tekstów, wierszy, skeczy, 

monologów. Posadzili i pielęgnowali rośliny domowe i kwiaty 

w ogródku. Uczestniczyli w spotkaniach z historykiem, ratownikami 

medycznymi, dietetykiem, policjantami (wzięli udział w akcji 

„Bezpieczny Senior”. W czasie zawieszenia działalności dostarczane 

były seniorom pakiety dydaktyczne, przepisy kulinarne, łamigłówki, 

krzyżówki, logogryfy, materiały z zakresu arteterapii i rękodzieła 

ludowego, telefonicznie udzielano porad jak wykonywać dane prace, 

zorganizowano konkurs na palmę i pisankę wielkanocną. 
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e) Edukacja i zajęcia kulturalno-oświatowe – w ramach tego wsparcia  30 

uczestników DDS+, uczestniczyło w  różnych działaniach edukacyjnych 

np. w zajęciach  prozdrowotnych, radzenia sobie ze stresem, 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, zdrowego odżywiania, 

utrzymywania higieny, zajęciach polegających na treningu umysłu oraz 

poznawaniu technik zapamiętywania: rozwiązywanie zestawów zadań 

poprawiających koncentrację, spostrzegawczość, zdolność 

skutecznego zapamiętywania (rozwiązywanie szarad, krzyżówek, 

rozsypanek wyrazowych, układanie nowych słów z liter, rebusy, 

szukanie różnic w obrazkach, układanie rymów, quizy, kalambury, gry 

logiczne). W ramach zajęć kulturalno - oświatowych przygotowywano 

inscenizacje i programy artystyczne na różne uroczystości, np. Dzień 

Matki, Święto Niepodległości , Dzień Seniora. Brali udział 

w konkursach dla seniorów organizowanych przez gminę, straż 

pożarną oraz w rejonowym konkursie pieśni i poezji patriotycznej, 

Festiwalu Folklorystycznym.  Odbyły się wyjazdy do kina, spotkania 

z seniorami z Borkowic, wyjazd do Senatu RP, wycieczka do 

Kazimierza Dolnego i Nałęczowa,                

Zorganizowano  uroczystości:  Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień 

Seniora, Andrzejki, Mikołajki,  Wigilia oraz pikniki przy ognisku. 

Uczestnicy brali aktywny udział w tych uroczystościach, przygotowując 

scenariusze programów artystycznych oraz stroje i scenografie. 

W czasie zawieszenia działalności pracownicy motywowali 

uczestników do utrzymywania aktywności w zakresie zdobywania 

nowej wiedzy, czytania literatury, czasopism, korzystania z Internetu, 

korespondowania w formie e-maili w tym do pracowników, oglądania 

ciekawych filmów, pisania wspomnień ze swojego życia, pisania 

wierszy, układania tekstów piosenek itp. 

 

f) Aktywizacja społeczna w tym międzypokoleniowa – w ramach 

aktywizacji społecznej uczestnicy brali udział w spotkaniach z dziećmi 

z miejscowego przedszkola i szkoły w ramach, których zaproszono ich 

do obejrzenia widowisk o papieżu Janie Pawle II i Święta 
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Niepodległości. SENIOR+ w Odrzywole od dwóch lat współpracuje 

z Dziennym Domem Senior+ w Borkowicach. Efektem współpracy były 

spotkania – pikniki integracyjne w Borkowicach i Odrzywole oraz ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Myślakowicach.  Grupa 

seniorów wzięła udział w I Konkursie dla Seniorów poezji i pieśni 

patriotycznej „Świadek Dziejów” w Drzewicy oraz Dniach 

Kolbergowskich w Przysusze. 

Całkowity koszt utrzymania Dziennego Domu Senior+ w roku 2021 wyniósł 

431.847,34 zł, z tego dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie  wyniosło 116.987,44 zł, finansowanie ze środków własnych 

314.859,90 zł  ( w tym  opłaty wnoszone przez uczestników w kwocie 31 575,00 

zł). 

W placówce zatrudnionych jest 7 osób, w tym 6 osób na pełny etat oraz księgowa 

na ¼ etatu. 

 

Gminny Klub Maluch Plus SŁONECZNY KĄCIK w Odrzywole -  jest jednostką 

organizacyjną realizująca zadania opieki nad dziećmi do lat 3 jest  

Do Klubu Malucha uczęszczało, 16 dzieci, z tego 14 z gminy Odrzywół i 2 spoza 

gminy.  

W Klubie zatrudnione są 3 osoby na pełny etat, w tym Kierownik, 2 opiekunki 

oraz księgowa na 0,25 etatu. Czynności porządkowe oraz pomoc przy dzieciach 

zapewniali Urząd Gminy oraz pracownicy PSP w Odrzywole. 

Wyżywienie dla dzieci obejmuje 4 posiłki – śniadanie obiad dwudaniowy oraz 

podwieczorek. Posiłki są urozmaicone i dostosowane do potrzeb żywieniowych 

dzieci. dzieci, które po obiedzie idą do domu, podwieczorek zabierają na wynos. 

Wyżywienie zapewnia firma cateringowa z Drzewicy.  

 Z uwagi na pandemię w Klubie wprowadzone zostały procedury sanitarne:  

- mierzenie temperatury dzieciom (za zgodą rodziców/ opiekunów po podpisaniu  

  stosownej deklaracji), 

- dbanie o mycie rąk i zachowanie zasad higieny, 

- wyczulenie na stan zdrowia dzieci – izolacja i odsyłanie o domu dzieci chorych, 

- prośba o przekazywanie informacji o chorych na COVID 19, rodzin dzieci    

  uczęszczających do Klubu rodzice podpisali stosowne deklaracje), 
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- zachowanie dystansu w szatni z pracownikami obsługi, z rodzicami, 

-dezynfekcja pomieszczeń przy użyciu lampy antybakteryjnej oraz środków  

  antybakteryjnych, 

- dezynfekcja przez OSP sprzętu i placu zabaw, 

- zakup środków ochrony osobistej – maski, przyłbice, rękawiczki jednorazowe)., 

Z powodu pandemii, placówka zmuszona była do ograniczenia części programu, 

aby nie narażać dzieci na kontakt z osobami z zewnątrz. Część uroczystości była 

transmitowana on-line oraz za pomocą poczty e-mail. 

Liczne zdjęcia z uroczystości były zamieszczane na stronie Klubu Maluch Plus 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

Od stycznia do października czesne wynosiło 200,00zł plus opłata dzienna za 

wyżywienie w wysokości 10,00zł, a od listopada czesne wynosiło 300,00zł. 

Opłata za wyżywienie nie uległa zmianie.   

Za okres, w którym działalność Kluba była zawieszona z powodu pandemii tj. od 

29.03.2021 do 16.04.2021r. rodzice, lub opiekunowie prawni dziecka nie ponosili 

żadnych opłat.  

