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WSTĘP 

Raport o stanie Gminy Wilga został opracowany w związku z art. 28 aa ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p. zm.). Obejmuje 

on przede wszystkim podsumowanie działalności Wójta Gminy Wilga w roku 2020, zawiera 

informacje dotyczące w szczególności polityk, programów i strategii realizowanych przez 

Gminę Wilga i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania uchwał podjętych 

przez Radę Gminy Wilga i funduszu sołeckiego.  

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się  

z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. 

Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie 

zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin 

życia. Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje 

kultury. Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy 

zamykać i ograniczać dosłownie wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym 

przeciwnikiem. Zmuszeni jesteśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku 

z czym niewiele w minionym roku spotkań, wydarzeń sportowych i koncertów, o których 

zawsze o tej porze roku wspominaliśmy. 

Głównym celem przygotowania Raportu o stanie Gminy jest ukazanie rzetelnego 

obrazu sytuacji Gminy Wilga w ujęciu gospodarczym i społecznym w 2020 roku i w roku 

poprzednim. Obejmuje on omówienie takich obszarów jak: ochrona środowiska naturalnego, 

demografia i przedsięwzięcia prorodzinne, oświata i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, 

rolnictwo i funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.  

Został on opracowany przede wszystkim na podstawie dokumentów tworzonych przez 

pracowników i pozostających w posiadaniu Urzędu Gminy oraz ich wiedzy, sprawozdań 

finansowych gminy, informacji od jednostek organizacyjnych oraz informacji zawartych  

na stronach internetowych.  

                                       

 

  Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.  

                                                               Z poważaniem          

                                                                       Bogumiła Głaszczka  

                                                                       Wójt Gminy Wilga 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Położenie i struktura gminy 

Gminę Wilga utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie                        

z dniem 1 stycznia 1973 roku. Znajduje się ona w północno-zachodniej części powiatu 

garwolińskiego i jest gminą wiejską. Zachodnia granica gminy opiera się o Wisłę.  

Od wschodu graniczy z gminami: Łaskarzew i Garwolin. W całości znajduje się w granicach 

Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i rozciąga się na 11 913 ha, co stanowi 

ok. 9,3 % powierzchni powiatu garwolińskiego. Dzięki położeniu w dorzeczu rzeki Wisły 

oraz jej dopływów Wilgi i Promnika, stanowi korytarz ekologiczny kształtujący różnorodność 

biologiczną całej doliny rzeki, można tu spotkać wiele zagrożonych wyginięciem gatunków 

roślin i ptaków oraz wiele miejsc zupełnie nie zmienionych przez człowieka. Siedzibą gminy 

jest Urząd Gminy położony w miejscowości Wilga. 
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Jednym z największych atutów Gminy Wilga jest niewątpliwie przyroda. Na terenie 

gminy znajduje się wiele lasów, które obfitują w grzyby i co roku stanowią cel odwiedzin 

miłośników grzybobrania. Gmina położona jest na pięknych nizinnych terenach, które 

charakteryzuje malowniczy krajobraz, bogaty w lasy, zbiorniki wodne oraz kapliczki 

przydrożne, zachęcający do turystyki rowerowej i do pieszych spacerów. 

 

  

 

 

I.2. Władze lokalne  

Na szczycie hierarchii władz lokalnych gminy Wilga stoi Rada Gminy jako organ 

uchwałodawczy. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Wilga – Pani Bogumiła 

Głaszczka. Rada Gminy Wilga składa się z 15 radnych. Przewodnicząca Rady Gminy –  

Pani Agnieszka Nagadowska, Wice-Przewodniczący Rady Gminy -Pan Radosław Budyta.  

Od 2018 roku, przy Radzie Gminy Wilga działa 5 stałych komisji. Komisja Rewizyjna Rady 

Gminy Wilga, której przewodniczącą jest Pani Ewa Mariola Gajownik, Komisja  

ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, której Przewodniczącym jest Pan Radosław Budyta, 

Komisja ds. Samorządu Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska, 

Przewodniczący Pan Rafał Jaworski, Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Sportu i Turystyki, Przewodnicząca Pani Elżbieta Kowalczyk, Komisja d/s Skarg, 

Wniosków i Petycji, Przewodniczący Pan Rafał Szydłowski. 

Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Stałe 

komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Wilga. Mają istotny wpływ na politykę 
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gminy i ostateczny kształt uchwał. Na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje 

w ich sprawie. W praktyce, Rada Gminy Wilga, na podstawie prac poszczególnych komisji, 

podejmowała w 2020 r uchwały.  

W 2020 roku Rada Gminy Wilga spotkała się na 11 sesjach, 1 posiedzeniu komisji 

skarg, wniosków i petycji, 4 posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 1 posiedzeniu komisji ds. 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki oraz 13 posiedzeniach 

wspólnych Rady Gminy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Wilga w 2020 

roku wyniosły 55.876,14 zł.  

 

W 2020 roku na posiedzeniach Rady Gminy uchwalono 64 uchwały, których wykaz 

znajduje się poniżej.  

L.p. 
NR 

UCHWAŁY  
Z DNIA W SPRAWIE 

1 XX/106/20 23.01.2020 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga 

2 XXI/107/20 27.01.2020 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi Pana Antoniego 

Wróbla na uchwałę Nr XV/74/19 Rady Gminy Wilga z dnia  

26 sierpnia 2019 roku 

3 XXII/108/20 02.03.2020 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga Nr XI/56/19  

z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

4 XXII/109/20 02.03.2020 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wilga na rok szkolny 2019/2020. 

5 XXII/110/20 02.03.2020 
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej  

na rok 2020. 

6 XXII/111/20 02.03.2020 

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Wilga na rok 2020 

7 XXII/112/20 02.03.2020 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

8 XXII/113/20 02.03.2020 

w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz 

potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki 

odpadami. 

9 XXII/114/20 02.03.2020 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenie Gminy Wilga oraz zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 
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10 XXII/115/20 02.03.2020 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

11 XXII/116/20 02.03.2020 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Celejów. 

12 XXII/117/20 02.03.2020 
w sprawie skargi złożonej przez mieszkańców Gminy  

na działalność Wójta Gminy Wilga. 

13 XXII/118/20 02.03.2020 
w sprawie skargi złożonej przez mieszkańca Gminy  

na działalność Wójta Gminy Wilga. 

14 XXII/119/20 02.03.2020 

w sprawie dostosowania zatrudnienia pracowników Urzędu 

Gminy Wilga do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Wilga. 

15 XXII/120/20 02.03.2020 

w sprawie prośby do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienie 

sporu pomiędzy Wójtem Gminy Wilga, a Radą Gminy Wilga, 

który dotyczy zatrudnienia w trybie awansu sekretarza Gminy 

Wilga. 

16 XXII/121/20 02.03.2020 
uchwały w sprawie ustalenia (obniżenia) wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Wilga. 

17 XXII/122/20 02.03.2020 w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 

18 XXIII/123/20 29.04.2020 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora 

Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Nr XI/56/12 Rady 

Gminy Wilga z dnia 26 stycznia 2012 roku. 

19 XXIII/124/20 29.04.2020 
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Wilga 

20 XXIII/125/20 29.04.2020 

w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wilga 

21 XXIII/126/20 29.04.2020 
w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków 

22 XXIII/127/20 29.04.2020 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył  

w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Wilga. 

23 XXIII/128/20 29.04.2020 

w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego gruntów 

położonych na terenie Osiedla Turystyczno-Wypoczynkowego 

w Gminie Wilga oznaczonych w ewidencji gruntów 

24 XXIII/129/20 29.04.2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Wilga na lata 2020-2029 

25 XXIII/130/20 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilga na 2020 rok 

26 XXIV/131/20 25.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 

Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kaina  

27 XXIV/132/20 25.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 

Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kaina 2 

28 XXIV/133/20 25.06.2020 

w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wilga na rok 2020 

29 XXIV/134/20 25.062020 
w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu 

na nieruchomościach stanowiących własność gminy 



9 

30 XXIV/135/20 25.06.2020 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i dla właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

31 XXIV/136/20 25.06.2020 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Wildze 

32 XXIV/137/20 25.06.2020 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020-2029 

33 XXIV/138/20 25.06.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

34 XXV/139/20 01.07.2020 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/131/20 Rady Gminy 

Wilga z dnia 25.06.2020 roku w spawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 

35 XXVI/140/20 27.07.2020 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi pana Antoniego 

Wróbla na Uchwałę nr XXII/116/20 Rady Gminy Wilga z dnia 

2 marca 2020 roku 

36 XXVI/141/20 27.07.2020 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/121/2020 Rady Gminy 

Wilga z dnia 2 marca 2020r. w sprawie ustalenia (obniżenia) 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilga 

37 XXVI/142/20 27.07.2020 
w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu 

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wilga 

38 XXVI/143/20 27.07.2020 

w sprawie odmowy wstrzymania wykonywania uchwały  

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilga 

39 XXVI/144/20 27.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

40 XXVII/145/20 25.08.2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wilga 

41 XXVII/146/20 25.08.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego 

42 XXVII/147/20 25.08.2020 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Wilga wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za rok 2019 

43 XXVII/148/20 25.08.2020 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilga absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 

44 XXVIII/149/20 29.10.2020 

w sprawie odmowy wstrzymania wykonywania uchwały  

nr XXII/116/20 Rady Gminy Wilga z dnia 2 marca 2020 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Celejów 

45 XXVIII/150/20 29.10.2020 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Wilga na rok szkolny 2020/2021 

46 XXVIII/151/20 29.10.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

47 XXIX/152/20 27.11.2020 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Wilga. 

48 XXIX/153/20 27.11.2020 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  

i zagospodarowania tych odpadów. 
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49 XXIX/154/20 27.11.2020 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe na terenie Gminy Wilga oraz zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

50 XXIX/155/20 27.11.2020 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie 

Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku 

51 XXIX/156/20 27.11.2020 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Wilga w 2021 roku 

52 XXIX/157/20 27.11.2020 
w sprawie przystąpienia Gminy Wilga do wykonywania 

działalności w zakresie telekomunikacji 

53 XXIX/158/20 27.11.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Wilga, położonych w obrębie 

geodezyjnym Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Wilga, 

gm. Wilga 

54 XXIX/159/20 27.11.2020 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020-2029 

55 XXIX/160/20 27.11.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok  

56 XXX/161/20 29.12.2020 

w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wilga na rok 

2021 

57 XXX/162/20 29.12.2020 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie 

pożytku publicznego na rok 2021 

58 XXX/163/20 29.12.2020 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wilga na rok 2021 

59 XXX/164/20 29.12.2020 

w sprawie podjęcia działań w przedmiocie przebudowy 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą krajową  

nr 76 w Wildze  

60 XXX/165/20 29.12.2020 
w sprawie podjęcia działań w sprawie likwidacji zagrożeń 

powodziowych na terenie Gminy Wilga 

61 XXX/166/20 29.12.2020 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020-2029 

62 XXX/167/20 29.12.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

63 XXX/168/20 29.12.2020 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilga  

na lata 2021-2030 

64 XXX/169/20 29.12.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2021 
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I.3. Sołectwa 

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Na czele każdego z sołectw stoi sołtys 

wspomagany przez radę sołecką, który jest jednocześnie władzą wykonawczą sołectwa. 

Władzę uchwałodawczą stanowi zebranie wiejskie. W skład Gminy Wilga wchodzi  

21 sołectw: 

1. Celejów 

2. Cyganówka 

3. Goźlin Górny  

4. Goźlin Mały 

5. Holendry 

6. Mariańskie Porzecze 

7. Nieciecz 

8. Ostrybór 

9. Nowe Podole 

10. Nowy Żabieniec 

11. Ruda Tarnowska 

12. Skurcza 

13. Stare Podole 

14. Stary Żabieniec 

15. Tarnów 

16. Trzcianka 

17. Uścieniec Kolonia 

18. Wicie  

19. Wólka Gruszczyńska 

20. Wilga 

21. Zakrzew 

Sołtysi oprócz codziennej pracy na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury zajmują się 

również zbieraniem opłat za odpady komunalne oraz podatki. Za wykonaną pracę otrzymują 

prowizję, w 2020 roku sołtysi otrzymali wynagrodzenia w łącznej kwocie 96.051,92 zł, 

natomiast za udział w posiedzeniach Rady Gminy zostały wypłacone diety w wysokości 

640,00 zł. Niestety z powodu wybuchu epidemii Covid-19 od marca 2020 roku sesje Rady 

Gminy odbywają się w jak najmniejszym składzie bez osób zaproszonych, dlatego też sołtysi 

nie biorą w nich udziału. 
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I.4. Demografia 

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Wilga, według stanu na dzień  

31 grudnia 2020 roku, na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców 

wynosiła 5212 osób, z czego 2640 osób (50,65%) stanowiły kobiety, natomiast mężczyzn 

było 2572, co stanowiło 49,35%. 

Statystyka ludności gminy Wilga z podziałem na sołectwa 

Miejscowość Liczba osób zameldowanych 

na pobyt stały i czasowy 

Pobyt stały Pobyt czasowy 

Celejów 320 318 2 

Cyganówka 171 167 4 

Goźlin Górny 144 144 0 

Goźlin Mały 156 156 0 

Holendry 62 59 3 

Mariańskie Porzecze 261 261 0 

Nieciecz 144 144 0 

Nowe Podole 243 237 6 

Nowy Żabieniec 291 290 1 

Ostrybór 236 235 1 
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Ruda Tarnowska 117 117 0 

Skurcza 146 145 1 

Stare Podole 251 249 2 

Stary Żabieniec 148 147 1 

Tarnów 66 66 0 

Trzcianka 385 361 24 

Uścieniec Kolonia 85 85 0 

Wicie 250 246 4 

Wilga 1378 1370 8 

Wólka Gruszczyńska 116 116 0 

Zakrzew 242 237 5 

Razem 5212 5150 62 
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W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych, stan liczby ludności na dzień  

31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 

− liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym ( 0-18 lat) 1046 osób, w tym 492 

osoby stanowiły kobiety, 554 osoby mężczyźni; 

− liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 19-60 lat) 3038 osób, w tym 1487 osób 

stanowiły kobiety, 1551 mężczyźni; 

− liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 1128 osób, w tym 661 osób stanowiły 

kobiety, 467 mężczyźni. 
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W 2020 roku narodziło się w gminie Wilga 55 dzieci, w tym 32 chłopców  

i 23 dziewczynki. Zmarło natomiast 70 osób, w tym 27 kobiet i 43 mężczyzn.  

Zgodnie z powyższymi danymi w gminie Wilga jest ujemny przyrost naturalny, który wynosi 

– 2,7%. 

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Wildze sporządził 2 akty urodzenia (transkrypcje),  

43 akty małżeństwa (2 transkrypcje, 9 ślubów cywilnych, w tym 5 ślubów w lokalu USC, 

natomiast 4 śluby poza lokalem USC, 32 śluby wyznaniowe) oraz 60 aktów zgonu. 
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Dnia 30 lipca 2020 roku 6 par z terenu gminy Wilga świętowało Złote Gody.  

Wójt Gminy w imieniu Prezydenta RP, odznaczyła Jubilatów pamiątkowymi Medalami  

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.     

                                                                                     

 

 

W dniu 30 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wildze odbyła się 

uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez 

Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trójka i więcej dzieci wzorowo pełniło służbę 

wojskową. Srebrnym medalem uhonorowano Panią Janinę Bednarczyk z Goźlina Górnego, 

Państwa Danielę i Stanisława Osiadacz z Goźlina Małego oraz Państwa Hannę i Henryka 

Szlasa ze Starego Żabieńca. 

