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I. Wstęp. 
 

       Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku  o zmianie niektórych ustaw 

ustawodawca wprowadził nowelizację ustawy o samorządzie gminnym  

a w niej między innymi instytucję raportu o stanie gminy, który ma stanowić 

podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Kwestia ta 

została uregulowana w nowym przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. 

 Przygotowanie przez wójta raportu o stanie gminy jest wstępnym etapem 

procedury rozpatrywania raportu. Na pozostałe etapy tej procedury składają 

się : debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem 

wójtowi wotum zaufania. 

 

 Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt  

wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. 

 Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, 

programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie 

budżetu. 

 Raport o stanie gminy przygotowany został  przez organ wykonawczy, 

czyli Wójta Gminy Kazanów za rok 2019. Zebrane informacje od pracowników 

merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych,  są źródłem 

informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy pod względem 

gospodarki, środowiska, przestrzeni, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. 

 Co roku  przedstawialiśmy szczegółowe dane o budżecie gminy                 

i dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu Gminy przy zrealizowanych 

i planowanych zadaniach do wykonania. Myślę, że zmiany, jakie zachodzą na 

przestrzeni ostatnich lat są efektem wytężonej pracy, które są zauważone             

i docenione przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych 

środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka 

znaczących inwestycji. Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, 

społeczne, oświatowe jakie zamierzałam zrealizować w 2019  roku zostały 

wykonane w pełnym zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, 

ponieważ w centrum moich starań było dobro mieszkańca naszej gminy. 

 Zachęcam Państwa do zapoznania się z opracowanym raportem. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności  w roku  poprzednim  tj. 2019 i zawiera 

informację dotyczące realizacji zadań, polityki, programów i strategii 

realizowanych przez gminę Kazanów. W Raporcie  uwzględnione są informacje, 
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w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu 

ogólnej sytuacji gminy Kazanów, przedstawione  są  dane o wszystkich 

ważnych aspektach funkcjonowania Gminy, a także uwzględnione kierunki jej 

rozwoju. Raport zawiera analizę działalności Wójta Gminy Kazanów. 

 

 

 

II. Ogólna charakterystyka gminy. 
 

Gospodarka Gminy ma charakter rolniczy. W użytkowaniu gruntów dominują 

grunty orne oraz pastwiska, stosunkowo dużo jest natomiast lasów. Gleby na 

obszarze Gminy są  słabe przeważające klasy V i VI grunty osób fizycznych      

w podziale na klasy i rodzaje przedstawiają się następująco:  

▪ w klasie III jest 29,874 ha fizycznych co stanowi 33,779 ha 

przeliczeniowych,  

▪ w klasie IIIa jest 2,5898 ha fizycznych co stanowi 3,3897 ha 

przeliczeniowego,  

▪ w klasie IIIb  jest  324,2867 fizycznych co stanowi 401,8533 ha 

przeliczeniowego,  

▪ w klasie IV jest  628,0226 ha co stanowi 430,9515 ha przeliczeniowych,  

▪ w klasie IVa jest 1,207,4882 ha fizycznych co stanowi 1205,1221 ha 

przeliczeniowych, 
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▪ w klasie VIb jest 782,4529 ha fizycznych co stanowi 585,5282 ha 

przeliczeniowych,  

▪ w klasie V jest 1941,0244 ha fizycznych co stanowi  579,6544 ha 

przeliczeniowych, 

▪  w klasie VI jest 2041,50971 ha fizycznych co stanowi 394,7222 ha 

przeliczeniowego,  

▪ w klasie VIz jest 75,7057 ha fizycznych co stanowi 1,3860 ha 

przeliczeniowego.  

 

 Ogółem powierzchnia hektarów fizycznych wynosi 7032,9640 co stanowi 

3636,4244 ha przeliczeniowego, a grunty przeliczeniowe do podatku wynoszą 

2602,2513 ha.  

 Lasy stanowią 977,2158 ha a nieużytki 75,11 ha.  

 Na terenie Gminy znajduje  się ogółem  2404 indywidualnych 

gospodarstw rolnych w podziale do 1 ha – 1043 gospodarstw, od 1 ha do 3 ha – 

737 gospodarstwa, od 3 ha do 5 ha – 316 gospodarstw, od 5 ha do 8 ha – 265 

gospodarstwa, od 8 ha do 50 ha – 265 gospodarstw, od 50 ha i więcej  - 2 

gospodarstwa. Grunty osób prawnych  stanowią ogółem 229,6106 ha , lasy 

stanowią 815,9014 ha.  