Gminny Klub Maluch Plus był finansowany: 

- z dotacji w ramach resortowego programu Maluch+ w kwocie 17.280,00zł 

- czesne zebrane od rodziców  - 60.792,00zł 

- środki z budżetu państwa  -  19.440,00zł 

- środki z budżetu Gminy – 136.100,60  

 

Podstawowym zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych 

warunków rozwoju, ciepłej i miłej atmosfery oraz wszechstronny rozwój dziecka 

pod względem fizycznym, emocjonalnym, społecznym i artystycznym poprzez: 

1. stymulowanie rozwoju psychoruchowego poprzez zabawę, codzienny 

spacer na plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci w wieku do lat 3. 

2. zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną. 

Stworzenie kącików zabaw do samodzielnej manipulacji, takie jak basen 

z ziarenkami, ciasto lina, kącik rysowniczy. 

3. zabawy rozwijające mowę i myślenie, 

4. zabawy słuchowe, 

5. nawyki i usamodzielnienie, 
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6. zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki porządkowe, kulturalno-

grzecznościowe, higieniczne, 

7. rozwój sprawności fizycznej, 

8. zabawy rozwijające małą i dużą motorykę, 

9. bezpieczny maluch, 

10. podejmowanie działań podnoszących świadomość dzieci w zakresie 

unikania zagrożeń, 

11. lepsza adaptacja dzieci do przedszkola. 

 

 

IX  Zamówienia publiczne 

 

W roku 2021 przeprowadzono 4 postępowania w oparciu o ustawę 

prawo zamówień publicznych. Dotyczyły one: 

- robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości 

Myślakowice-Kolonia o wartości brutto – 140.475,95zł 

- modernizacji systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole – 

wartość inwestycji brutto – 187.000,00zł,  

- zakupu samochodu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych – wartość brutto zadania – 154.950,00zł, 

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Odrzywół – wartość brutto zadania – 500.683,20zł, 

 

oraz 12 postępowań w trybie zapytania ofertowego 

Zapytania ofertowe dotyczyły: 

- budowy instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Odrzywole – wartość brutto zadania 88.573,12zł, 

- budowy siłowni plenerowej w miejscowości Kamienna Wola – wartość brutto 

zadania 18.265,50zł, 

- organizacji dowozu dzieci i młodzieży do Publicznej szkoły Podstawowej 

w Odrzywole – wartość brutto zadania 98.010,00zł, 

- budowy placów zabaw i siłowni napowietrznej oraz zagospodarowanie terenu 

i budowy ogrodzeń obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Odrzywół 
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wartość brutto zadania – 61.500,00zł, 

- kompleksowej usługi kominiarskiej w budynkach zarządzanych przez Urząd 

Gminy w Odrzywole – wartość brutto zadania – 3.000,00zł 

- wykonanie audytu oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Gminie 

Odrzywół – wartość brutto zadania – 7.366,47zł 

- przeglądu stanu technicznego budynków będących w zasobie i zarządzanych 

przez Gminę Odrzywół – wartość brutto  - 2.583,00zł, 

- dostarczenie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie 

grzewczym 2021/2022 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół, 

wartość brutto zadania -  115.128,00zł, 

- sukcesywnej dostawy brykietu drzewnego – pelletu do kotłowni zlokalizowanej 

w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2021/2022 – 

wartość brutto 147.600,20zł, 

- dostawy sprzętu dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria 

Przyszłości” – wartość brutto zadania – 70.000,00zł, 

- zaopatrzenia w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy 

w Odrzywole – wartość brutto zadania – 64.302,83zł, 

- odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Odrzywół – wartość 

brutto – 29.907,84zł. 

Oprócz w/w zapytań ofertowych przeprowadzono jeszcze 18 postępowań 

dt. projektowania i nadzoru inwestycji: 

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Myślakowice-Kolonia o wartości brutto – 

3.690,00zł, 

- pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa siłowni plenerowej 

w miejscowości Kamienna Wola” – wartość brutto 1.230,00zł, 

opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Remont i przebudowa garażu 

OSP Wysokin” – 4.700,00zł 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i rozbudowa 

cmentarza wojennego Armii WP „PRUSY” w Odrzywole – 6.400,00zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa Placu Zabaw 

w miejscowości Jelonek”- 2.460,00zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa Placu Zabaw 

w miejscowości Wandzinów” – 2.460,00zł, 
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opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa siłowni plenerowej 

w miejscowości Ceteń” – 2.460,00zł, 

- nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji „Budowa instalacji wentylacji 

mechanicznej w PSP Odrzywół” 3.000,00zł 

- nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Myślakowice-Kolonia” – 3.444,00zł, 

nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji „Modernizacja systemu grzewczego 

w budynku SENIOR+ w Odrzywole” – 5.000,00zł, 

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Budowa ogrodzenia 

zbiornika w miejscowości „Łęgonice Małe” – 369,00zł, 

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie 

terenu przy placu zabaw w sołectwie Ossa” – 369,00zł, 

- nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji „Budowa placów zabaw i siłowni 

napowietrznej na terenie Gminy Odrzywół” – 1.845,00zł, 

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla dwóch zadań: Zadanie Nr 1 – 

„Remont drogi gminnej nr 330406W na odcinku Dąbrowa – Różanna”; Zadanie 

Nr 2 aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki rowerowej w Myślakowicach od 

drogi powiatowej do działki nr ewid. 441 , strona lewa etap I – 1.968,00zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Myślakowice-Kolonia – 6.150,00zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa 

ścieżki rowerowej od Myślakowic do drogi gminnej nr 330406W” – 24.600,00zł, 

uaktualnienie projektu przyłącza sieci cieplnej z kotłowni olejowej w b budynku 

Przedszkola do budynku OSP z podwójnych rur preizolowanych – 615,00zł. 

 

X  GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1. System Gospodarowania Odpadami  Komunalnymi na Terenie Gminy 

Odrzywół 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

gminy są zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
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Zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w ustawy rada gminy może postanowić, w drodze 

uchwały, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół 

zostały objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców 

oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne tj.  domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz budynki użyteczności publicznej są zobowiązane 

do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Odrzywół . 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych realizowany był przez Gminę Odrzywół na podstawie umowy 

zawartej z przedsiębiorcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

W 2021 r. uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości było 9 podmiotów wpisanych 

do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 

Odrzywół. Wykaz podmiotów zawiera tabela Nr 1. 

 

Tabela 1. Podmioty uprawnione do usługi odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Odrzywół w 2021 r. 

 

L.p 
Numer 

rejestrowy 

Nazwa 

przedsiębiorstwa 
Siedziba firmy 

Data wykreślenia  

z rejestru 

1. 001/2012 
Pre Zero Service 

Wschód Spółka z o.o. 

Ul. Wrocławska 3, 26-

600 Radom 

 

2. 

003/2012 

ENERIS Surowce S.A. 

Oddział w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Ul. Majowa 87/89, 97-

200 Tomaszów 

Mazowiecki 

 

1.  
005/2012 

Zakład Usług 

Komunalnych HAK 

Stanisław Burczyński 

Ul. Próchnika 25 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

16.09.2021r. 