 

 

W 2020 roku wpłynęło 245 wniosków o wydanie dowodów osobistych, 

unieważnionych zostało 281 dowodów osobistych. 
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W 2019 roku na pobyt stały zameldowało się 75 osób a na pobyt czasowy 71 osób. 

Wpłynął 1 wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego oraz 3 z pobytu czasowego. Wójt 

Gminy Wilga wydał 4 decyzje administracyjne, dotyczące spraw meldunkowych. Nadal 

występuje trend spadkowy, jeśli chodzi o migrację, i tak rok 2020 w porównaniu do 

poprzedniego kształtuje się następująco, tzn. wpłynęło 76 wniosków o zameldowanie na 

pobyt stały i 62 na pobyt czasowy. Z pobytu czasowego wymeldowały się 4 osoby, natomiast 

ze stałego 8 osób. Wójt wydał 9 decyzji administracyjnych. Od jednej decyzji strona odwołała 

się. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję I instancji (Wójta).  

 

I.5. Przedsiębiorcy  

W 2020 roku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wildze złożono: 

− wnioski o wpis do CEIDG - 12szt 

− wnioski o wykreślenie wpisu z CEIDG - 13szt 

− wnioski o wznowienie działalności gospodarczej - 15szt 

− wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej - 24szt 

− wnioski o zmianę wpisu w CEIDG  - 52szt 

Na dzień 31.12.2020r na terenie gminy Wilga wpis w CEIDG posiadało 270 osób  

/w tym 45 zawieszonych/. W 2020 r. zarejestrowano w gminie 17 nowych przedsiębiorców  

i tyle samo zakończyło swoją działalność. 

W 2020r dokonano jednego wpisu w ewidencji innych obiektów, w których 

świadczone są usługi hotelarskie na terenie gminy Wilga. 

 

Liczba wpisów w CEIDG wg. głównego rodzaju działalności gospodarczej: 

Dział Rodzaj działalności Liczba przedsiębiorców 

01 
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, 

włączając działalność usługową  

4 

02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna  2 

03 Rybactwo 2 

10 Produkcja artykułów spożywczych  3 

11 Produkcja napojów  1 

14 Produkcja odzieży  4 

15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych  1 

16 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem 

mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów 

używanych do wyplatania 

6 

18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 2 

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  1 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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23 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych  

3 

25 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń  

6 

31 Produkcja mebli  4 

32 Pozostała produkcja wyrobów  2 

33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń  7 

37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  1 

41 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 

budynków 

12 

42 
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej 

3 

43 Roboty budowlane specjalistyczne  32 

45 
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami 

samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych  

20 

46 
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 

samochodowymi  

13 

47 
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi  

34 

49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy  16 

53 Działalność pocztowa i kurierska  1 

55 Zakwaterowanie  1 

56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem  12 

59 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań 

wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 

i muzycznych  

1 

61 Telekomunikacja  1 

62 

Działalność związana z oprogramowaniem  

i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana  

3 

66 
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz 

ubezpieczenia i fundusze emerytalne  

5 

68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  3 

69 
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa  

i doradztwo podatkowe  

4 

70 
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo 

związane z zarządzaniem  

3 

71 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania 

i analizy techniczne  

6 

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej  1 

74 
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna  

4 

75 Działalność weterynaryjna 1 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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81 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem 

porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 

zieleni  

5 

82 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura 

i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej  

5 

85 Edukacja  9 

86 Opieka zdrowotna  13 

87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem  1 

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką  3 

93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna  1 

95 
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku 

osobistego i domowego  

3 

96 Pozostała indywidualna działalność usługowa  5 

 

Stopa bezrobocia (udział osób bezrobotnych w stosunku do osób aktywnych 

zawodowo) w końcu grudnia 2020 r. kształtowała się w powiecie garwolińskim na poziomie 

9,4 %. W celu aktywizacji osób bezrobotnych Urząd Gminy Wilga w 2020 roku zatrudnił 2 

osoby w ramach robót publicznych oraz 1 osobę  w celu odbycia stażu zawodowego, która 

dodatkowo zatrudniona została na umowę na zastępstwo. 

 

II. Finanse Gminy 

II.1.Wykonanie budżetu Gminy Wilga w 2020 roku.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. zrealizowano dochody budżetowe  

w kwocie 25.946.849,22zł, oraz  wydatki w kwocie  25.131.781,78 zł.   

            Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 815.067,44 zł przy planowanym 

deficycie na poziomie  661.500,00 zł.   

 Dochody bieżące wyniosły – 25.161.984,10zł, wydatki bieżące – 24.072.603,06 zł, 

nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – 1.089.381,04 zł  

W roku 2020 Gmina Wilga nie zaciągała pożyczek i kredytów.  Stan zadłużenia  

na 31 grudnia 2020 roku wynosił – 0,00 zł,   

W roku 2020 Gmina nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. 

 

II.2. Wykonanie dochodów 

W 2020 roku dochody budżetu gminy wyniosły 25.946.849,22 zł, co stanowi wzrost 

 w stosunku do 2019 roku o kwotę 1.920.114,02 zł (tj. o 8%).  

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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Główną przyczyną zwiększenia dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone oraz 

środki w wysokości 500.000,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (RFIL). Środki te będą przeznaczone na wydatki majątkowe w 2021 roku. Jest to 

bezzwrotne wsparcie i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

Realizacja dochodów budżetu za rok 2020, w porównaniu do roku 2019, przedstawia się 

następująco:  

 2019 2020 

 Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
Plan Wykonanie 

% 

wykonania 

Dochody 

ogółem 
23.801.473,47 24.026.735,20 100,95% 25.705.624,78 25.946.849,22 100,94% 

w tym: 

majątkowe 
1.007.766,00 878.218,90 87,15%  287.103,28 784.865,12 273,37%  

 

Realizacja dochodów budżetu za rok 2020 według działów, w porównaniu do planu 

budżetowego po dokonanych zmianach, przedstawia się następująco: 

 

Dochody wg działów Plan Wykonanie 

wykonanie 

/ plan  

w % 

dochody 

wykonanie / 

dochodów 

wykonanych 

ogółem w % 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 348.980,60 348.978,81 100,00% 1,34% 

700 - Gospodarka 

mieszkaniowa 
147.523,00 139.106,06 94,29% 0,54% 

750 - Administracja publiczna 90.321,00 85.361,64 94,51% 0,33% 

751 - Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

52.955,00 51.994,24 98,19% 0,20% 

754 - Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
16.000,00 16.000,00 100,00% 0,06% 

756 - Dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane 

z ich poborem 

7.248.488,00 7.132.952,30 98,41% 27,49% 

758 - Różne rozliczenia 7.305.106,53 7.804.340,59 106,83% 30,08% 

801 - Oświata i wychowanie 844.801,65 846.570,24 100,21% 3,26% 

852 - Pomoc społeczna 235.762,00 222.610,24 94,42% 0,86% 

854 -  Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
20.825,00 9.335,55 44,83% 0,04% 

855 -  Rodzina 7.984.461,00 7.945.974,25 99,52% 30,62% 
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900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
1.410.401,00 1.343.625,30 95,27% 5,18% 

Suma 25.705.624,78 25.946.849,22 100,94% 100,00% 

 

Gmina Wilga najwyższe dochody osiągnęła w Dziale 855 – Rodzina. Są to dotacje 

otrzymane z budżetu Państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych. 

Wysokie dochody są również w  Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem. Stanowią one ponad 27% wszystkich dochodów gminy Wilga oraz 

w Dziale 758 – Różne rozliczenia, stanowiące 30% dochodów ogółem. Wpływy w tym dziale 

pochodzą m.in. z subwencji, dotacji, oraz środków z RFIL.  
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Realizacja dochodów w gminie Wilga w latach 2017- 2020 wg rodzaju 

 

  

Wykonanie 

2017 

Wykonanie 

2018 

Wykonanie 

2019 

Wykonanie 

2020  
Dochody ogółem 20.388.826,80 21.772.227,23 24.026.735,20 25.946.849,22  
Dochody bieżące, z tego: 19.946.184,03 21.358.033,60 23.148.516,30 25.161.984,10  
udziały we wpływach z 

PDOF 
2.841.793,00 3.142.636,00 3.394.277,00 3.436.025,00 

 
udziały we wpływach z 

PDOP 
70.154,38 276.701,06 19.356,83 40.190,26 

 
subwencja ogólna 5.515.317,00 6.208.177,00 6.849.111,00 7.212.645,00  
dotacja i śr. przez na cele 

bież 
7.249.016,26 7.596.507,69 8.308.006,00 9.119.863,77 

 
poz. dochody bieżące,  

w tym: 
4.269.903,39 4.134.011,85 4.577.765,47 5.353.260,64 

 
  podatek od nieruchomości 1.828.228,41 1.997.302,31 2.137.762,29 2.205.169,24  
Dochody majątkowe,  

w tym: 
442.642,77 414.193,63 878.218,90 784.865,12 

 
 sprzedaż majątku 152.690,00 12.357,72 500,00 70.256,22  
dotacja oraz środki na 

inwestycje 
289.952,77 401.835,91 868.474,57 713.951,77 
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Realizacja wyszczególnionych dochodów podatkowych w latach 2017-2020 

  

Dochody podatkowe 
2017 2018 2019 2020 

podatek rolny 334.807,23 327.772,39 353.307,56 380.970,57 

podatek leśny 198.495,08 205.594,44 199.540,38 197.966,54 

podatek od nieruchomości 1.828.228,41 1.997.302,31 2.137.762,29 2.205.169,24 

podatek od środków 

transportowych 
80.372,64 132.010,45 109.092,25 103.420,51 
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Podstawowe dochody podatkowe  na 1 mieszkańca gminy Wilga - Wskaźnik G 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Kwota dochodów w 

przeliczeniu na jednego 

mieszkańca 

1.261,51 1.266,50 1.344,75 1 469,05 

 

Dochody własne (czyli takie, na których pozyskanie samorządy mają wpływ,  

m.in.: podatki lokalne, opłaty, dochody z mienia) stanowiły 34,82 %, dochodów budżetowych 

ogółem.  

Biorąc pod uwagę łącznie podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości od osób 

fizycznych i  prawnych w roku 2020 uzyskaliśmy z tego tytułu  kwotę 2.784.106,35 zł. 

Zaległości na koniec roku z w/w podatków w wysokości 285.429,31zł, stanowią 

10,25% zrealizowanych wpływów rocznych z tych podatków.   

W ewidencji podatkowej Urzędu Gminy w Wildze w 2020 roku figurowało 135 

pozycji, na których dokonano opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych  

z działalnością gospodarczą (osoby prawne 25 i osoby fizyczne - 110).  

Przypis podatku od nieruchomości związany z prowadzoną przez te podmioty 

działalnością gospodarczą w roku 2020 wyniósł: 

− osoby prawne   –  1.229.827,00 zł, 

− osoby fizyczne  –     269.122,00 zł. 
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Łączne wpływy za rok 2020 z tytułu podatku od działalności gospodarczej  

na 31.12.2020 r. wyniosły: 

− od osób prawnych  –  1.154.574,00 zł, 

− od osób fizycznych  –     238.445,00 zł. 

Jednocześnie należy nadmienić, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczną 

podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oraz ze względu na sytuację epidemiczną 

(COVID-19) pięciu podmiotom udzielono ulgi w postaci umorzenia podatku od 

nieruchomości dotyczącego działalności gospodarczej w kwocie:  

− osoby prawne   –       16.102,62 zł, 

− osoby fizyczne  –         4.714,00 zł. 

Na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymaliśmy z budżetu państwa 

subwencję ogólną w kwocie  7.212.645,00zł, w tym: 

− subwencja na zadania oświatowe   – 4.761.734,00 zł 

− część wyrównawcza   – 2.450.911,00 zł 

 

 W roku 2020 z gospodarowania mieniem komunalnym Gmina uzyskała dochody  

w kwocie   -     266.193,52 w tym: 

1. Z opłat z najmu i dzierżawy (§ 0750)                               188.559,65 zł 

 w tym: dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej     104.120,86 zł 

2. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów  (§ 0550)      6.720,52 zł 

3. 

4. 

Ze sprzedaży  składników majątkowych  (§ 0870) 

Wpłaty za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077) 

256,22 zł 

 

70.000,00 zł 

5.  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) 

 

657,13 zł 

 

II.3.  Wydatki 

Realizacja wydatków Gminy Wilga w roku 2020 wyniosła 25.131.781,78 zł, co 

stanowi 95,31% w stosunku do uchwalonego planu. 

Struktura wydatków [wykonanych] 
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  2019 2020 

  Plan Wykonanie 

% 

wyko-

nania 

Plan Wykonanie 

% 

wyko-

nania 

Wydatki 

ogółem 
25.634.709,17 2.601.719,92 95,97 26.367.124,78 25.131.781,78 95,31 

w tym:  

majątkowe 
2.543.025,13 2.454.112,31 96,50 1.302.813,23 1.059.178,72 81,30 

 

Środki budżetowe zostały w różnym stopniu wykorzystane w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej. 

Wydatki budżetu wg działów Plan Wykonanie 

wykonanie 

/ plan 

w % 

wydatki 

wykonanie 

/ wydatki 

wykonane 

ogółem w 

% 

010 - Rolnictwo i łowiectwo 417.158,60 347.101,89 83,21% 1,38% 

600 - Transport i łączność 280.459,62 239.647,56 85,45% 0,95% 

700 - Gospodarka mieszkaniowa 58.300,00 44.420,29 76,19% 0,18% 

710 - Działalność usługowa 11.625,00 4.624,80 39,78% 0,02% 

750 - Administracja publiczna 2.168.379,56 2.074.208,11 95,66% 8,25% 

751 - Urzędy naczelnych 

organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

52.955,00 51.994,24 98,19% 0,21% 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
419.391,53 271.846,80 64,82% 1,08% 

757 - Obsługa długu publicznego 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

758 - Różne rozliczenia 120.000,00 8.421,00 7,02% 0,03% 

801 - Oświata i wychowanie 10.283.131,65 9.908.076,19 96,35% 39,42% 

851 - Ochrona zdrowia 118.210,00 81.317,35 68,79% 0,32% 

852 - Pomoc społeczna 823.897,00 741.553,83 90,01% 2,95% 

854 -  Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
32.825,00 10.713,19 32,64% 0,04% 

855 -  Rodzina 7.988.185,00 7.942.094,78 99,42% 31,60% 

900 - Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
2.961.639,73 2.796.335,08 94,42% 11,13% 

921 - Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
503.917,09 498.792,03 98,98% 1,98% 

926 - Kultura fizyczna i sport 117.050,00 110.634,64 94,52% 0,44% 

Suma 26.367.124,78 25.131.781,78 95,31% 100,00% 



27 

 

 

  

010 - Rolnictwo i 
łowiectwo

1%

600 - Transport 
i łączność…

700 - Gospodarka 
mieszkaniowa

0% 710 - Działalność 
usługowa…

750 - Administracja 
publiczna

8%

751 - Urzędy naczelnych 
organów władzy 

państwowej, kontroli i 
ochrony prawa… 754 -

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

1%
757 - Obsługa długu 

publicznego
0%

758 - Różne 
rozliczenia

0%

801 - Oświata i 
wychowanie

39%

851 - Ochrona 
zdrowia

0%

852 - Pomoc 
społeczna

3%

854 - Edukacyjna 
opieka 

wychowawcza
0%

855 - Rodzina
32%

900 - Gospodarka 
komunalna i 

ochrona środowiska
11%

921 - Kultura i 
ochrona dziedzictwa 

narodowego
2%

926 - Kultura 
fizyczna i sport

0%

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020rok w stosunku 
do wydatków ogółem



28 

II.4. Realizacja funduszu sołeckiego 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy i zagwarantowane dla danego sołectwa na wykonanie zadań 

i przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Decyzję o przeznaczeniu 

środków na dane zadanie podejmują mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim. 