 W hodowli przeważa bydło mleczne oraz trzoda chlewna. 

  

III. Ludność. 
 

 Gmina Kazanów liczy 24 sołectwa. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy 

na dzień 31.12.2019 r. ogółem wynosi 4.586 osób w tym: Mężczyźni – 2.334, 

Kobiety – 2.252. 

         zam. stale   zam. czasowo 

BORÓW     48           0 

DĘBNIAK     59  0 

DĘBNICA             216  0 

KAZANÓW              413  1 

KOPIEC              240  0 

KOWALKÓW    325  4 

KOWALKÓW-KOLONIA  200  3  

KROCZÓW MNIEJSZY  170           2 

KROCZÓW WIĘKSZY            304  2 
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MIECHÓW                      133  0 

MIECHÓW-KOLONIA           160                4 

NIEDARCZÓW DOLNY-KOLONIA       174  0 

NIEDARCZÓW DOLNY-WIEŚ           70  0 

NIEDARCZÓW GÓRNY-KOLONIA       196  0 

NIEDARCZÓW GÓRNY-WIEŚ         131  0 

OSTROWNICA            225  0 

OSTROWNICA-KOLONIA            88  0 

OSTRÓWKA            105  0  

OSUCHÓW            343  3 

RANACHÓW-WIEŚ           114  0 

RUDA             136  0 

WÓLKA GONCIARSKA          207  3 

ZAKRZÓWEK-KOLONIA          248  0 

ZAKRZÓWEK-WIEŚ           259  0 

 

Liczba mieszkańców w latach: 

Lp. Stan na dzień Liczba ludności 

1. 31.12.2015 4 678 

2. 31.12.2016 4 660 

3. 31.12.2017 4 654 

4. 31.12.2018 4 628 

5. 31.12.2019 4 586 
 

 

W roku 2019:  

-urodzenia – 43 osoby, w tym chłopcy- 25, dziewczynki-18 

-związki małżeńskie - 15 par 

-zgony - 55 osoby (19 zarejestrowano w USC Kazanów), w tym- mężczyźni- 28, 

kobiety- 27 

Na pobyt stały zameldowania dokonało – 98 osób 

Pobyt czasowy - 11 osób 

Pobyt czasowy - cudzoziemcy - 5 osób 

Wymeldowania z pobytu stałego dokonało - 131 osoby 

Dowodów osobistych wydano – 322 sztuk 

Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się – 25 poborowych 
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W gminnie corocznie obchodzone są jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

W roku 2019  medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 17 par. 

 

 

IV. Finanse gminy. 
 

Budżet  gminy  Kazanów  na  2019 rok został uchwalony przez Radę 

Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/18/2018 

- po stronie  dochodów  w kwocie  21.484.000 zł. 

- po stronie  wydatków   w kwocie  21.484.000 zł. 

 

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy             

i Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia  

2019 roku wyniósł; 

- po stronie dochodów - 24.852.000 zł 

- przychody 800.000 zł 

- po stronie wydatków  - 25.300.000 zł 

- rozchody 352.000 zł 

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę 3. 368.000 zł,  

a zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.816.000 zł. 
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Realizację budżetu gminy za 2019 rok przedstawia poniższa tabela. 
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Realizacja 

planu % 

1. Dochody 24.852.000,00 24.619.055,25 99,06 

2. Wydatki 25.300.000,00 24.058.184,98 95,09 

3. Deficyt budżetu         - 448.000,00         -560.870,27 X 

4. Przychody ogółem 

 z tego: 

- wolne środki na rachunku bankowym 

   

           800.000,00 

          

          800.000,00 

            

    3.253.519,60 

 

    3.253.519,60 

         

    406,69 

 

    406,69 

         

5. Rozchody: 

- spłaty rat pożyczek 

 

       352.000,00 

 

352.000,00 

 

100,00 

 

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w 99,06 % zakładanego planu 

budżetowego, na plan 24.852.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 

24.619.055,25 zł. 

Wydatki  budżetu  gminy  po  stronie  planu  wyniosły 25.300.000,00 zł, 

w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.058.184,98 zł tj. 95,09 %  

zakładanego planu  budżetowego. 

W wyniku realizacji budżetu za 2019 rok powstała nadwyżka budżetu    

w kwocie 560.870,27 zł. 

W ciągu roku budżetowego zgodnie z umową spłacono do WFOŚ 

 i GW w Warszawie ostatnią ratę pożyczki pobranej w 2015 roku na zadanie 

inwestycyjne  pn. ,,Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 

w miejscowości Wólka Gonciarska” w kwocie 192.000,00 zł.  