2.  006/2012 Przedsiębiorstwo ul. Targowa 52  
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Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. 

26-400 Przysucha 

3.  

009/2012 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe „RADKOM” 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

siedzibą w Radomiu 

 

 

Ul. Wincentego 

Witosa 76, 

26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

22.11.2021r. 

4.  

010/2013 

P.P.U.H. INTERBUD  

Sp. z o.o. 

 

Ul.  Limanowskiego 

154 

26-600 Radom 

21.12.2021r. 

5.  
013/2016 

P.P.H.U „DREWBUD”  

Kazimierz Budek 

Komorów 15 

96-214 Cielądz 
 

6.  
014/2016 

„EKOM” Maciejczyk 

Sp. J. 

Ul. Zakładowa 29 

26-052 Nowiny  
 

7.  

016/2020 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych ATK 

Recykling Tomasz 

Kucharczyk 

UL. Traugutta 20 A 

lok. 4 , 26-600 

RADOM 

 

 

 

W ustawie o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady 

powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do 

odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane: 

1) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa 

sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady 

wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz 

2) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod 

względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych – przy 

czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, 
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leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz 

z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych 

z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) 

odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu 

odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich 

właściwości; 

Przez  gospodarowanie odpadami  rozumie się zbieranie, transport, 

przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak 

również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz 

działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika 

w obrocie odpadami. 

 

Na terenie Gminy Odrzywół odpady komunalne powstają głównie 

w gospodarstwach domowych, a także na terenach nieruchomości 

niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury, tereny 

wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej). Ponadto, odpady 

powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady 

z placów targowych i zieleni publicznej). 

W trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Odrzywół został wyłoniony 

odbiorca odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

z siedzibą: 26-400 Przysucha ul. Targowa 52. 

Na podstawie umowy Nr IT-2710.16.2020 z dnia 21 sierpnia 2020r. wyłoniony 

w przetargu Wykonawca realizował usługę objętą przedmiotem zamówienia 

w terminie od 01.09.2020r.  do dnia 31.12.2021r. 

 

Odpady komunalne z terenu Gminy Odrzywół odbierane są w postaci zmieszanej 

i selektywnej. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Odrzywół 

prowadzona jest zbiórka selektywna następujących frakcji odpadów: 

1) papieru obejmującego odpady z papieru i tektury, 

2) szkła, w tym opakowań ze szkła, 

3) metali, w tym opakowań z metali, 
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4) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) bioodpadów obejmujących odpady zielone, 

7) popiołu i żużla z palenisk domowych, 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

9) odpadów niebezpiecznych, 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

11) odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych, 

12) zużytych baterii i akumulatorów, 

13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

14) zużytych opon  

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

16) odpadów tekstyliów i odzieży. 

 

Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą kolorowych 

workach. 

Nadwyżki wyżej wymienionych frakcji oraz pozostałe frakcje odpadów 

podlegających selektywnej zbiórce mieszkańcy Gminy Odrzywół mogą przekazać  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na 

terenie wysypiska śmieci w Odrzywole przy ul. Radomskiej.  Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2021 roku czynny był w soboty w  godzinach 

od 8,00  do 12,00.  

Baterie mieszkańcy mogli wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się 

w siedzibie Urzędu Gminy Odrzywół oraz w placówkach oświatowych. 

Przeterminowane leki do pojemnika ustawionego w poczekalni Ośrodka Zdrowia 

w Odrzywole. 

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe 

oraz zużyte opony odbierane są po ich wystawieniu przed posesje dwa razy 

w roku, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.  

Odpady zielone, powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie 

nieruchomości zamieszkałych są kompostowane w przydomowych 

kompostownikach, lub odbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem. 
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstające na terenie 

nieruchomości zamieszkałych w Gminie Odrzywół gromadzone są 

w pojemnikach o pojemności 120 l i 240 . 

Dodatkowo dostępne są także pojemniki o pojemności 1100 l. Z nieruchomości 

zamieszkałych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady 

zbierane selektywnie odbierane są raz na miesiąc. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani byli do uiszczania 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

 

Od 1 lipca 2020r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi: 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty w wysokości: 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 

komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

i powiadamia o tym Wójta Gminy Odrzywół oraz właściciela nieruchomości. 

W takim przypadku Wójt Gminy Odrzywół określa, w drodze decyzji, wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące 

w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. 32,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z ulgi w wysokości 2,00 zł od 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

w sposób selektywny, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 

nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe zobowiązani są do uiszczania ryczałtowej opłaty rocznej 

w wysokości: 
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- 120,00 zł – dla nieruchomości na której odpady zbierane i odbierane   są 

w sposób selektywny, 

- 240,00 zł – dla nieruchomości, na których odpady zbierane i odbierane są 

w sposób nieselektywny.  

 

2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZETAWRZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNLANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI 

Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNLNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA 

 

Zgodnie z art. 9 e) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązane są do 

przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 

2024) przyjętego Uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

22 stycznia 2019 r.- jako Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) dla obsługi regionu południowego wskazany został Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), zarządzany przez PPUH „RADKOM” 

Sp. z o.o. w Radomiu, w skład którego wchodzą: 

1. Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). 

2. Składowisko odpadów komunalnych. 

3. Kompostownia odpadów zielonych. 

 

Na terenie regionu południowego województwa mazowieckiego zlokalizowana 

jest tylko jedna instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

o statusie RIPOK, która przetwarza odpady wykorzystując proces mechaniczno-

biologiczny (MBP).  

W 2020 r. wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy Odrzywół trafiły do 

instalacji MBP:  Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM, ul. Witosa 

94, 26-600 Radom  - łącznie  376,6  Mg odpadów. 
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3.  POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI 

Art. 3 ust. 2 pkt. 10 pkt. b u..c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy 

w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede 

wszystkim rozbudowy selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

a w szczególności rozbudowy punktu selektywnego odbioru odpadów 

komunalnych PSZOK. Inwestycja ta umożliwiłaby podniesienie poziomu 

segregacji „u źródła”. W 2021 roku nie realizowano zadań inwestycyjnych 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i nie poniesiono 

żadnych kosztów inwestycyjnych.  