Dzięki temu są one przeznaczone na realizację potrzeb, które zgłaszają sami mieszkańcy. 

Projekt wniosku dotyczący rozdysponowania funduszu sołeckiego składany Wójtowi do dnia  

30 września, musi spełniać trzy warunki: 

1. służyć poprawie standardu życia mieszkańców, 

2. należeć do zadań własnych gminy, 

3. być zgodny ze strategią rozwoju gminy.  

W budżecie Gminy Wilga na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach Funduszu 

Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 358.456,44 zł, wykorzystano 

355.476,72 zł, tj. 99,17 % planu rocznego. Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych 

sołectwach przedstawia się następująco. 

 

Sołectwo 
Nazwa zadania Kwota 

realizacji 

Celejów 

1. Remont dróg gminnych -Zakup tłucznia betonowego i 

kruszywa drogowego 

2. Wykonanie tablic informacyjnych 

20.829,04 zł 

 

184,50 zł 

Cyganówka 1. Budowa oświetlenia ulicznego 14.647,38 zł 

Goźlin Górny 

1. Remont dróg gminnych 

2. Kontynuacja budowy linii oświetlenia wzdłuż drogi 

wiodącej przez wieś w kierunku 801,  

z uwzględnieniem instalacji oświetlenia LED 

9.999,70 zł 

4.192,99 zł 

Goźlin Mały 1. Remont dróg gminnych 14.555,73 zł 

Holendry 
1. Remont dróg gminnych 

2. Zakup luster drogowych 

9.483,30 zł 

701,10 zł 

Mariańskie 

Porzecze 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

2. Wykonanie tablic informacyjnych 

3. Zakup gabloty informacyjnej 

14.968,00 zł 

996,30 zł 

2.607,60 zł 

Nieciecz 
1. Wymiana ogrodzenia przy PSP Mar. Porzecze 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

10.000,00 zł 

4.000,00 zł 

Nowe Podole 
1. Remont PSP Kępa Celejowska 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

4.990,00 zł 

12.700,92 zł 

Nowy 

Żabieniec 

1. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej  

w Żabieńcu 

2. Zakup materiałów do remontu świetlicy 

15.000,00 zł 

 

5.392,66 zł 
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Ostrybór 
1. Ogrodzenie i doposażenie skweru gminnego 

2. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego 

10.158,70 zł 

7.100,00 zł 

Ruda 

Tarnowska 

1. Wymiana dachu na cel świetlicy wiejskiej 

2. Zakup materiałów do instalacji elektrycznej  

w świetlicy 

3. Uruchomienie instalacji ogrzewania centralnego  

w świetlicy wiejskiej 

10.000,00 zł 

998,57 zł 

 

1.700,00 zł 

Skurcza 
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

2. Zakup progów zwalniających na drogi gminne 

10.531,70 zł 

3.367,74 zł 

Stare Podole 1. Remont dróg    18.425,89 zł 

Stary 

Żabieniec 

1. Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej  

w Żabieńcu 

 

14.270,00 zł 

Tarnów 

1. Zakup kruszywa do remontu dróg 

2. Zakup zamiatarko-odśnieżarki 

3. Zakup motokosy 

4. Zakup podkrzesywarki na wysięgniku 

1.199,25 zł 

3.360,00 zł 

3.290,00 zł 

3.280,00 zł 

Trzcianka 
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego  

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej 

2.600,00 zł 

19.289,57 zł 

Uścieniec 

Kolonia 

1. Budowa  i modernizacja oświetlenia ulicznego 11.160,66 zł 

Wicie 
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

2. Wykonanie tablic informacyjnych 

18.146,05 zł 

190,65 zł 

Wilga 

1. Zakup progów zwalniających na drogi gminne 

2. Doposażenie samochodu strażackiego -OSP Wilga 

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

5.994,77 zł 

22.000,00 zł 

12.321,00 zł 

Wólka 

Gruszczyńska  

1. Remont dróg gminnych 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

6.900,30 zł 

6.000,00 zł 

Zakrzew 1. Remont dróg gminnych 17.942,66 zł 

Łącznie: 355.476,72 zł 

 

Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu 

Sołeckiego w 2020 roku za rok 2019 wyniósł 85.461,53 zł. 
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Doposażony skwer w miejscowości Ostrybór. 

 

 

 

Nowe oświetlenie uliczne w Cyganówce 
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Zmodernizowane oświetlenie uliczne w miejscowości Uścieniec Kolonia 

 

 

 

 

Niezwykle ważnym elementem odnoszącym się do funduszu sołeckiego, jest 

uświadamianie i edukacja mieszkańców gminy w zakresie funduszu i finansów publicznych. 

To właśnie oni mają największy wpływ na jego wykorzystanie, uczestnicząc w zebraniach 

wiejskich, zgłaszając swoje potrzeby i ucząc się praw, jakie im przysługują. Katalog 

możliwości i opcji, jakie daje instrument zwany funduszem sołeckim, jest bardzo szeroki, 

dlatego nie planuje się z niego rezygnować. Jest on bardzo dobrym narzędziem, 

umożliwiającym poznawanie potrzeb lokalnej społeczności i polepszanie warunków życia 

mieszkańców Gminy Wilga. 

Bardzo ważną rolę pełnią tutaj sołtysi każdej z miejscowości którzy poprzez swoje 

prężne działania potrafią zmotywować do działań mieszkańców i wspólnymi siłami osiągnąć 

bardzo dobre wyniki. Tak jak sołectwo Ostrybór, które dzięki działaniu sołtysa i mieszkańców 

zostało w roku 2020 wyróżnione przez Samorząd Mazowsza w kategorii MIAS rekreacyjnie 

(projekty dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat 

ogrodowych) nagrodą w wysokości 1.000,00zł, za realizację zadania pn.: „Ogrodzenie  

i doposażenie skweru gminnego w miejscowości Ostrybór”. W ramach zadania zakupiono 

niezbędne materiały do wykonania ogrodzenia, które własnymi siłami wykonali mieszkańcy 

sołectwa. 
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II.5. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

W zarządzie Gminy Wilga na dzień 31.12.2020r. znajdowały się środki trwałe                           

o wartości ewidencyjnej  - 48.953.305,09 zł.  .  

Posiadane środki trwałe (bez gruntów) umorzone są w około 48 %. 

 

Na wartość środków trwałych składają się:  

1. Grunty (grupa 0) o wartości 5.892.700,44 zł 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wilga posiadała  grunty o łącznej powierzchni  

246,8724 ha  w tym: 

1. Na terenie Osiedla Wypoczynkowego w Wildze - są to działki leśne, 

działki pod zabudowę letniskową oraz działki pod drogami 

158,9510 ha 

2. Na terenie wsi Wilga 

w tym:  

zabudowane grunty pod budynkami Publicznej Szkoły Podstawowej, 

Stacji Uzdatniania Wody, tereny pod boiskiem szkolnym, 

grunty rekreacyjno-wypoczynkowe 

drogi 

grunty zadrzewione i zakrzewione 

pozostałe 

29,4058 ha 

 

3,9657ha 

 

0,0127ha 

10,1324ha 

8,8050ha 

6,4900ha 

3.  Na terenie wsi Ostrybór 

w tym: 

drogi 

pozostałe 

12,3771 ha 

 

11,4371ha 

0,9400ha 

4. Na terenie wsi Cyganówka 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

7,3683 ha 

5. Na terenie wsi Ruda Tarnowska 

w tym: 

drogi 

grunty zabudowane 

pozostałe 

3,6670ha 

 

3,4079ha 

0,1198ha 

0,1393ha 

6.  Na terenie wsi Celejów 

w tym: 

drogi 

rowy 

lasy i grunty orne 

4,0666 ha 

 

1,4913ha 

0,1707ha 

2,4046ha 

7. Na terenie wsi Goźlin Górny 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

2,0500ha 
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8. Na terenie wsi Goźlin Mały 

w tym: 

drogi 

grunty zabudowane 

0,5100ha 

 

0,4700ha 

0,0400ha 

9. Na terenie wsi Mariańskie Porzecze 

w tym: 

drogi 

grunty zabudowane 

pozostałe 

4,3040ha 

 

3,0452ha 

1,2383ha 

0,0205ha 

10 Na terenie wsi Nieciecz 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

1,6052ha 

11 Na terenie wsi Nowe Podole 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

1,7451ha 

 

12 Na terenie wsi Stare Podole 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

0,9962ha 

13 Na terenie wsi Nowy Żabieniec 

w tym: 

drogi 

grunty zabudowane 

pozostałe 

6,6086ha 

 

4,5463ha 

0,6100ha 

1,4523ha 

14 Na terenie wsi Stary Żabieniec /grunty pozostałe/ 0,7984ha 

15 Na terenie wsi Skurcza 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

0,8900ha 

16 Na terenie wsi Trzcianka 

w tym: 

drogi 

grunty zabudowane 

pozostałe 

7,5807ha 

 

7,2268ha 

0,3300ha 

0,0239ha 

17 Na terenie wsi Wicie 

w tym: 

drogi 

pozostałe 

1,1238ha 

 

0,7593ha 

0,3645ha 

18 Na terenie wsi Wólka Gruszczyńska 

wszystkie grunty znajdują się pod drogami 

1,4054ha 

19 Na terenie wsi Zakrzew 

w tym: 

drogi 

grunty zabudowane 

1,4192ha 

 

0,8700ha 

0,5492ha 

 

W okresie od 31 grudnia 2019 roku (ostatniej informacji o stanie mienia) do dnia 31.12.2020 

roku wartość gruntów nie uległa zmianie. 
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2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy I-II) o wartości 41.721.446,01 zł w 

tym: 

a. budynki użyteczności publicznej: 

L.p. Nazwa obiektu Wartość  

1. Budynek Urzędu Gminy 436.247,63 

2. Garaż Urzędu Gminy 2.500,00 

3. Budynki bazy gospodarczej 41.667,15 

4. Budynek OSP Wilga 17.691,88 

5. Budynek OSP Mariańskie Porzecze 94.388,42 

6. Budynek gospodarczy OSP Mariańskie Porzecze 7.324,69 

7. Garaż OSP Mariańskie Porzecze 167.036,65 

8. Budynek OSP Żabieniec 381.508,41 

9. 
Budynek OSP Trzcianka przebudowany na świetlicę 

wiejską 
192.824,14 

10. Garaż OSP Trzcianka 227.408,80 

11. 
Budynek dawnego sklepu w Rudzie Tarnowskiej 

zaadaptowany na cele świetlicy wiejskiej 
4.000,00 

12. Budynek po dawnym przedszkolu wraz z wiatą 184.136,20 

 

b. budynki oświaty wraz z infrastrukturą 

1. Budynki PSP w Wildze 3.439.398,71 

2. 
Budynek PSP w Kępie Celejowskiej wraz z salą 

gimnastyczną i domem nauczyciela 
2.131.709,71 

3. Budynki PSP w Mariańskim Porzeczu 835.611,52 

4. Budynek PSP w Żabieńcu 636.564,21 

 

c. obiekty sportowo-rekreacyjne i place zabaw 

1. Boisko sportowe wraz z budynkiem i infrastrukturą 338.272,05 

2. Hala sportowa w Wildze 2.158.866,88 

3. Skwer w Ostrymborze 82.919,01 

4. Plac zabaw w Trzciance 29.264,19 

5. Plac zabaw w Mariańskim Porzeczu 36.059,44 

6. Otwarta Strefa Aktywności w Mariańskim Porzeczu 95.147,30 

7. Plac zabaw w Wildze 76.594,73 

8. Plac zabaw w Żabieńcu 12.861,50 

9. Skwer rekreacyjny w Wildze 310.447,67 

10. Plac zabaw przy przedszkolu w Wildze 315.929,79 

11. Pozostałe 42.060,80 
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d. obiekty infrastruktury drogowej 

1. Wiaty przystankowe 117.107,00 

2. Chodniki i place 1.597.530,58 

3. Drogi 9.431.321,76 

4. Oświetlenie uliczne 685.989,21 

 

 

e. obiekty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

1. Stacja uzdatniania wody wraz ze studniami 1.184.122,73 

2. Zbiorniki wyrównawcze 787.614,45 

3. Wodociągi 7.524.730,93 

4. Przepompownia wody 99.191,73 

5. Oczyszczalnia ścieków 1.995.144,09 

6. Kanalizacja 5.650.268,85 

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 349.983,20 

 

 

3. Maszyny i urządzenia techniczne (grupy III-VI oraz VIII) o wartości 833.685,90 zł  

w tym m.in. równiarka drogowa, wyposażenie bazy gospodarczej, komputery, kopiarki, 

urządzenia agd w świetlicach, motopompy i inne. 

 

4. Środki transportu (grupa VII) o wartości 505.472,74 zł w tym: 

 

1. Samochód pożarniczy - OSP Trzcianka 80.800,00 

2. Samochód pożarniczy - OSP Mariańskie Porzecze 23.469,42 

3. Samochód pożarniczy - OSP Mariańskie Porzecze 40.901,00 

4. Samochód pożarniczy - OSP Żabieniec 35.278,54 

5. Samochód pożarniczy - OSP Żabieniec 181.651,58 

6. Ciągnik U912 23.089,80 

7. Ciągnik rolniczy 12.850,40 

8. Przyczepy ciągnikowe 4.082,00 

9. Samochód Iveco 49.650,00 

10. Dron 53.700,00 
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III. POLITYKA, PROGRAMY I STRATEGIE 

III.1. Strategia Rozwoju Gminy Wilga na lata 2015 -2023  

 

Strategia Rozwoju Gminy Wilga jest podstawowym dokumentem określającym wizję, 

misję, cele strategiczne, cele operacyjne i finansowe oraz obszary rozwojowe. Wprowadzona 

została Uchwałą Rady Gminy Wilga NR XIV/78/16 z dnia 11 stycznia 2016 roku. Ma 

charakter nadrzędny względem dokumentów o znaczeniu planistycznym. Wyznacza istotne 

ramy, myśląc o trwałym rozwoju. Strategia sporządzona została przez władze gminy wspólnie 

z jej mieszkańcami przy udziale zewnętrznych ekspertów. Strategia opiera się na najnowszej 

metodologii i standardach wykorzystywanych w strategicznym planowaniu rozwoju 

jednostek samorządu terytorialnego popularyzowanych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego  

w ramach projektu „ Strategicznie dla Rozwoju”.  

Mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej Gminy Wilga, sformułowano 

misję w sposób następujący: Dynamiczny rozwój Gminy Wilga oparty na budowaniu 

potencjału gospodarczego oraz wykorzystywaniu lokalnych walorów przyrodniczych  

i kulturowych, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności Gminy oraz zapewnienia 

mieszkańcom wysokiego standardu życia. Tak sformułowana misja znajduje swoje 

umotywowanie w kompetencjach i atutach, jakimi dysponuje Gmina. Dla ich realizacji 

opracowanych zostało 4 cele strategiczne oraz wskazano cele operacyjne, wspomagające ich 

realizację. Do nich należą: 

 

 CELE STRATEGICZNE    CELE OPERACYJNE  

C1.  

Rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej oraz 

zapewnienie wysokiej  

  jakości życia  

C1.1.  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej (przede wszystkim sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej)  

C1.2.  
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

oświaty i wychowania  

C1.3.  
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej  

C1.4.  
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

kulturalno-społecznej  

C1.5.  
Modernizacja infrastruktury służby zdrowia  

i poprawa dostępności usług medycznych  

C1.6.  Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy  
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C2.  

Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości oraz 

zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystycznej 

Gminy  

C2.1.  

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz 

osób chcących otworzyć działalność 

gospodarczą  

C2.2.  
Promowanie polityki nakierowanej na 

inwestycje i innowacje  

C2.3.  

Wykorzystywanie walorów przyrodniczych  

i kulturowych Gminy w procesie rozwoju 

gospodarczego  

C2.4.  
Zwiększanie atrakcyjności turystycznej 

Gminy  

C2.5.  
Promocja Gminy w bezpośrednim i dalszym 

otoczeniu  

C2.6.  
Rewitalizacja obiektów kultury oraz 

obiektów zabytkowych  

C3.  

Rozwój korzystnych powiązań 

komunikacyjnych, dbałość  

o środowisko przyrodnicze  

oraz o ład przestrzenny  

C3.1.  

Rozbudowa i modernizacja układu 

drogowego, w tym nawierzchni dróg, 

chodników, ścieżek rowerowych i parkingów  

C3.2.  
Poprawa komunikacji wewnętrznej na terenie 

Gminy oraz komunikacji zewnętrznej  

C3.3.  
Ochrona obszarów cennych pod względem 

walorów przyrodniczych  

C3.4.  

Promowanie postaw proekologicznych, w 

tym dotyczących stosowania alternatywnych 

źródeł energii i budownictwa 

energooszczędnego 

C3.5.  Rewitalizacja przestrzeni publicznej  

C4.  

Rozwój zintegrowanego 

społeczeństwa obywatelskiego, 

wspieranie lokalnej  

aktywności mieszkańców oraz 

aktywne rozwiązywanie 

problemów społecznych  

C4.1.  
Inspirowanie i wspieranie inicjatyw 

obywatelskich  

C4.2.  
Komunikacja z mieszkańcami i budowa 

więzi społeczności lokalnej  

C4.3.  
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

oraz negatywnym zjawiskom społecznym  

C4.4.  
Sprzyjanie rozwojowi społeczeństwa 

informacyjnego  

C4.5.  
Aktywizacja oraz integracja dzieci  

i młodzieży  

C4.6.  
Aktywizacja oraz integracja środowiska 

seniorów  
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Mając na względzie poprawę warunków bytowych mieszkańców działania skupione 

zostały na modernizacji infrastruktury drogowej i oświatowej w naszej gminie, modernizację 

oświetlenia ulicznego, poprawę jakości powietrza na terenie naszej gminy. Trwają również 

prace przygotowawcze do rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni 

ścieków w Celejowie, przygotowanie pełnej dokumentacji trwa około dwóch lat, ich 

ukończenie przewidziane jest na drugą połowę 2021 roku. 

Gmina posiada w swoim zasobie Stację Uzdatniania Wody w Wildze (działka  

ew. nr 528/5), wodociąg o długości 114,28 km oraz jedną przepompownię wody  

w miejscowości Nowy Żabienic (działka nr 571/6). Wilga posiada również oczyszczalnię 

ścieków o przepustowości 110 m³/dobę oraz kanalizacje o długości 12,28 km. Zarówno stacja 

uzdatniania wody, wodociąg oraz oczyszczalnia ścieków są wydzierżawianie i z tego tytułu 

w 2020 roku Gmina Wilga osiągnęła wpływy w wysokości 104.120,86 zł.  

Dbając o rozbudowę i modernizację infrastruktury oświatowej na terenie gminy 

zrealizowano następujące inwestycje: 

1. Wybudowano nowe ogrodzenie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mariańskim 

Porzeczu za  kwotę 25.750,00 zł. 

2. Wymieniono dach na Publicznej Szkole Podstawowej w Żabieńcu – 89.884,59 zł. 

3. Wyremontowano kuchnię w Publicznej Szkole Podstawowej w Kępie Celejowskiej  

za kwotę 301.364,62 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 80.000,00zł. 

 

W celu rozszerzenia oferty edukacyjnej placówek oświatowych oraz poprawy 

warunków pracy nauczycieli podjęto działania celem pozyskania środków zewnętrznych, 

udało się to w następujących programach: 

1. Na początku kwietnia Gmina Wilga złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – projekt Zdalna Szkoła.   

Za otrzymane środki zakupiono 20 laptopów z oprogramowaniem. 
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2. W marcu otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w kwocie 74.728,65 złotych, na 

zakup 29 laptopów z oprogramowaniem. Projekt finansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do 

szybkiego Internetu Działanie 1.1- Zdalna Szkoła. Kolejne laptopy zostały przekazane 

rodzinom wielodzietnym. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu otrzymała dofinansowanie w kwocie 

75.000,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa 

kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. 

 

 

4. W ramach rządowego programu -  „Aktywna tablica” Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Żabieńcu została wyposażona w dwa 75 calowe monitory interaktywne. Całkowita 

wartość zadania dla szkoły wyniosła w sumie 17 500 zł. Wsparcie finansowe to kwota 

14 000 zł. Wkład własny Gminy Wilga wyniósł 3 500 zł. 
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5. W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 

do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, Gmina Wilga złożyła wniosek o sprzęt dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kępie Celejowskiej, w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, 

tablety, drukarki, projektor i monitor interaktywny o wartości 127.469,04 zł. Udział  

w projekcie umożliwił zorganizowanie pracy tak, aby zapewnić pomoc wszystkim 

uczniom i nauczycielom potrzebującym wsparcia w pracy zdalnej. 

 

 

Każda ze szkół z terenu Gminy Wilga została wyposażona w licencję i dostęp do 

programu Librus. Koszt zadania 20.880,00zł. 
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Sytuacja jaka zaistniała w 2020 roku w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 

zmusiła samorządy oraz jednostki nadrzędne do ukierunkowania zadań na usprawnienie nauki 

zdalnej w szkołach oraz doposażenie dzieci i nauczycieli w niezbędny sprzęt, dlatego również 

w naszej gminie były to zadania priorytetowe. 

Aby poprawić wizerunek gminy Wilga oraz przyczynić się do zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy wykonano: 

1. Dobudowano chodnik na ul. Wiślanej w Wildze, aby dokończyć ciąg komunikacyjny  

z ulicą Warszawską koszt – 8.485,04 zł. 

2. Doposażono plac zabaw w centrum Wilgi oraz zakupiono i nasadzono drzewka thui  

i catalpy (obok Top Marketu) – kwota zadania 20.015,65 zł, środki zewnętrzne – 

20.000,00 zł, przy wkładzie gminy 15,65 zł. 

 

3. Dokupiono ławki i stojaki na rowery na placu zabaw podwórko Nivea – kwota zadania 

to 8.155,76 zł 

4. Dobudowano oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: 

− Cyganówka – 24.647,38 zł środki zewnętrzne – 10.000,00 zł 

− Goźlin Górny – 4.192,98 zł 

− Kolonia Uścieniec – 21.160,66 zł środki zewnętrzne – 10.000,00 zł; 

− Mariańskie Porzecze – 14.968,00 zł; 

− Nieciecz – 4.000,00 zł; 

− Ostrybór – 7.100,00 zł; 

− Skurcza – 10.531,70 zł; 

− Trzcianka – 2.600 zł; 
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− Wólka Gruszczyńska – 6.000,00 zł; 

− Wicie – 18.146,05 zł; 

− Wilga – 12.321,00 zł; 

− Nowe Podole – 22.700,00 zł, środki zewnętrzne 10.000,00 zł; 

5. Przebudowa świetlicy w OSP Trzcianka – 20.389,57 zł; 

6. Ułożono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu 29.270,00 zł; 

7. Odebrano i zutylizowano azbest od mieszkańców Gminy Wilga za kwotę 49.986,72 zł 

środki zewnętrzne- 48.720,00 zł; 

8. Odebrano i zutylizowano folie rolnicze za kwotę 6.712,20 zł w tym środki zewnętrzne 

to kwota 5.650,00zł. 

W celu poprawy infrastruktury drogowej w 2020 roku wykonano przebudowę drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych długości 570 m, szerokość 4 m. na kwotę 170.812,99 zł,  

z czego środki zewnętrzne wyniosły 85.000,00 zł.  

 

W roku 2020 na naprawę dróg gminnych wydano kwotę 111.514,55 zł (kwota nie 

obejmuje wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego), kwota obejmuje zakup 

kruszywa, paliwa, masy na zimno, rozplantowanie tłucznia i naprawy maszyn.  
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III.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilga” (PGN) został przygotowany 

celem określenia harmonogramu działań, których rezultatem jest ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery o 3,72 % do roku 2020. PGN wykorzystuje wyniki bazowej 

inwentaryzacji emisji CO2 z 2014 roku do określenia obszarów problemowych, które 

wyznaczają kierunek działań i niezbędnych inwestycji do osiągnięcia założonego przez 

władze lokalne celu. Dokument ten ma charakter strategiczny, który określa cele strategiczne 

i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie 

planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu 

energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami są: podniesienie 

efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz 

obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (tzw. pakietu 3x20) do 2020r. W ramach planu, 

gmina podjęła następujące działania: 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości: Cyganówka, Goźlin 

Górny, Mariańskie Porzecze, Nieciecz, Ostrybór, Trzcianka, Uścieniec Kolonia, 

Wicie Wilga i Wólka Gruszczyńska. Lampy wymieniane są na energooszczędne  

w miarę możliwości finansowych Gminy. 

2. Wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu,  

3. Wymiana pieca w kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze,  

4. Zakup drona do monitorowania składu dymu wydobywającego się z kominów. 

Dokonano poprawy jakości dróg gminnych i powiatowych, dzięki czemu wzrósł 

wskaźnik dróg utwardzonych a tym samym nastąpiła redukcja CO2. Gmina wspomogła 

również działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie dot. informowania mieszkańców o Programie „Czyste Powietrze” i możliwości 

uzyskania dotacji do wymiany pieców węglowych na gazowe oraz termomodernizację 

budynków. W ramach poprawy jakości powietrza i stanu środowiska Gmina Wilga szuka 

możliwości rozbudowy sieci gazowej na swoim terenie. W tej sprawie została nawiązana 

współpraca z Polskimi Sieciami Gazowymi Sp. z o. o. 
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III.3. Ochrona środowiska 

W 2020 roku z terenu Gminy Wilga zostało odebranych i zutylizowanych 

121,800 MgT wyrobów azbestowych z 46 gospodarstw. Urząd Gminy w Wildze uzyskał 

dofinansowanie z WFOŚ i GW w wysokości 48.720,00 zł, co wraz ze środkami własnymi 

pozwoliło zorganizować odbiór azbestu od mieszkańców gminy za kwotę 49.986,72 zł.  

Realizacja programu opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Wilga obejmuje przede 

wszystkim odławianie i oddanie do schroniska bezpańskich psów, dodatkowo ponoszone  

są wydatki na dokarmianie zwierząt, odbiór i utylizację dzików, i innych zwierząt oraz opiekę 

nad rannymi zwierzętami  Podczas realizacji zadań zawartych w programie opieki nad 

zwierzętami z terenu gminy zostały odłowione w 2020 roku 4 bezpańskie psy. Wydatki na ten 

cel w latach 2019 i 2020 przedstawiają się następująco: 

 

 Rok 2020 Rok 2019 

 koty psy dziki koty psy dziki łabędź łoś 

Ilość (szt.) 

odłowionych 

zwierząt 

0 4 0 0 5 10 1 1 

Kwota 

wydatkowana 

na odłowienie 

0,00 5.535,00 0,00 0,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 

Kwota 

wydatkowana 

na dokarmianie 

zwierząt 

293,60 0,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kwoty 

wydatkowane 

na odbiór i 

utylizację 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.536,00 0,00 216,00 

Kwoty 

wydatkowane 

na ranne 

zwierzęta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 0,00 

Razem: Rok 2020 – 8.035,60 zł Rok 2019 – 15.343,00 zł 

 

W 2020 roku w Urzędzie Gminy Wilga wydano dwie decyzje środowiskowe o numerach 

IZP.6220.01.2020, IZP.6220.02.2020 oraz jedną decyzję środowiskową zmieniającą sposób 

użytkowania budynku gospodarczego o numerze OŚ.6220.01.2017. W tym czasie do Urzędu 

wpłynęło 162 wnioski o wycięcie drzew. 
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III.4. Gospodarowanie odpadami.  

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 

1.260.000,00 zł, natomiast plan wydatków 1.860.000,00zł, wydatkowano natomiast w 2020 

roku kwotę 1.821.099,36 zł. Uzyskane środki czyli dochody ogółem wyniosły 1.192.013,63zł 

i przeznaczone zostały wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych  

z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie.  

Na dzień 31.12.2019 roku objętych systemem zbiórki odpadów było 1.745 

gospodarstw, natomiast  na dzień  31.12.2020 roku 2.601 gospodarstw. 

Ilość deklaracji na śmieci złożonych przez mieszkańców Gminy Wilga oraz właścicieli 

działek rekreacyjnych znajdujących się na terenie naszej gminy przedstawia się następująco: 

L.p. Sołectwo Stan na 

31.12.2019r. 

Stan na 

31.12.2020r. 

mieszkańcy stali 

Stan na 

31.12.2020r. 

ryczałt 

1. Celejów 91 93 5 

2. Cyganówka 80 62 68 

3. Goźlin Górny 43 45 2 

4. Goźlin Mały 44 48 1 

5. Holendry 18 19 9 

6. Mariańskie Porzecze 84 82 8 

7. Nieciecz 41 40 1 

8. Nowe Podole 60 61 0 

9. Nowy Żabieniec 103 88 58 

10. Ostrybór 92 79 61 

11. Ruda Tarnowska 43 39 7 

12. Skurcza 44 44 15 

13. Stare Podole 76 75 9 

14. Stary Żabieniec 40 42 5 

15. Tarnów 30 26 30 

16. Trzcianka 130 129 24 

17. Uścieniec Kolonia 21 24 1 

18. Wicie 65 67 1 

19. Wilga 543 416 708 

20. Wólka Gruszczyńska 39 37 7 

21. Zakrzew 58 58 4 

Razem 1745 1574 1027 
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Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020, 

stan na 31.12.2020r. oraz rok  2019, stan na 31.12.2019r. przedstawia się następująco: 

 

rok 2019 2020 

Przypis 740.294,30 zł 1.290.975,41 zł 

Należność 99.416,65 zł 120.974,35 zł 

Dochody 651.710,19 zł 1.192.013,63 zł 

Nadpłaty 10.832,554 zł 22.120,57 zł 

 

Ilość upomnień wysłanych do mieszkańców Gminy Wilga w związku z zaleganiem  

w opłatach za odbiór odpadów komunalnych przedstawia się następująco: 

 

  
ROK  2019  

I pół. (szt.) 

ROK  2019 

II pół. (szt.) 
ROK 2020  (szt.)  

Ilość upomnień wysłanych 

do mieszkańców 
324 379 423 

 

 

Na terenie Gminy Wilga działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy 

Gminnej Oczyszczalni Ścieków, który udostępniono mieszkańcom na potrzeby składowania 

odpadów tj. papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

opony, szkło, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe (powstałe  

w wyniku prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

zamiaru prowadzenia robót), popiół, chemikalia, tekstylia.  

Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe –mieszkańcy 

mogli dostarczać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Wilga oraz 

Publicznych Szkół Podstawowych na terenie naszej gminy.  

Przeterminowane leki natomiast można było wrzucać do pojemników znajdujących 

się w punktach aptecznych w Wildze. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady 

komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów 

w 96 % były składowane w przydomowych kompostownikach lub odbierane przez firmę 

Ekolider. 
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Ilość i rodzaj odpadów odebranych z terenu gminy Wilga przedstawia się następująco. 

Odbiór przez podmioty wpisane do RDR 

2020 r.                            

(cały rok) -              

ze sprawozdań 

2019  

mieszk + 

podmioty 
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 104,000  91,570 

mieszk + 

podmioty 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 129,755  66,980 

mieszk + 

podmioty 
15 01 04 opakowania z metali 0,000  2,410 

mieszk + 

podmioty 
15 01 05  opakowania wielomateriałowe 0,000  4,420 

mieszk + 

podmioty 
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 0,150  0,000 

mieszk + 

podmioty 
15 01 07  opakowania ze szkła 127,120  4,420 

mieszk + 

podmioty 
20 01 01 papier i tektura 9,100  26,600 

mieszk + 

podmioty 
20 01 39 tworzywa sztuczne 1,110  0,000 

mieszk + 

podmioty 
20 01 99 

inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny 
102,970  3,200 

mieszk + 

podmioty 
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji 58,390  0,000 

mieszk + 

podmioty 
20 03 01  

 niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
707,530  440,170 

mieszk + 

podmioty 
20 03 99  

odpady komunalne nie wymienione  

w innych podgrupach 
2,250 0,000 

PSZOK   

Żużle; popioły paleniskowe  

i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów  

z kotłów wymienionych w 10 01 04) 

53,250  0,000 

PSZOK 16 01 03 zużyte opony  6,520  4,820 

PSZOK 17 01 01 
odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
5,800  3,250 

PSZOK 17 01 02 gruz ceglany 0,000  2,870 

PSZOK 17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

97,940  17,480 

PSZOK 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,620  0,000 

PSZOK 17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02  

i 17 09 03 

1,480  8,000 

PSZOK 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,200  1,240 
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PSZOK 20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
0,000  0,028 

PSZOK 20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,000  1,530 

PSZOK 20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

35,540  1,297 

PSZOK + 

mieszk 
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 118,240  26,190 

PSZOK 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 101,620  60,000 

  RAZEM 1664,585 836,345 

 

III.5. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie. 

W Urzędzie Gminy Wilga prowadzona jest ewidencja przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz wybieralnych zbiorników bezodpływowych. Na koniec 2020 roku liczba 

oczyszczalni ścieków wynosiła 126, a wybieralnych zbiorników bezodpływowych 1532. 

Gmina nie posiada własnych instalacji do odbioru ścieków, osadów z oczyszczalni 

przydomowych czy też instalacji do ich oczyszczania. Wobec powyższego egzekwowanie 

w/w obowiązków jest uzależnione od gotowości przyjmowania ścieków, osadów przez inne 

instalacje będące własnością bądź w zarządzie sąsiednich gmin. W roku 2020 cztery firmy 

uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych zgłosiło gotowość odbioru ścieków 

ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Wilga.  

 

III.6. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii. 

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających  

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia.  

Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami alkoholowymi. 

Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem 

zdrowego stylu życia. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, do których należy: 

− inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 
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− podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

− opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit 

i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe); 

− kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych itp. 

 

Również w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do 

leczenia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

− przyjmowała zgłoszenia o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu; 

− wzywała na rozmowy motywacyjne osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie, 

motywując je do podjęcia leczenia odwykowego celem zaprzestania picia alkoholu; 

− kierowała osoby na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego; 

− przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na 

celu poddanie się przymusowemu leczeniu; 

− składa wnioski o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Garwolinie. 

 

III.6.1.  Działalność Komisji w 2020 roku 

 

Realizując program komisja w 2020 roku odbyła 6 posiedzeń. 

W 2020 r. wydatki wyniosły 81.317,35  zł z tego 4.360,00 zł. przeznaczono na 

realizację programu narkomanii. 

Program przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 
Plan Wykonanie 

% 

wykonania 

- Wydatki  118.210,00 81.317,35 68,79% 

- wydatki (rozdz. 85153) 6.000,00 4.360,00 72,67% 

- wydatki (rozdz. 85154) 112.210,00 76.957,35 68,58% 

 

 

III.6.2. Punkt Konsultacyjny 

W 2020 roku Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin funkcjonował 

na terenie Gminy Wilga w Gminnym Ośrodku Kultury w Wildze, konsultacje udzielane były 
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w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 15:00-17:00. W okresie od marca do czerwca 

oraz w miesiącu grudniu punkt konsultacyjny nie funkcjonował z powodu pandemii SARS-

Cov-2, porady udzielane były przez terapeutę telefonicznie. 

Z pomocy psychologicznej skorzystało 8 osób, odbyło się 10 spotkań indywidualnych 

oraz 3 konsultacje telefoniczne. Pomoc terapeuty odbywała się w każdy pierwszy i trzeci 

piątek miesiąca w godzinach 16:00-18.00, a w okresie rygoru epidemiologicznego w formie 

teleporad. Osób korzystających z pomocy terapeutycznej i konsultacji w w/w okresie było 13, 

przeprowadzono 25 sesji terapeutycznych. Skorzystało z nich 5 osób uzależnionych oraz  

8 osób współuzależnionych. 11 osób zgłosiło się po raz pierwszy. Wszystkie osoby 

uzależnione były sprawcami przemocy, podobnie jak wszystkie osoby współuzależnione były 

ofiarami przemocy. Zauważono że coraz więcej osób zgłasza się z własnej inicjatywy oraz że 

korzystanie z teleporad dla wielu osób jest łatwiejszą formą kontaktu, daje również możliwość 

zwiększenia częstotliwości korzystania z pomocy, szczególnie przydatną w sytuacjach 

nagłych i kryzysowych.  

Łączna kwota wydana w 2020 roku na dyżury terapeutyczne wyniosła 7.200,00 zł, 

natomiast na porady psychologiczne dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, ofiar  

i sprawców przemocy wydano łącznie 3.189,68 zł. Osoby zatrudnione w punkcie 

konsultacyjnym posiadają stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu 

psychoterapii uzależnień, zapewniające świadczenie usług objętych przedmiotem umowy na 

najwyższym poziomie, w sposób staranny, sumienny, według standardów i norm w tym 

zakresie stosowanych. 

Poza rozpatrywaniem wniosków o zajęcie się sprawą nadużywania alkoholu przez 

członka rodziny, komisja współpracowała ze szkołami podstawowymi w zakresie działań  

na rzecz uświadamiania młodzieży, a także minimalizowania skutków nadużywania alkoholu 

oraz przeciwdziałania narkomanii.  

W okresie sprawozdawczym wspierano programy profilaktyczne szkół na terenie 

Gminy Wilga. Prowadzono programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży 

między innymi: 

− Sfinansowano 3 programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

gminy Wilga dotyczące tematyki antyalkoholowej, antynarkotykowej oraz tematy 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wartość zadania: 5.760,00 zł 

− Zakupiono materiały profilaktyczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wartość zadania –  

698,00 zł 
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− Zakupiono pakiet materiałów dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą 

„Dopalaczom powiedź nie” oraz pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”. Wartość 

zadania: 4.920,00 zł 

− Sfinansowano spektakl profilaktyczny NIEĆPA 2020 dla młodzieży z terenu Gminy 

Wilga. Wartość zadania: 4.320,00zł 

− Sfinansowano zakup licencji i dostępu do programu Librus. Zakupiono podstawowe 

wersje programów dla szkół w których to rozwiązanie jeszcze nie funkcjonowało czyli 

PSP Wilga, PSP Mariańskie Porzecze oraz PSP Żabieniec oraz dodatkowe licencje dla 

wszystkich szkół, w tym dla PSP Kępa Celejowska, która posiadała i wdrożyła  już 

wcześniej ten program. Dostęp do programu został zakupiony w celu ułatwienia 

kontaktu nauczycieli z dziećmi oraz rodzicami podczas zdalnej nauki spowodowanej 

przez epidemię Covid-19. Wartość zadania: 20.880,00zł 

− Sfinansowano doposażenie miejsc, w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas 

wolny, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promocja 

zdrowego stylu życia poprzez zakup bramek i siatki na boisko sportowe, zakup ławek 

na plac zabaw przy podwórku Nivea w Wildze, zakup stołu i krzeseł dla świetlicy 

wiejskiej oraz zakup stołu i siatki do gry w  ping ponga. Wartość zadania:  

24.650,70 zł 

− Współfinansowano zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w akcji 

„Kajakiem po Wildze”. Wartość zadania: 988,97 zł. 

− Sfinansowano seminaria profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli, członków OSP oraz 

szkolenia między innymi z pierwszej pomocy dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Wildze. Wartość zadania 3.075,00zł 

 

W 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń Komisji. Ustawową procedurą poddania leczeniu 

objętych było w 2020 roku 5 osób. Są to sprawy, których prowadzenie ze względu na 

specyfikę choroby alkoholowej (nawroty, niekonsekwencja, mechanizmy obronne  

a zwłaszcza mechanizm zaprzeczeń) jest rozciągnięte w czasie, wstrzymane i odnawiane.  

Ponadto: 

− skierowano do Sądu Rejonowego w Garwolinie 1 wniosek o wszczęcie postępowania 

w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego; 

− Komisja zaopiniowała 9 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Wilga; 



52 

− przeprowadzono 5 rozmów interwencyjno – motywujących z osobami zgłoszonymi 

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

− dofinansowano pobyty osób uzależnionych oraz współuzależnionych na warsztatach 

terapeutycznych – 965,00 zł. 

 

Łącznie w 2020 roku na diety dla członków Gminnej Komisji wydano 4.670,00zł. 

 

III.6.3. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych 

 

W 2020 roku do Gminy Wilga wpłynęło: 

− 6 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na podstawie tych wniosków 

wydano łącznie 14 zezwoleń  w tym: 

a) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu 

oraz piwo; 

b) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

c) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

18 % zawartości alkoholu. 

− 3 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, na podstawie tych wniosków wydano łącznie 4 

zezwolenia, w tym: 

a) 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % 

alkoholu oraz piwo; 

b) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

c) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  

18 % zawartości alkoholu. 

 

Według danych na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Wilga funkcjonowało 27 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych.  

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  wnoszonych corocznie przez wszystkich 

przedsiębiorców z terenu gminy. 
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Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku 

zaplanowano w planie dochodów  w kwocie 118.210,00 zł, natomiast uzyskano dochody  

w kwocie 118.207,64 zł. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż  napojów alkoholowych w 2020 r. przeznaczono w planie wydatków kwotę 

118.210,00 zł. Wydatkowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

kwotę 4.360,00zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 76.957,35 zł.   

 

IV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Przyjęty program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych uchwałą nr XIX/99/19 Rady Gminy 

Wilga z dnia 30 grudnia 2019 roku jest zgodny z przepisami Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (art. 5a ust 1). Cel główny programu to budowanie partnerstwa 

między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służy temu wspieranie 

organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Działaniami 

priorytetowymi na terenie Gminy Wilga są: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej – realizowane poprzez prowadzenie działalności 

sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych oraz dla dorosłych, szkolenia sportowe 

dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach 

szkoleniowych. 

2. Ochrona i promocja zdrowia – realizowana poprzez podejmowanie działań 

zmierzających do zapobiegania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym oraz 

edukacji i promowanie zdrowego stylu życia. 

3.  Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

realizowane poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć opiekuńczo-

wychowawczych, prowadzone poprzez świetlice i inne placówki opiekuńczo-

wychowawcze dla dzieci ubogich, młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. 

4. Promocja i wspieranie lokalnego wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

W roku 2020 Wójt Gminy Wilga ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  

w 2020roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

W odpowiedzi na zapytanie konkursowe wpłynęła jedna oferta na zadanie pod nazwą: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promocję sportu i aktywnego stylu 
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życia, prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie szkolenia sportowego, rozgrywek  

i współzawodnictwa w sekcji piłki nożnej”. Zleceniobiorcą został Uczniowski Klub Sportowy 

UKS Amur Wilga, który otrzymał dotację w kwocie 90.000,00zł. Dzięki dotacji rozwój 

fizyczny dzieci i młodzieży zwiększył się w dużym stopniu, świadczą o tym systematyczny 

udział dzieci w zajęciach, wzrost zainteresowania kulturą fizyczną poprzez udział w meczach 

ligowych oraz zainteresowaniu piłką nożną wśród dziewcząt, co spowodowało powstanie 

nowej, żeńskiej drużyny. Obok treningów, zgodnie z terminarzem rozgrywek, odbywają się 

mecze piłkarskie. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są prezesi klubu 

sportowego, zajęcia prowadzą trenerzy, mający uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą 

oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć. Dzięki środkom finansowym z gminy, klub mógł 

zakupić sprzęt sportowy, nowe stroje piłkarskie, wymienić obuwie sportowe, opłacić 

wykwalifikowanych trenerów. 

 

 

 

Panująca w 2020 roku epidemia utrudniła działania klubów sportowych, ale mimo 

różnych niedogodności treningi i mecze na terenie naszej gminy, jeżeli tylko pozwoliły na to 

przepisy odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym. 

W 2020 roku planowane było również ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą:  Zagospodarowanie wolnego czasu  

i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagrożonych patologią 

społeczną.  
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V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. 

Gmina Wilga w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania stara się podejmować decyzje, 

mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Ochrona życia, zdrowia oraz mienia 

mieszkańców gminy stanowi bardzo ważne zadanie. Gmina wspiera również działalność 

służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne –Komenda Powiatowa Policji, oraz 

bezpieczeństwo pożarowe -Ochotnicze Straże Pożarne. Dużym wyzwaniem dla budżetu 

gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania  

w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie 

gminy.  

Na terenie Gminy Wilga działają 4 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Wilga, 

OSP Mariańskie Porzecze, OSP Trzcianka, OSP Żabieniec. W budżecie gminy wydatki  

na funkcjonowanie, wyposażenie, szkolenia, wynagrodzenia dla kierowców oraz strażaków 

za akcje ratowniczo-gaśnicze, materiały do remontów, zakup sprzętu wydatkowano kwotę 

271.846,80 zł. Ze środków z pomocy finansowej, w formie dotacji celowej otrzymanej  

z Województwa Mazowieckiego został wykonany remont instalacji elektrycznej strażnicy 

OSP Żabieniec w wysokości 16.000,00 zł.  

Gmina Wilga opracowała plany na wypadek sytuacji kryzysowych, do których może 

zaangażować instytucje, zakłady pracy oraz podległe jej jednostki. W razie wystąpienia 

nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych Gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze, 

współpracując ze wszystkimi jednostkami OSP i instytucjami, a w razie potrzeby współdziała 

z podmiotami spoza swojego terenu. 