W 2016 roku pobrano pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w kwocie 460.000,00 zł  na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, II etap 

realizacji sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i 

część Kowalków Kolonia. 

Pożyczka ta  została spłacona – ostatnia rata w kwocie 160.000,00 zł        

w 2019 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło         

3.000.000,00 zł tj. z tytułu  wyemitowanych obligacji o wartości 3.000.000,00 

zł. Obligacje wyemitowano w II półroczu 2017 roku w 6 seriach o wartości 

500.000,00 zł każda seria. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 

zł. Obligacje zostaną wykupione w latach 2020-2025 po 500.000,00 zł              

w każdym roku. 

Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 12,33 % wykonanych dochodów. 
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I. Dochody budżetu: 

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019 rok wg. podstawowych źródeł 

przedstawia poniższa tabela: 
Plan dochodów budżetu wg źródeł przedstawia poniższa tabela: 

 

l.p. Treść Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

  

% 

Struktura 

 

 DOCHODY OGÓŁEM 24.852.000,00 24.619.055,25 99,06 100,00  
I.1 Dochody bieżące 24.022.023,00 24.098.707,89 100,32 97,89  
I.1.1 Dochody własne z tego: 4.767.438,44 4.869.083,18 102,35 19,78  
 Podatek dochodowy. od 

osób fizycznych 

 

1.633.573,00 1.649.030,00 100,95 12,98 
 

 Podatek dochodowy od osób 

prawnych 6.427,00 22.607,26 351,75 0,09 
 

 Podatek od nieruchomości  448.018,00 465.887,10 103,99 1,89  
 Podatek rolny 354.000,00 316.093,93 89,29 1,28  
 Podatek leśny 60.000,00 57.963,23 96,61 0,24  
 Podatek od środków 

transportowych 
52.000,00 58.540,60 112,56 0,24  

 Wpływy z karty podatkowej 4.000,00 2.721,91 68,05 0,01  
 Wpływy z podatku od 

spadków i darowizn 

15.000,00 1.421,00 9,47 0,01  

 Wpływy z opłaty skarbowej 9.800,00 8.507,65 86,81 0,03  
 Wpływy z opłaty targowej  20.000,00 8.516,00 42,58 0,03  
 Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 

200,00 0,00 0,00 0,00  

 Wpływy z opłat za trwały 

zarząd 

1.000,00 242,86 24,29 0,00  

 Wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 69.959,00 69.959,04 100,00 0,28 

 

 Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez jst 

364.020,00 452.867,58 124,41 1,84  

 Wpływy z podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

40.100,00 64.764,46 161,51 0,26  

 Wpływy z opłat z tytułu 

wieczystego użytkowania 

500,00 510,54 102,11 0,00  

 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów 

upomnień 

13.100,00 2.620,97 20,01 0,01 

 

 Wpływy z opłat za 

korzystanie. i wyżywienie 

z wychowania 

przedszkolnego 

20.000,00 10.917,75 54,59 0,05  

 Wpływy z różnych opłat 11.000,00 3.063,44 27,85 0,01  
 Dochody z majątku 108.000,00 112.344,39 104,02 0,46  

 Pozostałe dochody własne  

 

1.536.741,44 1.560.503,47 101,55 6,34  

I.1.2 Dotacje celowe z budżetu 

państwa 

9.032.144,56 9.007.184,71 99,72 36,59  

 na zadania z zakresu 8.216.257,56 8.199.580,34 99,80 33,31  
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administracji rządowej 

 na zadania własne  815.887,00 807.604,37 98,98 3,28  
I.1.3 Subwencje 10.222.440,00 10.222.440,00 100,00 41,52  
 Subwencja oświatowa 4.614.161,00 4.614.161,00 100,00 18,74  
 Subwencja wyrównawcza 5.258.126,00 5.258.126,00 100,00 21,36  
 Subwencja równoważąca 350.153,00 350.153,00 100,00 1,42  
I.2 Dochody majątkowe 

z tego: 

829.977,00 520.347,36 62,69 2,11  

 Wpływy z tytułu sprzedaży 

mienia 

80.000,00 20.367,20 25,64 0,08  

 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich 

342.099,70 186.372,70 54,48 0,75 

 

 Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji 

pozyskanych z innych źródeł 

117.627,30 23.880,00 20,30 0,10 
 

 Dotacja celowa otrzymana z 

tytułu pomocy finansowej 

udzielanej. miedzy jst 

100.000,00 100.000,00 100,00 0,41  

 Dotacje celowe na zakupy 

inwestycje. z samorządu 

wojewódzkiego na 

podstawie porozumienia 

miedzy jst 

190.250,00 189.727,46 99,73 0,77  

Na uzyskane dochody budżetu składają się: 

- dochody majątkowe - na plan 829.977,00 zł, uzyskano dochody 

                                       w kwocie 520.347,36 zł, stanowią 2,11%       

dochodów  budżetu;    

- dochody bieżące      - na plan 24.022.023,00 zł, uzyskano dochody                                          

                                       w kwocie 24.098.707,89 zł i stanowią 97,89 %  

  dochodów budżetu. 
 

 
 

I.2 Dochody majątkowe stanowią 2,11% dochodów wykonanych ogółem, na plan 

829.977,00 zł wykonano 520.347,36 zł. tj. 62,96% planu 

 

 Dochody w dz. 010 rozdziale 01010 § 6290 na plan 117.627,30 zł wykonano 

23.880,00zł tj. 20% planu. Na niskie wykananie dochodów mają wpływ sprawy 

sądowe z osobami fizycznymi które posiadają zaległości z tytułu wpłat za przyłącza 

wodociagowe i kanallizacyjne. 

W dziale 600 w rozdziale. 60016 w §6630 gmina otrzymała dotację z samorządu 

województwa na kwotę 94.477,46zł, którą przeznaczono na budowę drogi gminnej.  

W dziale 700 rozdziale 70005 w § 0770 planowano 80 000 zł z tytułu sprzedaży 

działek a wykonano 20.367,20 zł tj. 25,5% planu -  za wysoka cena według 
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kupujących działki (W dziale 754 rozdziale 75412 w § 6300 dochody zostały 

wykonane w 100,00% przy zakładanym planie 100.000,00 zł. Jest to kwota 

pozyskana na zakup samochodu strażackiego z Urzędu marszałkowskiego 

W dziale 801 rozdziale 80101 w § 6630 gmina otrzymała 95.250,00 zł  z Urzędu 

Marszałkowskiego na budowę dwóch boisk szkolnych. 

W dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6257 pozyskano środki z UE na kwotę 

186.372,70 zł na zadanie Odnawialne Źródła Energii (OZE). Gmina jest partnerem 

gminy policznaw realizacji tego zadania. Na dzien 30.09.2019 zadanie  zostało 

całkowiecie zamknięte i inwesytcja zakończona. 

W dziale 801 rozdziale 80101 § 6208 planowano środki z UE w kwocie 155. 727 zł 

na budowę boiska. Rozliczenie zostało wykonanie pozytynie dopiero w grudniu, 

czyli zwrot tej dotacji nastąpi w roku 2020 Wniosek rozpatrzony  pozytywnie   

 

 

 

Dochody bieżące.  

 

Dochody własne gminy są realizowane przez: 

− Gminę i Urzędy Skarbowe  

 

Podatki i opłaty : 

 

1) podatek dochodowy od osób fizycznych przy zakładanym planie 1.633.573,00 zł 

wykonano  1.649.030,00 zł tj. 100,95%. 

2) podatek dochodowy od osób prawnych na plan 6.427,00zł wykonano 22.607,26 

zł i stanowi  351,75% planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe 

na co gmina nie ma wpływu. 

3) podatek od nieruchomości dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 

465.887,10 zł, tj. 103,99 %planu. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych 

jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów. 

4) podatek rolny wykonano w kwocie 316.093,93 zł, tj. 89,29 % planu. i w stosunku 

do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 1,55%. Dochody z tego tytułu mają 

stosunkowo duży udział w strukturze dochodów gminy mimo, iż szereg gruntów 

rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo  zwolnione z tego podatku ze 

względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Podatkiem rolnym opodatkowano 

2.680,84ha przeliczeniowych od osób fizycznych i 9,20ha przeliczeniowych od 

osób prawnych. 
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5) podatek leśny został wykonany w 96,61% tj. 57.963,23 zł przy planie 60.000,00zł 

. 

6) podatek od środków transportowych - wpływy z tego tytułu na koniec roku 

zamknęły się kwotą 58.540,60 zł i stanowią 112,58% zakładanego planu. 

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na poziomie roku 2018. W 2019 roku 

gmina opodatkowała 48 szt środków transportowych (samochody ciężarowe, 

ciągniki siodłowe i naczepy). 