 

4. ANALIZA KOSZTÓW PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, 

ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Wszelkie koszty związane z obsługą systemu (w tym również koszty poniesione 

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych), zostały wykazane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2  Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę 

Odrzywół w związku  obsługą systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę Odrzywół w związku  
obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wyszczególnienie 
Wydatki (zł) 

Rok 2021 

Koszty wywozu odpadów 
komunalnych (odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów 
komunalnych) 

 

423.056,16 

Koszty obsługi systemu- 
wynagrodzenia pracowników 
związanych obsługą systemu, 

 

61.079,14 

Zakup oprogramowania do obsługi 
systemu oraz opieka serwisowa 

- 

Razem: 484.132,30 



65  

5.  OPŁTY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Tabela 3 Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
 
 

Wyszczególnienie rok 2019 rok 2020 rok 2021 

Naliczenia (przypisy) z tytułu 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

280.564,00 453.482,53  512.546,00 

Umorzenia 
1.707,08 1636,00 168,00 

Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (dotyczące 
bieżącego roku) 

265.783,56 377.883,64 473.471,10 

Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami  
komunalnymi zaległe 

9.986,03 27.324,82 72.463,60 

Wpłaty ogółem         
275.769,59 

405.208,51 545.934,70 

Nieuregulowane zobowiązania 
(zaległości) z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w roku bieżącym 

13.073,36 73.962,89 38.906,90 

Naliczenia (przypisy) z tytułu 
wystawionych upomnień 

2702,80 1020,80 4.268,80 

Wpłaty z tytułu wystawionych 
upomnień 

2.030,00 823,60 3.642,40 

Nieuregulowane zobowiązania 
(zaległości) z tytułu wystawionych   

upomnień  
         672,80 197,20 626,40 

 
 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. 

W roku 2021 wystawiono 368 upomnień. 

 

6. ANALIZA LICZBY MIESZKAŃCÓW 

 

Gmina Odrzywół liczy 3640 mieszkańców (stan na 31.12.2021r.). 

W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 2849 osób. Różnica w podanej 

liczbie mieszkańców wynosząca 791 osoby wynika m.in. przebywania części 

osób poza miejscem stałego zameldowania.  

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych 

zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Wobec osób, 

które nie złożyły deklaracji wszczynane są wymagane prawem postępowania 

administracyjne. 

 

Tabela 4. Liczba właścicieli nieruchomości objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi z podziałem na poszczególne 

sołectwa: 

 

L.p. Sołectwo 

Liczba właścicieli 
nieruchomości, objętych 

systemem gospodarowania 
odpadami Liczba 

osób 
objętych 

systemem 

Liczba 
gospodarstw 
korzystającyc

h z ulgi za 
kompostowani

e odpadów 
BIO w 

przydomowym 
kompostownik

u 

Gospodarstwa 
domowe 
zamieszkałe na 
stałe 

Gospodar 
stwa 
letniskowe 

1.  Odrzywół 297 26 783 182 

2.  Ceteń 45 12 140 40 

3.  Dąbrowa 27 11 81 25 

4.  Dębowa Góra 5 0 9 5 

5.  Janówek 4 6 15 4 

6.  Jelonek 21 9 60 20 

7.  Kamienna Wola 81 4 248 76 

8.  Kolonia Ossa 38 1 112 33 

9.  Kłonna  73 5 259 64 

10.  Kłonna Kol. 9 1 29 9 

11.  Lipiny 33 2 83 19 

12.  Emilianów 9 3 19 9 

13.  Myślakowice 28 3 76 23 

14.  Myślakowice Kol.  24 13 67 18 

15.  Ossa 45 6 126 38 

16.  Różanna 9 17 20 8 

17.  Stanisławów 26 4 89 22 

18.  Wandzinów 23 1 63 19 

19.  Wysokin 150 12 464 123 

20.  Łęgonice Małe 32 10 78 27 

21.  Walerianów 3 4 7 3 

22.  Las Kamiennowolski 7 2 18 7 

23.  Badulki 2 0 3 1 

OGÓŁEM 991 152 2849 775 
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Liczba gospodarstw domowych wykazanych w złożonych do Wójta Gminy 

Odrzywół deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2021r. wyniosła 991 gospodarstw, 

w których zamieszkuje 2849 osób.  

 

7. POSTĘPOWANIE WOBEC WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE 

ZŁOŻYLI DEKLARACJI O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

 

Gmina Odrzywół dokonuje bieżącej weryfikacji nieruchomości na terenie 

Gminy. W przypadku stwierdzenia nieruchomości zamieszkałej, której właściciel 

nie dopełnił w terminie obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie 

odpadami, wszczynane jest postępowanie administracyjne w celu określenia 

wysokości opłaty.  

W 2021 roku wystawiono 12 wezwań dla właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Odrzywół, którzy nie złożyli deklaracji zmieniającej wysokość należnej 

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

8. ILOŚĆ I RODZAJ OBEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU 

GMINY ODRZYWÓŁ  

 

Tabela 5  Masa poszczególnych odpadów komunalnych zebranych z terenu 

Gminy Odrzywół z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

w latach  2018,2019, 2020 i 2021. 

Lp. 
Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu 

 
Ilość 

odpadó
w 

2018r. 
/w Mg/ 

Ilość 
odpadó

w 
2019r. 
/w Mg 

Ilość 
odpadó

w 
2020r. 
/w Mg 

Ilość 
odpadó

w 
2021r. 
/w Mg 

1.  20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

321,520 404,78 377,480 

 
376,60 

2.  20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytowe  

17,420 31,08 33,940 
10,59 

3.  20 01 99 
Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

108,420 52,02 - 
- 
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4.  20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 
01 35 

1,120 1,180 2,020 

1,616 

5.  16 01 03  Zużyte opony 2,560 3,14 4,180 28,48 

6.  15 01 01 
Opakowania z 
papieru i tektury 

0,560 5,29 12,030 
6,38 

7.  15 01 02  
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

0,510 25,18 39,970 
64,05 

8.  
 

15 01 04 Opakowania z metali - 1,040 - 
0,847 

9.  
15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
- 11,50 23,560 

- 

10.  15 01 07  
Opakowania ze 
szkła 

47,530 69,94 51,180 
97,20 

11.  20 01 02 Szkło - - - 
- 

12.  
20 01 
23* 

Urządzenia 
zawierające freony - 0,980 0,580 

3,141 

13.  

20 01 
35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne 
niż wymienione  w 
20 01 21 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki 

- 1,12 1,900 

4,939 

14.  
20 03 99 Odpady komunalne 

niewymienione w 
innych podgrupach 

- 14,30 - 
 

15.  

17 01 07 Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 
01 06 

- - 10,660 

 

Razem 499,64 621,55 557,500 

 
593,843 
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Tabela 6 Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w latach 2018, 2019, 2020 i 2021 
 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

 
Ilość 

odpadó
w 

2018r. 
/w Mg/ 

Ilość 
odpadó

w 
2019r. 
/w Mg 

Ilość 
odpadó

w 
2020r. 
/w Mg 

Ilość 
odpadów 
2021r. /w 

Mg 

1.  16 01 03 Zużyte opony 8,630 3,904 0,7760 1,418 

2.  15 01 01 
Opakowania z 

papieru o tektury 
- - - 

1,085 

3.  15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw 
sztucznych 

- 2,740 0,240 
4,342 

4.  15 01 04 
Opakowania z 

metali 
- - - 

0,365 

5.  15 01 07 
Opakowania ze 

szkła 
1,530 2,635 - 

3,220 

6.  20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
- 3,300 1,200 

9,250 

7.  20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 

zawierające 
niebezpieczne 

składniki 

0,500 - - 

 

8.  20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

- 0,550 - 

 

9.  17 01 01 

Odpady betonu 
oraz gruz 

betonowy z 
rozbiórek i 
remontów 

- 0,900 0,7000 

7,250 

Razem 10,660 14,029 2,916 
26,930 

 
 
W 2021 r. na terenie Gminy Odrzywół  wytworzono łącznie  620,773  Mg 
w tym:  
 
• 530,116 Mg odpadów odebranych z nieruchomości objętych Gminnym 
Systemem,  

•  63,727 Mg odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych,  
• 26,930 Mg odpadów zebranych w PSZOK,  
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Tabela 7 Rodzaj i masy selektywnie odebranych z terenu Gminny Odrzywół 
odpadów komunalnych. 
 