Statystyki wyjazdów jednostek OSP z terenu gminy Wilga w 2020 roku 

L.P. Jednostka 

OSP 

KSRG Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Fałszywe 

zgłoszenia 

Ćwiczenia Razem 

1 
Mariańskie 

Porzecze 
Tak 19 30 2 0 51 

2 Trzcianka Nie 14 26 2 0 42 

3 Wilga Tak 37 68 9 0 114 

4 
Nowy 

Żabieniec 
Nie 6 2 0 0 8 

 

Wszystkie Jednostki OSP w Gminie Wilga posiadają sprzęt w postaci wyposażenia 

osobistego strażaka, środków ochrony indywidualnej i niezbędny sprzęt alarmowania  



56 

i łączności. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych przy pomocy pracowników Urzędu 

Gminy starają się o dofinansowanie i wsparcie z różnych jednostek np.:  

− Sprzęt z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie dla OSP z terenu Gminy Wilga: 

radiotelefon nasobny Motorola GP360 – 10 szt, mikrofonogłośnik Motorola 10 szt, 

ładowarka 1 pozycyjna Motorola – 5 szt; 

− Mazowieckie Strażnice 2020 - OSP w Nowym Żabieńcu – remont Instalacji 

elektrycznej 16.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego; 

− Urząd Marszałkowski dla OSP w Wildze – opryskiwacz spalinowy Stihl, 5 par butów 

gumowych, 5 par rękawic. Wartość 5.470,00 zł; 

− Urząd Marszałkowski dla OSP w Wildze - maseczki jednorazowe 150 szt., 

kombinezony jednorazowe 15 szt., rękawice jednorazowe – 400 par, komplety ubrań 

specjalnych – 4 komplety, worki na odpady – 20 szt., płyn dezynfekujący – 10 l, 

Wartość 13.804,44 zł; 

− Urząd Marszałkowski dla OSP w Mariańskim Porzeczu - maseczki jednorazowe 150 

szt, kombinezony jednorazowe 15 szt., rękawice jednorazowe – 400 par, komplety 

ubrań specjalnych – 4 komplety, worki na odpady – 20 szt., płyn dezynfekujący – 10 l 

Wartość 13.804,44 zł; 

−  Urząd Marszałkowski dla OSP w Trzciance - ubranie specjalne Syriusz 5kpl Hełm 

strażacki Dragon HT 5szt., latarka ręczna Peli 3315ZO Atex 5szt., rękawice strażackie 

Fire-Max 5par, buty gumowe Strażak 5par; 

− OSP w Trzciance pożyczka z Urzędu Pracy 1.103,54 zł na sprzęt; 

− OSP w Trzciance wniosek do ORLENU - motopompa Mamut i drobny sprzęt  

pozyskane 12.000,00 zł; 

− Urząd Marszałkowski dla OSP w Mariańskim Porzeczu: opryskiwacz spalinowy Stihl 

i 5 par rękawic. Wartość 3.590,50 zł. 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

VI.1. Oświata 

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Gmina ustala sieć szkół, 

zakłada placówki oświatowe i określa granice ich obwodów. Na gminie również spoczywa 

obowiązek wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej a także 

wyposażenie szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Na terenie Gminy są 4 szkoły 

podstawowe oraz jedno przedszkole publiczne.  

Inwestując w szkoły: wybudowano kuchnię w budynku szkoły podstawowej w Kępie 

Celejowskiej, wymieniono piec w Publicznej Szkole Podstawowej w Wildze, przy Szkole 

Podstawowej w Mariańskim Porzeczu wykonano nowe ogrodzenie,  wymieniono dach na 

Szkole Podstawowej w Żabieńcu, wyremontowano 113 m³ podłóg w Szkole w Żabieńcu, 

pomalowano korytarze ściany w Szkołach w Kępie Celejowskiej i w Mariańskim Porzeczu, 

uszczelniono okna i dach na Szkole w Wildze. Doposażono szkoły w materiały edukacyjne  

i dydaktyczne, nowe tablice interaktywne, dzięki którym nauka w szkołach staje się łatwiejsza 

i ciekawsza. W związku z wybuchem epidemii koronawirusa nasze działania skupiły się 

przede wszystkim na ułatwieniu dostępu dla dzieci i ich rodziców do szkoły i nauki, 

wyposażyliśmy więc wszystkie placówki w program Librus oraz nowe laptopy do nauki 

zdalnej, tak aby wszystkie dzieci miały dostęp do edukacji zdalnej. Nadmienię tylko, że 

zgodnie z głównymi zasadami rząd przekazując zadanie dla samorządu zobowiązany jest 

zapewnić również dochody, aby to zadanie sfinansować. Aby finansować zadania oświatowe 

gminy otrzymują subwencję oświatową oraz dotację przedszkolną. Niestety jak pokazują 

poniższe dane subwencja jest znacznie niższa, niż rzeczywiste potrzeby, nie wystarcza nawet 

na pokrycie samych tylko wynagrodzeń w oświacie. Wszystko inne finansowane jest  

ze środków gminy, czyli z podatków zebranych od mieszkańców.  

Wydatki bieżące budżetu Gminy Wilga :    25.131.781,78 zł 

Wydatki oświatowe ogółem :       9.908.076,19 zł 

   w tym wydatki inwestycyjne:          470.565,71 zł 

Subwencja oświatowa:        4.761.734,00 zł 

Dokładamy do oświaty ze środków własnych: 5.146.342,19 zł  
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Ogólna kwota wykonanych w roku 2020  wydatków na zadania w zakresie oświaty  

i wychowania stanowi 39,42 % wydatków całego budżetu Gminy Wilga. 

Zaplanowane środki finansowe pokryły koszty funkcjonowania czterech Szkól 

Podstawowych, Publicznego Przedszkola oraz dowożenia uczniów do szkół. Koszty 

utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach wyniosły 697.717,22 zł. Koszty 

utrzymania przedszkola wyniosły 1.292.470,30 zł.  

 

Tabela nr 1. Stan organizacyjny przedszkoli, szkół podstawowych na dzień 31.12.2020 roku. 

 

L.p Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

W tym: 

I II III IV V VI VII VII 0 P 

1. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Wildze 
12 221 25 28 22 21 21 20 32 23 29 - 

2. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Kępie 

Celejowskiej 

10 143 16 10 18 10 7 7 15 12 23 25 

3. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Mariańskim Porzeczu 

10 96 12 7 6 4 6 8 10 6 16 21 

4. Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Żabieńcu 
10 66 8 6 6 2 4 6 10 4 20 - 

6. Publiczne Przedszkole  

w Wildze 
4 88 - - - - - - - - - 88 

7. Punkt Przedszkolny 

Bratki w Trzciance 
1 10 - - - - - - - - 10 - 

 

Na terenie Gminy Wilga działa również integracyjny punkt przedszkolny BRATKI, 

koszty dotacji przekazanej dla punktu przedszkolnego to kwota 143.425,10zł, koszty 

dowożenia uczniów do szkół wyniosły 41.085,46 zł, koszty dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota – 33.976,96 zł, natomiast realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach  

i przedszkolach wyniosła 687.260,33 zł.   
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Wykonanie planu wydatków według rozdziałów w poszczególnych jednostkach 

oświatowych w roku 2020 przedstawia się następująco: 

Rozdział PSP Wilga 
PSP Kępa 

Celejowska 

PSP  

Mariańskie 

Porzecze 

PSP 

Żabieniec 
Przedszkole 

80101 szkoły 

podstawowe 
2.451.514,18 1.464.492,62 1.305.944,09 1.160.585,86 0,00 

80103 oddz. 

przedszkolne 
127.666,75 207.902,58 258.252,89 103.895,00 0,00 

80146       

dokształcanie 

nauczycieli 

12.000,00 8.198,00 7.299,00 2.402,00 4.077,96 

80148                            

stołówki 
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

80149        

naucz. specjalne 

oddz.przedsz 

65.392,29 43.648,20 0,00 41.198,71 54.118,49 

80150                   

naucz. specjalne  

szkoła pods. 

128.240,92 150.703,28 0,00 85.160,66 0,00 

80153           

zakup podręczn. 
21027,60 11.136,57 6.730,98 5.810,43 0,00 

80195 

pozostała dział. 
42.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80104            

przedszkole 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.273,85 

RAZEM 2.848.276,74 1.986.081,25 1.578.226,96 1.399.052,62 1.292.470,30 

 

W tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2020r. w jednostkach oświatowych: 

Rozdział PSP Wilga 
PSP Kępa 

Celejowska 

PSP  

Mariańskie 

Porzecze 

PSP 

Żabieniec 
Przedszkole 

80101 szkoły 

podstawowe 
2.219.481,20 1.262.9005,91 1.192.526,44 985.464,74 0,00 

80103 oddz. 

przedszkolne 
127.666,75 204.148,58 255.462,89 102.050,91 0,00 

80149        

naucz. specjalne 

oddz.przedsz 

65.392,29 43.648,20 0,00 41.198,71 54.118,49 
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80150                   

naucz. specjalne  

szkoła pods. 

128.240,92 150.703,28 0,00 85.160,66 0,00 

80104            

przedszkole 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.227,96 

RAZEM 2.540.781,16 1.661.405,97 1.447.989,33 1.213.875,02 1.170.346,45 

 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r  /skorygowany o uzupełnianie etatów w innych 

placówkach/ 

Jednostka Nauczyciele 
Administracja 

i obsługa 

razem, w tym: 

pracujący 

przebywający 

na świadcze-

niach płatnych 

przez ZUS 

przebywający 

na urlopach 

zdrowotnych 

/płatne przez 

zakład pracy/ 

PSP Wilga 27,44 6,00 
33,44 

31,44 1 1 

PSP Kępa 

Celejowska 
21,34 4,00 

25,34 

24,34 1 1 

PSP 

Mariańskie 

Porzecze 

15,99 3,25 

19,24 

18,24 1 0 

PSP 

Żabieniec 
16,56 2,75 

19,31 

16,31 3 0 

Przedszkole 

Wilga 
8,74 13,50 

22,24 

19,24 3 0 

 

Uczniowie naszej gminy bardzo często biorą udział w różnego rodzaju konkursach  

i olimpiadach gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Niestety ze względu na pandemię  

koronawirusa wiele konkursów w których uczniowie z naszych szkół brali udział nie odbyła 

się. Poniżej kilka przykładów osiągnięć naszych uczniów: 

      PSP Kępa Celejowska: 

− I miejsce  w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z arytmetyki mentalnej (200 

miejsce w świecie) uczennicy Natalii Ochnia w tym samym konkursie,  

− Wyróżnienia w  Ogólnopolskim Konkursie matematycznym „Zuch”- laureaci: Natalia 

Soska, Miłosz Dąbrowski, Patryk Bugalski, Adam Szczepański, Weronika Nowak,  

− Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie matematycznym  „Leon” Laureat -  

Weronika Nowak, 
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− Udział uczniów klasy 4 i 5 w międzynarodowej współpracy szkół z Europy  

w programie E-Twinning, 

− Wyróżnienia w konkursie CES.edu z języka angielskiego i matematyki uczniów  

z klas IV-VIII, 

− II miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych – Hubert Ciara,  

− I miejsce w Powiatowych Zawodach Pływania w stylu grzbietowym – Jakub Witak, 

− II miejsce w Powiatowych zawodach w stylu dowolnym – Jakub Witak,  

− wysokie miejsce w Powiatowych zawodach w pływaniu  i awans na zawody między 

powiatowe w pływaniu Natalia Witak, 

 

PSP Mariańskie Porzecze 

− Konkurs plastyczny Malowane Poezją- Etap szkolny kl . I – III - I miejsce - Choim 

Zuzanna, II - Sosnowski Jan III - Rabska Maja  

− Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Bezpiecznie na wsi : nie ryzykujesz, 

gdy  zwierzęta znasz i szanujesz.- Etap szkolny -KL. 0 – III I miejsce - Choim Ola;  

III miejsce - Sosnowski Jan;  Kl . IV – VIII I miejsce - Grabiec Maria  Wyróżnienie - 

Stachniak Wojciech. 

− Konkurs plastyczny - Mazowieckie krajobrazy - Etap szkolny Kl . I – III I miejsce - 

Szcześniak Pola  

− Konkurs Literacki - Mazowieckie krajobrazy Etap szkolny  Kl. IV – VIII I miejsce - 

Nuszkiewicz Katarzyna 

− Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną - Sercem malowane Etap szkolny  KL .0 -

I miejsce - Lach A., II  - Kłos W. ; Kl . I – III I miejsce - Szcześniak Pola II - Choim 

Aleksandra III - Grzywacz Agata i Sofia Soto Korpetta; Kl. IV – VI I miejsce - Grabiec 

Maria, II - Grzywacz Katarzyna, III - Stachniak Wojciech 

− Szkolny konkurs literacki "Dzieje Polski w podaniach i legendach" I miejsce - Oliwia 

Kucharska II - Osiadacz Maksymilian III - ex aequo - Grabiec Maria i Szychowska 

Magda 

− Szkolny konkurs plastyczny  Czytelnicy polecają- plakat promujący książkę wartą 

przeczytania I miejsce - Nuszkiewicz Katarzyna 

− Ogólnopolski konkurs plastyczny-  Odbicie duszy, zwierciadło serca- baśniowy 

portret w ramie zamknięty. -Etap szkolny: II miejsce w kategorii klas I-IV - Choim 

Zuzanna I miejsce w kategorii klas V- Grzywacz Katarzyna II - Roszak Weronika 

− Gminny konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę świąteczną I miejsce -  Grzywacz 

Katarzyna 
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− Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci  Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce 

pamiętaj. Etap szkolny : I miejsce - Roszak Weronika 

− XVII Powiatowy konkurs historyczny  Walka o granice odrodzonej Polski: 

udział-  Jaworski Marek 

 

PSP Żabieniec  

− pomoc innym poprzez organizację zbiórek w ramach akcji charytatywnych:  

m. in. WOŚP, Góra Grosza, Nie bądź sknera kup pampera, ,,Paczka na kresy”, pomoc 

dla ,,Domu Samotnej matki w Otwocku”. 

− udział w akcjach MEN – ,,Szkoła pamięta”, ,,Do hymnu”, ,,Razem na święta”. 

− wyróżnienie uczennic w konkursie kolęd i pastorałek ,,Nastrój się na święta”, 

− I miejsce ucznia naszej szkoły w plebiscycie internetowym Polska Times ,,Sportowy 

Talent 2020” w powiecie garwolińskim, 

− wysokie miejsca w konkursach plastycznych: wielkanocnym i bożonarodzeniowym 

organizowanych przez CSiK  w Garwolinie, 

− II miejsce ucznia w konkursie plastycznym ,,Bezpiecznie na wsi: Nie ryzykujesz, gdy 

zwierzęta znasz i szanujesz” organizowanym przez KRUS, 

− wyróżnienie ucznia w konkursie matematycznym ,,Kangur”. 

 

Wyniki egzaminów klas ósmych przedstawia poniższa tabela  

Nazwa 

przedmiotu 

PSP Wilga PSP Kępa 

Celejowska 

PSP Mar. 

Porzecze 

PSP Żabieniec 

Język polski 48% 57% 54% 70,50% 

Matematyka 48% 49% 49% 53,25% 

Język angielski 55% 44% 42% 50,00% 

 

Gmina realizuje obowiązek określony w art. 39 ustawy Prawo Oświatowe związany         

z dowożeniem do szkół uczniów zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Koszt 

dowożenia uczniów do szkół w roku 2020 wyniósł 41.085,46 zł. Zgodnie z art. 90b i art. 90m 

ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół 

ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wilga –łącznie wpłynęło  

49 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz 2 wnioski  

o przyznanie zasiłku szkolnego od zdarzenia losowego(1 rozpatrzony pozytywnie,  

1 negatywnie), 44 złożonych wniosków zostało pozytywnie zaopiniowane, 5 wniosków 
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rozpatrzono negatywnie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego 

uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne. Z pomocy stypendialnej skorzystało 

41 uczniów z 16 rodzin. Łącznie zostało wypłacone 6.888,19 zł . 