7) dochody w formie karty podatkowej przy zakładanym planie 4.000,00zł 

wykonano 2.721,91 zł . Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy na co 

gmina nie ma wpływu. 

8) opłaty od spadków i darowizn – wykonanie 1.421,00 zł przy zakładanym planie 

15.000,00 zł , tj.9,47% planu. Są to dochody realizowane przez Urzędy 

Skarbowe. 

9) opłata skarbowa wykonana została w wysokości 8.507,65 co stanowi 86,81 % 

kwoty planu. 

Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej 

dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między 

innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów 

stwierdzających ustanowienie pełnomocnika. Na jej realizację gmina ma 

niewielki wpływ. Wzrost o 13,99% w porównaniu do roku 2018. Opłata jest 

realizowana poprzez kasę i rachunek Urzędu. 

10) opłata targowa wykonanie ogółem – 8.516,00zł, tj. 42,58% planu. Dochody 

wykonane na poziomie roku 2018. Opłata targowa jest opłatą dzienną i jest 

pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę 

Gminy. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy zostały podjęte w roku 

2012. 

11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy zakładanym planie 200,00zł nie było 

wpływów. 

12) wpływy za trwały zarząd wykonano w kwocie 242,86zł przy planie 1.000,00zł. 

13) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 

69.959,04 zł tj 100,00% zakładanego planu. Wpływy były wyższe od roku 

ubiegłego o 7,3%. 

14) dochody z tytułu opłat za odpady komunalne przy zakładanym planie 361.020,00 

zł wykonanie wynosi 452.761,57 zł i stanowi 125,41%. Wzrost do roku 

poprzedniego o 71,4%.  Na wzrost wykonania dochodów za  odpady komunalne 

była wysoka ściągalność zaległości. 

15) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 
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64.764,46 zł tj. 161,51% zakładanego planu. Podatek przekazywany jest przez 

Urzędy Skarbowe. 

16) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy planie 500,00zł 

wykonanie wynosi 102,11% tj. 510,54zł. 

17) wpływy z tytułu opłat komorniczych i kosztów upomnień na plan 13.100,00zł 

wykonano  2.620,97zł tj. 20,01% planu. 

18) wpływy z korzystania z wyżywienia i wychowania przedszkolnego to kwota 

10.917,75zł przy planie 20.000,00 zł. 

19) wpływy z różnych opłat to są dochody w § 069 który wykonano w 27,85%. 

20) dochody z majątku są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań komunalnych, 

trwały zarząd i pozostałe dochody wykonano w 104,02% planu tj. w kwocie 

112.344,39 zł. 

 

Pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 101,55% tj. w kwocie 

1.560.503,47 zł przy zakładanym planie 1.536.741,44 zł i stanowią 6,34% ogółu 

zrealizowanych dochodów. 

Wpływy z tych dochodów to między innymi opłaty za wodę, odsetki od 

nieterminowo regulowanych należności, zwrot z jednostek za zakup opału, energii, 

wpływy z różnych opłat oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych    

z udziałem środków europejskich. 

 

W 2019 roku Gmina realizowała także dochody podlegające przekazaniu do 

budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego jest to kwota 36.326,30 zł,           

z czego 11.782,65 zł stanowią dochody należne gminie a 24.543,65 zł należne 

budżetowi państwa. Za udostępnienie danych osobowych gmina nie realizowała 

dochodów. Dochody przekazywane były do budżetu państwa zgodnie                         

z terminami określonymi w odrębnych przepisach. W większości przypadków 

realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.  

 

W roku 2019 skutki finansowe udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień           

z podatków i opłat lokalnych wyniosły 9.713,72 zł oraz z tytułu umorzeń zaległości 

podatkowych 584,00 zł. Natomiast skutki uchwalonych przez Radę Gminy niższych 

niż  ustawowe stawek podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i innych 

pozostałych wyniosły 237.515,90 zł. Powyższe spowodowało zmniejszenie 

dochodów Gminy w kwocie 247.813,62 zł i wzrost w stosunku do roku ubiegłego             

o 0,6%. 
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Należności budżetowe za 2019 r wg sprawozdania Rb 27S przedstawiają się 

następująco: 

 

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 739.959,18 zł, 

w tym zaległości stanowiły kwotę 716. 632,46 zł. Należności na koniec 2019 roku 

były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 20,4% a zaległości o 15,5%., w tym z 

tytułu: 