L.p 
Kod odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów   komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury 

7,465 

2.  15 01 02  Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

68,392 

3.  15 01 07  Opakowania ze szkła 100,420 

4.  15 01 04 Opakowania z metali 1,212 

5.  20 01 23* Urządzenia zawierające 
freony 

3,141 

6.  20 01 35* Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione  w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

4,939 

7.  

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,616 
 

8.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  19,84 

Razem 207,025 

 
 

Tabela 8 Rodzaj i masa odpadów przygotowana do ponownego użycia 
i poddana recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy 
Odrzywół  
 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi  [Mg] 

15 01 01  
Opakowania z 
papieru i tektury 

12,0920 

15 01 02  
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

28,2664 

15 01 04 Opakowania z metali 4,0663 

15 01 07  Opakowania ze szkła 103,4516 

15 01 05 Opakowania 
wielomateriałowe 

0,5997 

20 01 23* Urządzenia 
zawierające freony 2,4185 

20 01 35* Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 

3,803 
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wymienione  w 20 01 
21 i 20 01 23 
zawierające 
niebezpieczne 
składniki 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 
35 

1,2443 
 

20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytowe  

2,6089 

19 12 02 Metale żelazne 
0,0024 

19 12 03 Metale nieżelazne 
0,0342 

Razem 158,5873 

 
 
 
Tabela 9 . Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu 
gminy Odrzywół w latach 2016-2017-2018-2019-2020 -
2021z wyszczególnieniem odpadów zmieszanych (20 03 01) oraz odpadów 
zebranych w sposób selektywny.  
 

Rok 
 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnyc
h 

(ogółem) 
[Mg] 

 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych jako 
zmieszane 

[Mg] 
 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych jako 
zmieszane 

w ogólnej masie 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[%] 

 

Masa 
odpadów 

komunalnych 
zebranych 
selektywnie  

(papieru, 
metali tworzyw 

sztuc 
[Mg] 

 

Udział 
odpadów 

komunalnych 
zebranych 
selektywnie 
w ogólnej 

masie 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
[%] 

 

2016 407,927 302,790 74,23 94,0770 23,06 

2017 447,340 265,640 59,38 157,650 35,24 

2018 510,300 321,520 63,00 158,550 31,07 

2019 635,579 404,78 63,69 158,845 24,99 

2020 560,416 377,480 67,36 126,980 22,66 

2021 620,773   376,60 60,66 207,025 33,34 
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W odniesieniu do danych dotyczących zebranych odpadów komunalnych w 2021 
r. w stosunku do 2020 r. można zauważyć, że: 
 

 ogólna masa zebranych odpadów komunalnych – zwiększyła się  
o ok. 10,77 % tj. 60,357 Mg 
 

 masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane (o kodzie 
20 03 01) – zmniejszyła się  o ok. 0,233 %, tj. o 0,88 Mg  
 

 masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny – 
zwiększyła  się o ok. 63,03%, tj. o 80,045 Mg 

 
Tabela 10. Masa odpadów papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła 
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 
z  odpadów odebranych i zebranych  selektywnie  w roku 2016, 2017 i 2018, 
2019,2020, 2021 z terenu Gminy Odrzywół. 
 

Rok 
 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie 

(s) 
[Mg] 

 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi 
[Mg] 

 

Udział odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych 
recyklingowi w ogólnej 

masie zebranych 
selektywnie 

 
odpadów 

komunalnych [%] 
 

2016 94,077 74,229 78,90 

2017 157,650 108,844 69,04 

2018 158,550 80,891 51,02 

2019 158,845 122,857 77,34 

2020 126,980 101,9168 80,26 

2021 207,025 158,5873 76,60 

 
W odniesieniu do danych dotyczących mas odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych recyklingowi w stosunku do masy odpadów 
komunalnych zebranych selektywnie można zauważyć, że w roku 2021 
w porównaniu z rokiem 2020: 
 

 masa odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny – 

zwiększyła się o 63,03 %, tj. o 80,045 Mg 

 

 masa odpadów komunalnych  przygotowanych do ponownego 
użycia i poddanych recyklingowi – zwiększyła się  o ok 55,60 % tj. 
o 56,6705 Mg 

 

 Udział odpadów przygotowanych do ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi w ogólnej masie zebranych selektywnie 
odpadów komunalnych – zmalał o ok. 3,66 %. 
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Tabela 11. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 

komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania. 

 

Rodzaj odpadu Masa odpadu [Mg] 

Odpady o kodzie 20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne 

376,60 

Odpady o kodzie 19 12 12  powstałe po sortowaniu 
odpadów selektywnie odebranych, przekazane do 
składowania 

21,5423 

Odpady o kodzie 19 12 12 powstałe po sortowaniu 
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 
komunalnych, przekazane do składowania 

179,8644 

Odpady o kodzie 19 05 99  (stabilizat) przekazane do 
składowania 

76,1114 

 
 

9. OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO 

PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI 

ODPADÓW 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy 

obowiązek osiągnięcia określonego w art. 3b. ust 1 poziomu przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 

 20% wagowo – za rok 2021; 

 

W dniu 20 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz.U. 2021r. poz. 1530). Rozporządzenie to zastąpiło wcześniej 

obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167). 

Na mocy niniejszego rozporządzenia zmianie uległ sposób obliczania 

poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych sprawozdawanych za 2021 r. i kolejne lata. 
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 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia poziomy przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się zgodnie ze wzorem: 

              Mr  

P  =    –––––– × 100%, 

              Mw  

 

gdzie: 

 

P – oznacza poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych, wyrażony w %, 

Mr – oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg, 

Mw – oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną 

w Mg. 

Zgodnie z powyższym, poziom przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Odrzywół w roku 

2021 przedstawia się następująco:            

                

         158,5873 

P  =    ––––––      × 100%,= 27,17 % 

              583,6250 

Wymagany zgonie z art. 3b ust. 1 ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziom przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wynosi 20% wagowo – za 

rok 2021; wobec powyższego Gmina Odrzywół wywiązała się z narzuconego 

obowiązku, uzyskując poziom w wysokości 27,17 %. 