Wyposażono uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe za kwotę 45.157,56 zł. Natomiast w ramach rządowego programu 

„Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki i pomoce naukowe dla uczniów  

za kwotę 3.825,00 zł.  

Z myślą o poprawie infrastruktury sportowej w pobliżu szkół podstawowych w roku 

2020 wystąpiono z wnioskiem o modernizację boiska sportowego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Żabieńcu, niestety nie uzyskano dofinansowania, wniosek złożono powtórnie 

w 2021 roku oraz wykonano projekt budowy boiska sportowego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wildze, koszt projektu to kwota 19.188,00zł, wniosek o dofinansowanie 

złożono w 2021 roku. 

 

 

VI.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wildze jest jednostką organizacyjną gminy 

Wilga. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu polityki prorodzinnej 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa . 

W 2020 roku przyznano 120 osobom  decyzje administracyjne z zakresu pomocy 

społecznej, w tym: 

− 119 osobom  z zakresu zadań własnych, 

− 3 osobom z zakresu zadań zleconych, 

− 112 świadczeń pieniężnych, 

− 68 świadczeń niepieniężnych. 
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Przyczyny przyznawania pomocy w zakresie ustawy o pomocy społecznej w  2020 roku 

przedstawia poniższa tabela. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin* Liczba osób w 

rodzinie 

Ubóstwo 45 114 

Bezdomność 3 3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 22 

w tym; wielodzietność 4 22 

Bezrobocie 18 43 

Niepełnosprawność 18 39 

Długotrwała lub ciężka choroba 31 70 

Bezradność w sprawach opiek.-wych.  

i prowadzenia gospodarstwa domowego 
2 11 

w tym; rodziny niepełne 1 3 

rodziny wielodzietne 1 8 

Alkoholizm 2 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

1 1 

* w jednej rodzinie może występować kilka problemów 

 

Z pomocy tut. Ośrodka  w 2020 r. skorzystało  79 rodzin (201  osób). W liczbie tej 

ujęte zostały wszystkie rodziny, które skorzystały z różnych form pomocy, tj. zadania własne 

oraz zadania zlecone gminie, oraz rodziny, które otrzymały pomoc wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej. 

Z przedstawionych danych wynika, że jedną z głównych przyczyn ubiegania się  

o pomoc społeczną jest ubóstwo. Zjawisko ubóstwa ściśle związane jest z bezrobociem. 

Długotrwały brak pracy i niemożność zarobkowania implikuje trudności w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych, prowadzi to do problemów materialnych,  

a w konsekwencji do skrajnej biedy.  Statystyki wskazują, że znaczną grupę klientów GOPS 

stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby dotknięte długotrwałą chorobą. 

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa GOPS w Wildze  

w 2020 roku zakwalifikował i wydał  skierowania dla 18 osób po odbiór żywności  

do organizacji charytatywnych. 

Realizując zadania własne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze w 2020 

roku udzielił pomocy 83 rodzinom. Permanentnej pracy socjalnej udzielono 82 rodzinom  

(204 osoby w rodzinach), w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 4 rodzinom. 
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Zestawienie wybranych zadań własnych gminy w 2020 r. 

Rodzaj świadczeń Liczba osób, 

którym przyznano 

pomoc 

Liczba 

świadczeń 

Kwota w zł. 

Zasiłki okresowe 7 21 7.563 

Zasiłki stałe 15 170             

104.160 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

zasiłek stały 

14 156 8.713 

Dożywianie dla dzieci  

w szkołach 

60 3.570 16.495 

Pomoc w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności w 

ramach programu ,, Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania) 

73 219 23.530 

Zasiłki celowe i celowe 

specjalne, rzeczowe 
43 X 25.700 

Odpłatność za pobyt w DPS 6 69 162.123 

Sprawienie pogrzebu 1 1 4.000 

Schronienie dla osoby 

bezdomnej 
3 17 28.204 

 

Zasiłek stały oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek 

stały począwszy od 1 sierpnia 2009 roku należą do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest 

świadczeniem dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności. Kwotę zasiłku ustala się w wysokości różnicy między posiadanym 

dochodem osoby a kryterium dochodowym. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi  

645,00 zł. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 osób. Kwota wydatkowana na ten 

cel wyniosła 104.160,00 zł. 

Ponadto jedną z form pomocy pieniężnej są zasiłki okresowe przyznawane                                   

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek 

ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem.                 

W roku 2020 obowiązkowa wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowym rodziny, 

a dochodem tej osoby(rodziny). W 2020 r. zasiłki okresowe otrzymało 7 osób na kwotę 

7.563zł (w tym środki własne gminy 248 zł). 

W 2020 r. udzielana była pomoc fakultatywna w formie zasiłków celowych.  Zasiłki 

przyznawane były m.in. na wyżywienie, zakup opału, leków, odzieży itp.. Liczba osób która 

decyzją otrzymała świadczenie to 100  (62 rodziny- 173 osoby w rodzinach) w  tym 21 osób 

(21 rodzin – 41 osób w rodzinach) na specjalne zasiłki celowe, kwota wydatkowana  

to  9.900,00 zł.  
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GOPS realizował i nadal realizuje Rządowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”,            

z którego w ubiegłym roku skorzystało 73 osoby. W ramach programu objęto wsparciem 

dzieci do lat 7, uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, i inne osoby korzystające                

z pomocy tut. Ośrodka. Dożywianiem w przedszkolu i szkołach podstawowych objęto  

60 uczniów uczących się w szkołach na naszym terenie i sąsiednich gminach. Łącznie na 

dożywianie w szkołach wydano kwotę 16.495 zł (w tym ze środków własnych gminy – 

6.598zł, a ze środków Wojewody Mazowieckiego – 9.897zł). W ramach Programu przyznano 

również świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę  22.230 zł (środki własne gminy 

– 8.892zł, środki Wojewody –  13.338zł) oraz świadczenie rzeczowe, które otrzymało 13 osób 

na kwotę 1.300 zł (środki własne gminy - 535 zł, środki Wojewody –  765 zł). Całkowity 

koszt Programu w 2020 roku wyniósł 40.025zł, z czego środki własne gminy wyniosły 

16.025zł, natomiast środki Wojewody – 24.000zł. 

Sześć osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby  

i niepełnosprawności  przebywa w domu pomocy społecznej. Koszty gminy z tytułu 

odpłatności za pobyt w DPS wyniosły 162.123zł. Jedna osoba bezdomna skorzystała ze 

schronienia z usługami opiekuńczymi w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 

Monar-Markot w Oryszewie, kolejna osoba ze schroniska z usługami opiekuńczymi  

w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie na ul. Dojazdowej 3, jeszcze 

jedna osoba ze schroniska Stowarzyszenia Hilaritas w Siedlcach na ul. Południowej 1. 

 

VI.2.1. Zadania zlecone gminy 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez terapeutów i fizjoterapeutów  

są jedną z form w systemie wsparcia środowiskowego i terapii osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Usługi prowadzone są w formie wspierania psychologiczno- pedagogicznego 

i edukacyjno-terapeutycznego oraz rehabilitacji według programów indywidualnych. Zajęcia 

dostosowane są do indywidualnych potrzeb osoby i w szczególności  wynikają z rodzaju jej 

niepełnosprawności. Proponowane zajęcia mają na celu przede wszystkim podniesienie 

sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej objętych pomocą osób. W ubiegłym roku 

usługami specjalistycznymi objętych zostało 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Pełny 

koszt 1 godziny wynosił  26 zł (fizjoterapia) lub 30 zł (logopeda). Łączny koszt 

specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 r. wyniósł  19.947zł. Usługi świadczone były 

przez jednego fizjoterapeutę oraz dwóch logopedów spełniających wymagania zawarte                 

w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz.  1598 z późn. zm.). 
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VI.2.2. Inne zadania zlecone 

            Do zadań zleconych gminy w myśl art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku                               

o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych należy między innymi 

wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, stosownie do art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej 

ustawy. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, 

przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym  

w przepisach o pomocy społecznej. Stosownie do art. 54 ustawy prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji. W ubiegłym roku 

wydano 3 decyzje  administracyjne przyznające prawo do ww. świadczeń dla 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni i jedną decyzję odmawiającą ze względu na 

niespełnienie kryteriów zgodnie z Ustawą. 

Od września 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze pokrywa 

część kosztów pobytu jednego dziecka z gminy Wilga w pieczy zastępczej. Na ten cel 

wydatkowano w 2020 roku kwotę 247,53 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia od 14 maja 2019 roku asystenta 

rodziny. Asystenturą zostały objęte dwie rodziny. Kwota wydatkowana na ten cel w 2020 

roku to 9.969 zł, z tego środki własne 9.544 zł i od Wojewody 425zł. 

 

 VI.2.3. Świadczenia rodzinne 

Wydatki poniesione na świadczenia rodzinne w 2020 roku 

L.p.            Rodzaj świadczenia 
Wydatkowana  

kwota w zł 

Liczba 

świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 519.443,00 4.435 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 319.679,00 2.861 

2.1  urodzenie dziecka 12.000,00 12 

2.2 opieka nad dzieckiem okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

51.548,00 132 

2.3 samotnego wychowywania dziecka  21.809,00 113 

2.4  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 33.010,00 307 

2.4.1 do 5 roku życia 3.420,00 38 

2.4.2  powyżej 5 roku życia 29.590,00 269 

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 24.300,00 243 

2.6 podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

65.767,00 883 
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2.6.1 na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

12.430,00 110 

2.6.2 Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła 

53.337,00 773 

2.7 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 111.245,00 1.171 

3. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (1+2) 839.122,00 7.296 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 196.999,00 913 

5. Świadczenie pielęgnacyjne 409.920,00 224 

6. Świadczenie rodzicielskie 85.812,00 94 

7. Jednorazowe świadczenie ,, Za życiem” 0,00 0 

8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 37.000,00 37 

9. Razem (3+4+5+6+7+8) 1.568.853,00 8.564 

10. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 

art.5 ust.3 („złotówka na złotówkę”) 

39.024,39 861 

 

 

W 2020 r. wypłacono łącznie 9.425 świadczeń o wartości 1.607.877zł. Średnio                 

w miesiącu realizowano 785  świadczeń na kwotę 133.990zł. Kwota odzyskanych w 2020 

roku świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych wyniosła – 5.324zł (z tego 3.293zł 

dotyczyło świadczeń nienależnie pobranych w roku 2020, natomiast 2.031zł dotyczyło 

świadczeń z lat ubiegłych). W 2020 roku wydano łącznie 365 decyzji administracyjnych 

dotyczących świadczeń rodzinnych (z tego 19 odmownych), w tym 255 decyzji tj.  70%  ogółu 

decyzji wydanych zostało w ciągu pięciu miesięcy (od sierpnia do grudnia). Wiąże się to ściśle                          

z rozpoczęciem z dniem 1 listopada nowego okresu zasiłkowego, na jaki ustala się prawo do 

świadczeń rodzinnych. 

W analizowanym okresie wypłacono 5.296 zasiłków rodzinnych oraz 3.340 dodatków 

do zasiłków rodzinnych. Łączna wydatkowana na ten cel kwota to 878.146,00zł. W 2020 r. 

największa liczba świadczeń w postaci dodatków do zasiłków rodzinnych dotyczyła 

dodatków z tytułu: 

− wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 34,77%( w stosunku do ogółu 

wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego), 

− pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła-  16,85%(j. w. ) 

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-  

15,88 %(j. w.). 
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   Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano łącznie 606.919,00 zł (1.137 świadczeń),                

z tego 196.999,00 zł, tj. 32,46 % sumy dotyczyło zasiłków pielęgnacyjnych, zaś 409.920,00zł, 

tj. 67,54 % - świadczeń pielęgnacyjnych. Zasiłek pielęgnacyjny pobierało średnio miesięcznie 

76 osób, zaś świadczenie pielęgnacyjne średnio miesięcznie - 19 osób. 

Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 8 osób na łączną kwotę 85.812,00 zł. 

Jednorazowe świadczenie ,,Za życiem” nie było wypłacone w roku 2020 w związku                                  

z urodzeniem dziecka ze znaczną niepełnosprawnością w wysokości ustawowej  

tj. 4.000,00 zł. W 2020 roku przyznano 39 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia 

dziecka w wysokości 1.000,00 zł , na łączna kwotę 39.000,00 zł. 

Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku 

 

l.p.                   Wyszczególnienie Wydatki w zł Liczba świadczeń 

1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

90.947 218 

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.200 68 

 

 VI.2.4. Charakterystyka i statystyki dotyczące funduszu alimentacyjnego 

Za rok 2020 wypłacono 243  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego na łączną sumę 

92.651zł zaś przeciętna miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego to 20. W tym czasie w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wydano 23 decyzje administracyjne. Kwota odzyskanych w 2020 roku 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych wyniosła – 1.231zł (z tego 

400zł dotyczyło świadczeń nienależnie pobranych w roku 2020, natomiast 831zł dotyczyło 

świadczeń z lat ubiegłych). 

Ośrodek zgodnie z ustawą  o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów prowadził  

wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania: 

− przekazał dłużnikom 11 informacji o przyznaniu świadczeń z FA , 

− wydał 11 wezwań na wywiad alimentacyjny dla dłużników alimentacyjnych, 

− przeprowadził 8 wywiadów alimentacyjnych i odebrał oświadczenia majątkowe od  

dłużników przebywających na naszym terenie, 

− wystąpił z 7 wnioskami o podjęcie działań wobec dłużników do właściwych organów 

dłużników, 

− przekazał 10 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń  

alimentacyjnych komornikowi sądowemu, 
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− wystosował pisma informacyjne o dłużnikach do następujących instytucji: Policja, 

Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Miast (organy właściwe 

dłużników), 

− wystąpił z 12 zawiadomieniami o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych 

określone w  art. 209 § 1 ustawy z dnia  06 czerwca 1997 roku  Kodeks karny, 

− skierował 16 wniosków do Komorników Sądowych o przyłączenie do egzekucji 

alimentacyjnej, 

− wystąpił  z 2 wnioskami do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika, 

− wydał 1 decyzję uznającą za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od 

zobowiązań, 

− co kwartał przekazywał dane o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych do pięciu 

rejestrów gospodarczych (KIDT, KRD, BIG Infomonitor, ERIF, KBIG) 

 

 Świadczenie „Dobry Start” (300) 

W 2020 roku z ,, 300+” skorzystało 640 dzieci na łączną kwotę 192.000,00zł. 

 

 Świadczenie wychowawcze (500+) 

W 2020 roku wypłacono  11.695 świadczeń na łączną kwotę 5.820.385zł. Kwota odzyskanych 

w 2020 roku świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wyniosła – 6.000zł (z tego 

500zł dotyczyło świadczeń nienależnie pobranych w roku 2020, natomiast 5.500zł dotyczyło 

świadczeń z lat ubiegłych). 

 

 VI.2.5. Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program wspierający rodziny wielodzietne.                    

W 2020 roku Ośrodek przyznał łącznie 110 Kart Dużej Rodziny. W ramach realizacji 

Programu ,,Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD, 

polegającego na bezpłatnym przekazywaniu najbardziej potrzebującym, żywności 

pochodzącej z zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. GOPS w Wildze w 2020 roku 

wydał 18 skierowań po odbiór żywności zgodnie z umową do Organizacji Charytatywnej przy 

kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Górkach i Organizacji Charytatywnej przy kościele w 

Miętnem. Z tej formy pomocy w roku 2020 skorzystało 58 osób.    
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VI.2.6. Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Na dzień 31.12.2020 r. w Ośrodku zatrudnionych było 7 osób na umowę o pracę (jedna 

na zastępstwo- urlop macierzyński , zwolnienie lekarskie) w tym: 

       • z wykształceniem wyższym magisterskim- 4 osoby, z tego z wykształceniem 

podyplomowym – 3 osoby. 