 

 Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U z 2017 poz. 2412), określa poziomy ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
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w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Rozporządzenie 

z 2017 r jest nadal obowiązujące mimo, że nie jest jasno wskazany poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania jaki należy osiągnąć za 2021 r. 

W związku z powyższym Gmina Odrzywół osiągnęła poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

w  wysokości 15,83 %. 

 

 Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

rozbiórkowych. 

 

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie 

z którą odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która odnosi się 

w sposób ogólny do odpadów powstających w wyniku robót budowlanych. 

Pomimo w/w zmian definicji, do odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

z gospodarstw domowych dalej zastosowanie mają przepisy dotyczące 

postępowania z odpadami komunalnymi (gmina ma obowiązek przyjmowania 

tego typu odpadów) 

 
Art. 3b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

nakładający na gminy obowiązek osiągnięcia określonego poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie, został uchylony 

z dniem 31.12.2021r.  

 

10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

System gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Odrzywół 

można uznać za skuteczny i racjonalny uwzględniając lokalne uwarunkowania.  
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1. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte 

wszystkie nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców gminy 

Odrzywół oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, 

w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki 

użyteczności publicznej posiadają umowy na odbiór odpadów z firmą 

wpisaną do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta 

Gminy Odrzywół. Na dzień 31.12.2021r.  -  52 podmioty posiadało takie 

umowy. 

2. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Odrzywół 

w roku 2021 r. zrealizował zasadę samofinansowania. Opłaty z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi wniesione przez mieszkańców 

gminy pokryły wszystkie koszty funkcjonowania systemu.  

3. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

koniec 2021 roku wynoszą 38.906,90 zł. Stanowią one 7,59 % należności 

ogółem. Gmina w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę odbierała, każdą wytworzoną przez nich ilość odpadów 

komunalnych oraz wyposażała nieruchomości w pojemniki i worki 

niezbędne do gromadzenia odpadów.  

4. Znaczna część odpadów komunalnych jest poddawana innym niż 

składowanie procesom przetwarzania. Jedynie masa 277,5181 Mg 

zebranych odpadów komunalnych została poddana składowaniu, co 

stanowi około 44,7 % masy wszystkich zebranych odpadów komunalnych. 

5. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdza się zagrożenia 

dotyczącego braku możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 

Moce przerobowe istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, zapewnią przetworzenie całej masy 

zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) odebranych w regionie. 
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6. Wymagany zgonie z rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 

3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. 2021r. 

poz. 1530) poziom recyklingu w wysokości co najmniej: 20% wagowo – za 

rok 2021; wobec powyższego Gmina Odrzywół wywiązała się z obowiązku 

narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem, uzyskując poziom 

recyklingu w wysokości 27,17 %. 

Biorąc powyższe pod uwagę zwiększenia osiągniętych na terenie Gminy 

Odrzywół poziomów recyklingu należy między innymi: 

 kontynuować działania informacyjne i edukacyjne o sposobie i celu 

segregacji odpadów w gminie, 

 prowadzić kontrolę realizacji przez właścicieli nieruchomości 

obowiązku segregacji odpadów komunalnych, 

 organizować akcje zbiórki odpadów wtórnych, 

 

XI  Działalność sportowa 

 

- kluby  sportowe 

 

Na terenie Gminy Odrzywół działają dwa kluby sportowe – KS „BLASK 

ODRZYWOŁ” i KS WYSOKIN, które grają w rozgrywkach klasy „B” 

organizowanych przez  Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 

KS „BLASK ODRZYWÓŁ” oraz KS WYSOKIN otrzymują na swoją działalność 

dotację z budżetu gminy na podstawie przeprowadzonego Konkursu. 

Ponadto Gmina zapewnia klubom, boisko sportowe wraz z zapleczem.  

Oprócz w/w klubów przy PSP w Odrzywole działa Uczniowski Klub Sportowy 

„BLASK ODRZYWÓŁ”.  

Na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2021 przeznaczono kwotę 

30.000,00zł, w tym dotacja dla KS BLASK Odrzywół 20.000,00zł i dotacja dla KS 

Wysokin 10.000,00zł. Dotacje dla Klubów zostały udzielone na podstawie 

przeprowadzonego konkursu ofert.  

KS „BLASK ODRZYWÓŁ” gra w lidze „A”, a KS WYSOKIN gra w lidze „B” 

Koszty UKS były finansowane z budżetu szkoły. 



78  

Na działalność sportową z budżetu Gminy wydatkowano środki w kwocie 

30.000zł (dotacja dla klubów) oraz koszty pozostałe (energia, media) – 

5.254,00zł. 

 

XII  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA 

 

1.  Wydarzenia zrealizowane w 2021roku 

 

1. VII Bieg Żołnierzy Wyklętych na trasie Odrzywół – Kłonna. Z uwagi na 

sytuację pandemiczną, termin biegu był dwukrotnie przesuwany. 

Ostatecznie odbył się w dniu - 15.08.2021r. Uczestnicy mieli do pokonania 

dystans 1963 metrów. Bieg jest hołdem dla żołnierzy Polskiego Państwa 

Podziemnego, którzy po zakończeniu wojny byli więzieni i mordowani 

przez władze komunistyczne. Dystans 1963 metrów jest tożsamy z datą 

zabicia ostatniego „Żołnierza Wyklętego” Józefa Franczaka „Lalka”. Bieg 

wyruszył 15 sierpnia o godzinie 12.00 z Odrzywołu ul. Opoczyńska. 

Organizatorem Biegu był Wójt Gminy Odrzywół. Z kolei organizatorem 

Ogólnopolskim Biegu była Fundacja Wolność i Demokracja. Organizatorzy 

zapewnili dla uczestników pamiątkowe koszulki i medale, ubezpieczenie, 

poczęstunek, a także nagrody dla zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. Imprezą towarzysząca był -  pokaz pojazdów 

militarnych. 

2. Przegląd Folklorystyczny - 29 sierpnia 2021r.  ze względu na warunki 

atmosferyczne. w Hali Sportowej w Odrzywole odbył się Przegląd Folkloru 

Ludowego, w którym udział wzięło ponad 130 uczestników, w tym: 

6 zespołów dorosłych, 2 zespoły dziecięce, 11 kapel ludowych oraz 

8 instrumentalistów i solistów. Stoiska z pysznymi potrawami regionalnymi 

wystawiło 10 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. Publiczność 

dopisała. W imprezie uczestniczyło ok 1000 osób. Przez cały czas trwania 

Festiwalu Hala była pełna, a przy dźwiękach kapel podłogę przed sceną 

szczelnie wypełniali tancerze. Festiwal to sztandarowa impreza gminna, 

na którą czekają nie tylko mieszkańcy gminy Odrzywół, ale również artyści 

i mieszkańcy gmin sąsiednich. Na Festiwal przyjeżdżają również 
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sympatycy z całej Polski. 

Wszyscy artyści otrzymali nagrody i wyróżnienia. Festiwal sfinansowany 

był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

3. Festyn Rodzinny w Kolonii Ossa podczas, którego wykonywane były 

bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19. 

4. Pokaz filmu „Zieja”. Film ukazuje życie i działalność Księdza Jana Ziei, 

pochodzącego z miejscowości Ossa. 

5. Obchody Święta 3-Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka. 

6. Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - 11-listopada. 

 

2. Przynależność do korporacji i stowarzyszeń 

 

Gmina Odrzywół należy do: 

- Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Związku Samorządów Polskich – Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „WSZYSCY RAZEM” z siedzibą   

   w Gielniowie. Ze środków PROW, pozyskanych przez Stowarzyszenie 

Kulturalno – Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, za pośrednictwem  LGD „Wszyscy 

Razem”, zrealizowany został projekt „Rozwój kapitału społecznego poprzez 

budowę siłowni plenerowej w miejscowości Wysokin i Kolonia Ossa. 

Dofinansowanie inwestycji wyniosło 41.756zł.  

Kolejny zrealizowany projekt pod nazwą „Ocalić od zapomnienia - zachowanie 

lokalnego dziedzictwa poprzez organizację przeglądu folkloru i wsparcie 

zespołów ludowych i stowarzyszeń” uzyskał dofinansowanie w kwocie 58.244zł.  

 

3. Współpraca z KGW i Stowarzyszeniami 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dt. pomocy w realizacji zadań  

z udziałem środków finansowych, ale również pomocy merytorycznej związanej  

z obsługą administracyjno-księgową stowarzyszeń, pomocą w przygotowywaniu 

wniosków aplikacyjnych oraz pomoc przy rozliczaniu pozyskanych funduszy.  
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4. Projekty zrealizowane przez stowarzyszenia przy wsparciu Gminy 

Dotację z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania: „Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w kwocie po 5000,00zł 

pozyskały: 

- Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia – Tytuł zadania „Zakup 

wyposażenia dla Stowarzyszenia Wiejskiego Wysokina i Cetnia”, w ramach 

którego zakupiono namiot promocyjny, 2 podgrzewacze, patelnię gazową, garnek 

stalowy, szafę do przechowywania zastawy stołowej, obrusy i pojemniki na 

ciasto.  

- Koło Gospodyń Wiejskich Lipin i Emilianowa - Tytuł zadania „Aktywne 

kobietki”, w ramach którego  zakupiono; piec konwekcyjny, smażalnik 

i pogrzewacz do potraw. 

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej -  Tytuł zadania 

„Wyposażamy i działamy” – zakup komputera. 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Ossie – Tytuł zadania „Aktywne liderki”. 

W ramach zadania zakupiono – 3 podgrzewacze do potraw, szafę, taboret 

gazowy    i patelnię elektryczną. 

W 2021 roku Gmina dofinansowała w formie dotacji Młodzieżową Drużynę 

Pożarniczą OSP Odrzywół w kwocie   - 2.249,25zł  z przeznaczeniem na zakup 

umundurowania oraz OSP Kłonna w kwocie 2.000,00zł z przeznaczeniem na 

zakup wyposażenia. 

- Z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dotacje 

w kwocie po 5.500,00 zł otrzymały OSP Wysokin i OSP Odrzywół, 

z przeznaczeniem na: 

- OSP Wysokin na zakup wyposażenia (mata sprzętowa, piła do szyb, 

przedłużacz, kurtyna wodna, wspornik progowy kątowy, mostek gumowy, 

prądownica wodna typu TURBO, osłona zabezpieczająca poszkodowanego), 

- OSP Odrzywół na zakup butli do aparatów oddechowych oraz węży tłocznych. 
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Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w ramach projektu „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej przy OSP w Odrzywole” –jednostka otrzymała dotację 

w wysokości  12.745,75zł, za którą zakupiono komplety umundurowania  FIRE 

MAX SF piaskowego NOMEX.  -  

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w 2021 roku 

zrealizowano następujące projekty:  

 „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Ceteń. Kwota dofinansowania  

9.840,00 zł. Całkowita wartość zadania: 19.680,00 zł. 

 „Budowa placu zabaw w miejscowości Jelonek”. Kwota dofinansowania 

10.000,00zł. Całkowita wartość zadania – 20.910,00zł 

 „Budowa placu zabaw w miejscowości Wandzinów”. Kwota 

dofinansowania 10.000,00 zł. Całkowita wartość zadania: 20.910,00 zł. 

 

XIII DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA 

 

Do zadań gminy należy zapewnienie warunków działania szkół 

i przedszkoli, wykonywanie remontów obiektów szkolnych, wyposażenie 

placówek oświatowych w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, które pozwolą 

realizować programy nauczania, przeprowadzanie egzaminów i konkursów. 

Na terenie Gminy Odrzywół obecnie funkcjonuje jedna szkoła podstawowa 

wraz z oddziałami przedszkolnymi, dla której Gmina jest organem prowadzącym. 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w roku szkolnym 

2020/2021 do klas I-VIII uczęszczało 222 uczniów. Do 6-latków, tzw. klasy „0” 

uczęszczało 22 uczniów. 

Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało ogółem 48  dzieci, 

w tym oddział przedszkolny 3-4 latki - 24 dzieci oraz 5-latki 24 dzieci.  

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 do szkoły podstawowej 

i oddziałów przedszkolnych uczęszczało ogółem 307 dzieci. Do klas I-VIII 

uczęszczało 224 dzieci, do klasy „0” – 21 dzieci, do 3-4 latków - 40 dzieci, do  

5-latków 22 dzieci. 

Z powyższych danych wynika, że liczba dzieci w stosunku do roku 
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ubiegłego zwiększyła się o 13 uczniów.  

Budującym jest fakt, że zwiększa się liczba dzieci w oddziałach 

przedszkolnych (więcej o 14 dzieci). 

Gmina dokłada wszelkich starań, aby zapewnić  uczniom jak najlepsze warunki 

do nauki i rozwoju indywidualnych zdolności, poprzez zakup nowoczesnego 

sprzętu i wyposażenia oraz organizowanie zajęć dodatkowych w ramach 

realizowanych projektów.  

 

Środki finansowe na realizację zadań oświatowych – ogółem po stronie 

dochodów wyniosły – 2.815.643,65zł.  

Środki finansowe na realizacje zadań oświatowych po stronie wydatków wyniosły 

– 4.603.049,77zł. 

Z powyższego wynika, że ze środków własnych do funkcjonowania oświaty 

Gmina dołożyła 1.787.406,12zł. 

 

Szkoła przy współpracy z Urzędem Gminy realizowała projekt „Rozwijamy 

kompetencje w PSP Odrzywół. Ogólna wartość projektu wynosiła 332.880,00zł. 

zadanie było realizowane w latach 2019 – 2021. Limit środków na 2021r. wynosił 

105.693,96zł. W ramach projektu organizowane były zajęcia dodatkowe dla 

uczniów oraz zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem do nowej pracowni 

w PSP. Projekt został zakończony. 