        • z wykształceniem średnim- 3 osoby, z tego z wykształceniem pomaturalnym – 2 osoby. 

W ramach umowy zlecenia w roku 2020 zatrudnione były cztery osoby. Jeden asystent 

rodziny, jeden fizjoterapeuta oraz dwóch logopedów do świadczenia usług w ramach 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla niepełnosprawnych dzieci. 

 

VI.3. Gminny Ośrodek Kultury 

 

VI.3.1. Gminny Ośrodek Kultury  

W roku 2020 w naszej gminie funkcjonował Gminny Ośrodek Kultury, w struktury 

którego wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Wiejska w Goźlinie Małym. 

Parter budynku ośrodka dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W roku 2020 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

1. Udział w 29 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na zakończenie zbiórki 

odbyło się „wspólne kolędowanie” na parkingu w centrum Wilgi. Takie spotkanie 

odbyło się po raz trzeci i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

2. Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Camerata z GOK Wilga oraz chóru dziecięcego 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wildze w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP                        

w Wildze. 

3. Bal karnawałowy dla dzieci w ramach akcji ferie w GOK-u połączony z konkursem 

na Króla i Królową Balu. 

4. Ferie w GOK-u, warsztaty z robienia mydełek, gry i zabawy, warsztaty plastyczne 

„Wyczarowane z papierowej tacki”, karnawałowe warsztaty kulinarne. 

5. Przedstawienie teatralne dla maluchów pt.: „Piraci i skarb pustyni".  

6. Integracyjne spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej 

gminy. 

7. Warsztat dla seniorów z dekorowania potraw i artystycznego składania serwetek. 
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8. Trzy spotkania z fotografem w ramach warsztatów fotograficznych, przerwanych                      

z powodu pandemii. 

9. Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Zbigniewem Gnat-Wieteską, połączone z promocją 

książki „Żywią i Bronią”.  

10. Walentynkowe spotkanie w świetlicy wiejskiej w Goźlinie Małym dla osób dorosłych. 

11. Udostępnienie sali na kurs komputerowy dla dwóch grup osób dorosłych. 

12. Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu solistów chóru Camerata. 

13. Wystawa plakatowa: 1920 Wojna Światów z okazji obchodów 100 rocznicy 

zwycięstwa Polaków w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 

14. Działanie online prowadzone z powodu zamknięcia lub ograniczenia działalności 

ośrodków kultury i bibliotek podczas pandemii: propozycje obchodów Dnia Ziemi, 

Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto 

Konstytucji 3 maja. 

15. Wirtualny Dzień Sąsiada pod hasłem „Sąsiedzie, co u ciebie?”. Pandemia 

koronawirusa uniemożliwiła spotkania twarzą w twarz, dlatego zdecydowano o 

zaprezentowaniu swoich osiągnięć w przestrzeni wirtualnej. 

16. Kontynuacja działań online: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły, Dzień Matki, Dzień 

Dziecka, obchody Dnia Życzliwości i Praw Dziecka, obchody 102 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień edukacji itp. 

17. Kontynuacja akcji „Promujemy lokalne talenty”. 

18. Uroczystość wojskowo-patriotyczna z okazji 76 rocznicy udziału saperów WP w 

zabezpieczeniu inżynieryjnym walk nad środkową Wisłą oraz odsłonięcia i 

poświecenia pomnika Saperów Polskich. Uroczyste złożenie kwiatów pod 

pomnikiem, występ chóru dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze 

Września 1939 Garnizonu Dęblin”, wystawa fotografii obrazująca Przeprawę przez 

Wisłę. 

19. Spektakl dla dzieci pt. "PIPPI SKARPETKA” i „PRZYGODY TRZECH ŚWINEK”. 

20. Udostępnienie sali widowiskowej na spotkania OSP, szkolenia dla rolników oraz 

spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej na temat programu czyste 

powietrze.  

21. Kontynuacja działalności Chóru CAMERATA. 

22. Akcja szycia maseczek dla czytelników oraz seniorów i innych odbiorców naszych 

działań. 

23. Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową dla uczniów szkół podstawowych 

oraz osób dorosłych. 
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24. "Serduszko dla seniora" - Mikołajkowa akcja pracowników Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze. Pracownicy ośrodka 

własnoręcznie upiekli i ozdobili piernikowe serduszka, które wręczali seniorom 

odwiedzającym placówki handlowe w godzinach wyznaczonych dla seniorów. 

25. Przygotowanie pierniczków oraz maseczek dla osób starszych oraz samotnych z 

terenu naszej gminy. Wspólna świąteczna akcja z Urzędem Gminy oraz Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

26. Udział we wspólnym ubieraniu choinki na parkingu w Wildze. 

Pomimo zamknięcia pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury cały czas dbali o 

profesjonalne prowadzenie strony internetowej i strony na Facebooku. Poza tym dbali o 

zmianę dekoracji w gablotach wystawowych, w bibliotece oraz w sali widowiskowej, a także 

o teren wokół budynku.  

W ośrodku kultury na umowę o pracę zatrudnionych jest 6 osób, dwie z nich na pełny etat, 

dwie na ½ etatu, zaś dwie pozostałe mają 0,1 i 0,4 etatu, co w przeliczeniu na pełny wymiar 

pracy, daje 3,5 etatu. Poza tym na umowę – zlecenie zatrudnione są u nas dwie osoby 

prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą i jedna osoba od obsługi informatycznej, 

technicznej, polityki prywatności itp.  

Ilość osób biorących udział w poszczególnych wydarzeniach organizowanych przez 

ośrodek kultury uzależniona jest od jego specyfiki i zasięgu. Szacujemy, że w koncercie kolęd, 

który odbył się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wildze udział wzięło przeszło 300 

osób, zaś na koncert z okazji Dnia Kobiet przybyło prawie 100 osób. Poza tym z udziałem 

publiczności odbyły się jeszcze  trzy spektakle dla dzieci, w których udział wzięło w sumie 

ok. 100 dzieci. Wymienione powyżej uroczystości były jedynymi z udziałem publiczności  

ze względu na panującą pandemię i wprowadzone restrykcje. 

Na stałe w GOK-u działają następujące sekcje: 

SEKCJA PLASTYCZNA - zajęcia odbywają się raz w tygodniu z podziałem na grupy 

wiekowe. Uczestniczy w nich 15 osób. W trakcie zajęć dzieciaki rozwijają swoje umiejętności 

plastyczne, którymi ozdabiają Ośrodek Kultury i gablotę zewnętrzną oraz znajdujące  

się na klatce schodowej przy wejściu do biblioteki i do galerii plastycznej.  

SEKCJA TANECZNA – jej działania zostały zawieszone ze względu na chorobę instruktora  

i panującą epidemię.  

SEKCJA GITARY KLASYCZNEJ – zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczy  

w nich 17 osób. Zajęcia gry na gitarze prowadzone są indywidualnie i dlatego są odpłatne  

20 zł. za lekcję.  
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SEKCJA PIANINA – lekcje indywidualne z dziećmi prowadzone są przez doświadczonego 

muzyka i pedagoga.  

W 2020 roku przy ośrodku kultury działał Klub Seniora, Klub Emeryta oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich z Wilgi. 

W związku z tym, że ośrodek kultury decyzją Rady Ministrów był nieczynny 

postanowiono przeprowadzić w nim remont sali widowiskowej, kawiarenki oraz magazynku. 

Zakupiono także pewne elementy wyposażenia (rzutnik multimedialny, sprzęt 

nagłośnieniowy, komputer, meble do kawiarenki), zaadoptowano magazynek na garderobę 

sceniczną. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym i zakupionemu wyposażeniu 

wnętrze budynku zyskało bardziej przyjazny i miły wygląd odpowiadający standardom 

nowoczesnej instytucji kultury. 

W roku 2020 od naszego organizatora Gminy Wilga otrzymaliśmy dotację  

w wysokości     330.000,00 zł. Na remont sali widowiskowej, kawiarenki, magazynku oraz 

łazienki wydaliśmy 21.642,66 zł. Na zakup mebli do kawiarenki, dwóch szaf przesuwnych 

trzydrzwiowych, półek do regałów bibliotecznych, montaż drzwi przesuwnych przy scenie 

zapłaciliśmy 23.088, 66 zł. Natomiast na zakup nagłośnienia scenicznego, projektora, dwóch 

komputerów, power audio do sali tańca oraz lodówki i składanych krzesełek zapłaciliśmy 

kwotę 17.355,47 zł.  

 

 

VI.3.2. Działalność Biblioteki 

W gminie Wilga w 2020 funkcjonowała  Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze, zaś 

filia biblioteczna  w Nowym Żabieńcu jest zawieszona od 2015 roku. 

Księgozbiór na 1 stycznia 2020 r. wynosił  13.136 woluminów, zaś na 31 grudnia 2020r. 

13.338 woluminów. Taka mała liczba przybyłych woluminów spowodowana jest tym,                 

że biblioteka w 2020r. zrobiła selekcję książek i zubytkowała 480 sztuk, które od ostatniego 

spisu nie były wypożyczane, straciły na aktualności lub po prostu zostały „zaczytane”.  

Na dzień 31 grudnia 2020r., łączna liczba woluminów na 1 mieszkańca gminy wynosiła 2,56.                           

W zbiorach biblioteki znajdują  się  zbiory specjalne (płyty DVD,CD) w ilości 34, skorzystało 

z wypożyczenia 25 osób. W roku 2020 nie kupiono żadnych zbiorów audiowizualnych.                            

W ciągu roku było zarejestrowanych  417 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz  

łącznie  10.589 woluminów. 

W 2020 roku przybyło do biblioteki 682 książki w tym z dotacji organizatora, która 

wynosiła 9.500,00 zakupiono 364 książki, zaś z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 198 książek za kwotę 4.500,00 zł. Pozostałe 120 książek, to  dary od naszych 
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czytelników oraz wydawnictw. W związku z tym nasze zbiory wzbogaciły się o 467 

woluminy literatura pięknej, literatury dziecięcej 163 woluminy oraz 52 woluminy literatury 

popularno – naukowej. 

W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników, każdy z nich ma ¾ etatu. W ciągu roku 

struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 

W bibliotece znajdują się 4 komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu. 

Dwa komputery służą do pracy bibliotecznej  zaś dwa  udostępniane są dla czytelników.  

W ubiegłym roku zakupiono nowy komputer, który służy pracownikom głównie  

do prowadzenia systemu bibliotecznego „Mateusz”, wprowadzania książek do katalogu  

i prowadzenia bazy czytelników. Biblioteka zapewnia czytelnikom możliwość składania 

zamówień zdalnych na wybraną książkę oraz możliwość przedłużenia terminu jej 

wypożyczenia.  Cały  katalog on-line z wykazem księgozbioru jest zamieszczony na stronie 

internetowej GOK Wilga. 

W 2020 roku biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia biblioteczne: spotkania  

z bajką dla dzieci w okresie ferii zimowych, lekcje biblioteczne, spotkania z najmłodszymi 

czytelnikami, spotkanie przy herbatce z najbardziej aktywnymi w 2019 roku czytelnikami 

naszej biblioteki połączone z wręczeniem dyplomów i nagród. Poza tym prowadzimy 

kiermasze książki ubytkowanej. Biblioteka przystąpiła do programu z MK i DN - Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 

Pracownicy biblioteki brali aktywny udział w szkoleniach dla bibliotekarzy w ramach 

partnerstwa dla książki pt. „Dwupak szkoleniowy – Bibliotekarzu, do dzieła”. Program 

realizowany był przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie i składał się                           

z cyklu warsztatów i wyjazdów studyjnych, miał na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród 

bibliotekarzy powiatu garwolińskiego, wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności oraz 

wzmocnienie funkcji biblioteki w środowisku lokalnym. Udział w projekcie był okazją do 

zdobycia inspiracji, poznania nowych praktyk a także wymiany doświadczeń. Pracownice 

biblioteki uczestniczyły m.in. w warsztatach „Promocja działalności biblioteki w Internecie”, 

„Biblioteka miejscem dla dzieci i młodzieży”, ,,Profesjonalna obsługa użytkownika ze 

szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych", „Tworzenie wirtualnej gry”.                        

We wrześniu bibliotekarki uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki w Gdańsku oraz do jednej z bibliotek w Gdyni. 

Jedna z Pań przeszła przez cykl szkoleń w ramach projektu „Sieć na kulturę  

w podregionie siedleckim”. Odbycie szkoleń było jednym z warunków przystąpienia do tego 
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programu. Następnie przeszkolony bibliotekarz miał za zadanie przeprowadzić dla dzieci 30-

godzinny kurs pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.  

Biblioteka zawsze włącza się we wszystkie działania jakie podejmuje GOK Wilga. 

W 2020 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

90.000,00zł. 

 

VI.4. Ochrona zdrowia 

 

Na terenie gminy usługi zdrowotne świadczy Publiczny Ośrodek Zdrowia w Wildze, 

który pod opieką ma 4.584 osób i w 2020 roku udzielił 20.741 porad podstawowych, co daje 

1.728 pacjentów miesięcznie. Laboratorium wykonało 7.960 badań, co daje 165 badań 

tygodniowo. W gabinecie zabiegowym wykonano 2.616 zabiegów. W związku z sytuacją 

epidemiologiczną w kraju ilość porad udzielonych przez Ośrodek Zdrowia zmniejszyła się          

o ponad 19.000.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 11 osób na podstawie 

umowy o pracę oraz na podstawie umowy zlecenie 3 lekarzy na stałe, 1 kierowca  

i 1 pracownika na zastępstwo do prac porządkowych. Budżet Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej został zatwierdzony na kwotę 1.900.00,00zł, dochody 

zrealizowane to 1.910.605,69 zł, wydatkowano kwotę 1.877.789,73zł. Koszt leczenia  

1 zapisanego mieszkańca w 2020 roku wyniósł 409,64 zł. Na terenie gminy działają również 

dwie apteki prywatne.  

 

 

VII.  PODSUMOWANIE 

 

Gmina Wilga realizując swoje zadania kieruje się przede wszystkim dobrem 

mieszkańców, chcąc jak najbardziej i jak najefektywniej przyczynić się do poprawy 

warunków życia. Wiąże się to z działalnością na wielu obszarach, z których najważniejsze  

to ochrona środowiska naturalnego, przedsięwzięcia prorodzinne, edukacja, kultura i sport, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna i wspieranie wszelkich społecznych inicjatyw. 

Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest 

wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb mieszkańców. 
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Poza tym, na bieżąco prowadzone są remonty nawierzchni dróg i chodników, miejsc 

postojowych, parkingów, sieci wodociągowych, oświetlenia ulicznego. Dużą wagę 

przywiązuje się do kultury i sportu, stąd organizowane są imprezy, turnieje sportowe i inne 

wydarzenia, które poza walorami społecznymi są świetną okazją do spotkań mieszkańców. 

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w Gminie Wilga przekazywane  

są za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz wiadomości sms wysyłanych  

do mieszkańców gminy.  

Oczekiwania mieszkańców Gminy Wilga rosną wraz z upływem czasu, rozwojem 

technologii i wzrostem standardów życiowych. Stanowi to duże wyzwanie dla samorządu, 

dlatego podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy są przemyślane i sukcesywnie wdrażane  

z myślą o wiejskim charakterze Gminy i kultywowaniu lokalnej tradycji.  