W 2021r. realizowany by projekt „Laboratoria Przyszłości” o wartości 

70.0000zł. W ramach projektu zakupiono między innymi drukarkę 3D wraz 

z oprogramowaniem, laptop, aparat fotograficzny, kamerę, klocki. 

Na wydatki związane z dowozem uczniów do PSP Odrzywół przez firmę 

zewnętrzną oraz własnym środkiem transportu (z miejscowości Jelonek, 

Janówek, Kłonna-Kolonia i Las Kamiennowolski), a także do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą wydatkowano 

środki w kwocie 183.639,92zł, na plan 233.110,26zł.  

 

Dowóz uczniów 

 

Dowóz uczniów do szkoły zapewniała wyłoniona w przetargu firma „SADY 

– Przewóz Osób Piejak Zbigniew”, do obowiązków której należało również 
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zapewnienie opieki nad uczniami w czasie dowozu/odwozu. Z dowozu 

zapewnionego przez Firmę korzystało ogółem 124 uczniów.  

Natomiast 10 uczniów z miejscowości Jelonek, Janówek, Kłonna-Kolonia 

i Las Kamiennowolski było dowożonych gminnym środkiem transportu. Tym 

uczniom również zapewniono opiekę w czasie dowozu i odwozu. Do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą dowożonych 

jest 9 uczniów z terenu Gminy Odrzywół oraz 2 uczniów z terenu Gminy Rusinów  

i 3 z terenu Gminy Poświętne, z którymi Gmina Odrzywół zawarła Porozumienie 

dt. zasad dowozu i kosztów odpłatności. 1 uczeń dowożony jest do szkoły 

specjalnej w Radomiu.   

 

Tabela: 13.1  Uczniowie dojeżdżających do szkoły wg miejscowości 

 

L.p. Miejscowość 

 

Liczba uczniów 

1 Kamienna Wola  22 

2. Las Kamiennowolski 3 

3. Kłonna 21 

4. Kłonna-Kolonia 3 

5. Lipiny 7 

6. Ossa 16 

7. Kolonia Ossa 14 

8. Stanisławów 14 

9. Janówek 1 

10. Jelonek 4 

11. Wandzinów 3 

12. Myślakowice 7 

13. Myślakowice-Kolonia 4 

14. Łęgonice Małe 4 

15. Emilianów 3 

316. Dąbrowa 8 

 Razem 134 

Źródło: Opracowanie własne 
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Kadra  

W roku szkolnym  2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Odrzywole pracowało 38 nauczycieli, w tym Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły 

oraz bibliotekarz i pedagog. 25 nauczycieli zatrudnionych było na pełny etat  

i 13 na niepełny etat.  

 

Kadra według stopnia awansu zawodowego: 

 

 

Stopień awansu zawodowego 

 

Liczba nauczycieli 

Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

Nauczyciel dyplomowany 26 29 

Nauczyciel mianowany 8 6 

Nauczyciel kontraktowy 3 4 

Stażysta  0 1 
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XIV  PODSUMOWANIE 

         Gmina Odrzywół jest gminą typowo rolniczą o słabej klasy gruntach rolnych. 

W związku z tym uzyskuje niskie wpływy z podatków. Subwencja wyrównawcza 

tylko w części wyrównuje niewielkie dochody gminy uzyskiwane z dochodów 

własnych. Istotnym obciążeniem dla gminy są wydatki oświatowe, w tym wydatki 

związane z wypłatą tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla 

nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty 

Nauczyciela). Ze względu na małą liczbę dzieci, zmniejszeniu ulega wysokość 

subwencji oświatowej, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na systematyczny 

wzrost   niedoboru środków finansowych w oświacie. 

W Gminie Odrzywół nie ma wyodrębnionego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. Zadania z tego zakresu realizowane są poprzez Referat 

Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy 

w Odrzywole. Takie rozwiązanie nakłada dodatkowe obowiązki na pracowników 

Urzędu Gminy, ale jest korzystne finansowo,  ponieważ nie generuje kosztów 

związanych z organizacją i utrzymaniem odrębnej jednostki. 

 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z SARS-Cov2 organizacja 

wydarzeń kulturalno-oświatowych została ograniczona. Mimo to zorganizowano 

i przeprowadzono: 

- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który miał miejsce w dniu 15 sierpnia 2021r. 

połączony z prezentacją pojazdów militarnych. Wydarzenie to cieszyło się dużym 

zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

- Przegląd Folkloru, w dniu 29.08.2021r. Jest to impreza cykliczna. Udział w niej 

wzięło około 1000 osób. Pielęgnacja kultury ludowej jest jednym z priorytetów 

działania władz gminy. 

- festyn Rodzinny w Kolonii Ossa połączony z promocją szczepień przeciwko 

COVID-19.  

- pokaz filmu o Księdzu Janie Ziei. Film ukazuje życie i działalność wybitnego 

Kapłana, który pochodził z Ossy. 

- Święto 3-Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka 
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- Święto Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 

Nieuregulowany stan prawny wspólnot gruntowych ma istotny wpływ na 

rozwój przedsiębiorczości w Gminie oraz status ekonomiczny mieszkańców. 

Potencjalni przedsiębiorcy, aby rozwinąć działalność na terenie Gminy 

zainteresowani są  zakupem, bądź długoletnią dzierżawą gruntów. Brak takiej 

możliwości powoduje, że nie mamy nowych zakładów pracy, a mieszkańcy 

w wieku produkcyjnym wyjeżdżają do pracy do większych miast, bądź za granicę. 

Część z nich zasila również poziom bezrobocia.  

Szansą na poprawę życia może być także rozwój agroturystyki. Sprzyja 

temu położenie gminy w widłach rzeki Policy i Drzewiczki, bliska odległość od 

dużych aglomeracji miejskich, czyste powietrze, bardzo dobra infrastruktura 

drogowa, wodno - kanalizacyjna i przychylność władz. W każdej większej 

miejscowości na terenie gminy wybudowane zostały boiska sportowe, place 

zabaw, które w miarę potrzeb są rozbudowywane i doposażone o kolejne 

urządzenia. W trosce o zdrowie i kondycję fizyczną mieszkańców powstały 

kolejne siłownie plenerowe w: Wysokinie, Cetniu, Kamiennej Woli i Kolonii Ossa. 

Największe inwestycje planowane do realizacji w roku 2022 – to 

rozbudowa/modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Odrzywole, budowa 

kanalizacji w miejscowości Kłonna oraz budowa zbiornika wodnego w Wysokinie. 

Gmina na realizację tych inwestycji otrzymała: 

 na zbiornik wodny - promesę z Polskiego Ładu na kwotę - 13.175.000 

złotych  

 na rozbudowę/modernizację oczyszczalni ścieków w Odrzywole – 

5.000.000złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

 na budowę kanalizacji w miejscowości Kłonna – 500.000zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Należy podkreślić, że pomimo niskich dochodów własnych, dzięki staraniom          

i o pozyskanie środków unijnych oraz z budżetu państwa udało się zrealizować 

wiele inwestycji gminnych, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy 

Odrzywół.  

Dziękujemy 