− wpłaty za pobór wody 10.508,72 zł wzrost do 2018 roku o 62,7% 

− opłat za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 62.450,00 zł spadek do 2018 r 

o 29,8%, nadal niskie wykonanie poprzez sprawy sądowe, 

− odsetek od poboru wody i przyłączy 21.197,48 zł spadek o 72,7% do roku 

2018,  na niskie wykonanie miało wpływ odpisanie przedawnionych  odsetek 

od zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, 

− wpłaty czynszu lokalowego to kwota 1.888,87zł, 

− wpływy z tytułu karty podatkowej to kwota 5.006,09zł wzrost do 2018 r o 

5,4%  

− podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 24.714,70 zł, spadek 

o 57,4% do roku 2018, 

− podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 17.015,40 zł , spadek do roku 

ubiegłego o 19,8%, 

− podatku leśnego od osób fizycznych 1.785,62 zł na poziomie roku 2018, 

− podatku od środków transportowych 1,00 zł, spadek o 99,8%, 

− podatku od spadków i darowizn 320,00zł spadek o 55,9% do roku 2018, 

− podatku od czynności cywilno-prawnych 1.460,12 zł wzrost o 391,4%, 

− odsetek od podatków od osób fizycznych 5.606,00 spadek o 90,6% do roku 

2018 , ponieważ na dzień 31.07.2019 roku poleceniem księgowania odsetki od 

zaległości przedawnionych i trudno ściągalnych zostały odpisane, 

− udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 259,00zł, 

− funduszu alimentacyjnego 522.075,75 zł spadek o 6,6% do roku 2018, 

− odpadów komunalnych w kwocie 60.345,43 zł wzrost do roku 2018 o 31,72% 

Urząd posiada nadpłaty w kwocie 7.365,01 zł w niżej wymienionych podatkach i 

opłatach: 

− za wodę 11,77 zł, 

− podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 3.190,56 zł, 

− podatek rolny 3.037,04 zł, 

−  podatek leśny 595,24 zł 

− za odpady komunalne 529,40 zł 
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 Z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne gmina wystawiła 5 

nakazów sądowych na kwotę 7.461,00 zł z tego wpłynęła kwota 1.411,00zł. Z tytułu 

poboru wody wystawiono 99 szt. wezwań do zapłaty. 

Urząd prowadzi przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należności 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.Wystawiono 58 tytułów 

wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne celem egzekucji należności 

pieniężnych od Urzędów Skarbowych. Największe zaległości występują w sołectwie 

Kowalków Kolonia, Kazanów, Osuchów, Zakrzówek Wieś, Niedarczów Dolny 

Kolonia. Wystawiono 200 upomnień w tym 358 na zobowiązania pieniężne podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości.Z tytułu zaległości odpadami komunalnymi 

wystawiono 107 upomnień, na kwotę 29.421,60 zł, z tego wpłynęło 23.656,40 zł. 

Największe zaległości w sołectwie Dębnica, Kowalków - Kolonia i Kowalków, 

Kroczów Większy Miechów, Niedarczów Górny-Kolonia , Górni-Wieś, Osuchów, 

Wólka Gonciarska, Zakrzówek-Kol i Zakrzówek-Wieś. 

 

 Poziom zadłużenia gminy na koniec 2019 roku wynosi 3.000.000,00 zł.            

z tytułu emisji obligacji co stanowi 12,33 % dochodów wykonanych. Obciążenie 

budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2019 roku 

wyniosło 1,83% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskażnika 

ustalonego zgodnie z art. 342 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 11,67%.

                

Na zadania majątkowe gmina pozyskała środki z samorządu województwa             

w kwocie 476.100,16 zł na:  

− przebudowę drogi gminnej 94.477,46 zł, 

− zakup samochodu do OSP 100.000,00 zł, 

− budowę boiska 95.250,00 zł, 

− na odnawialne źródła energii 186.372,70zł. 

 

W roku 2019 gmina pozyskała dotacje celowe na zadania bieżące z WFOŚiGW jak 

również z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 162.680,80 zł z przeznaczeniem na: 

− zakup mundurów dla OSP 25.213,00 zł, 

− zakup węży tłoczniowych 1.394,00 zł, 

− zakup elementów ogrodzeniowych do OSP 9.624,00 zł. 

− remont pomieszczenia strażnicy 12.400,00 zł, 

− wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt 46.999,40 zł, 

− modernizację oświetlenia ulicznego 18.070,00 zł, 

− utylizację azbestu 48.980,40 zł 
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 W 2019 roku gmina pozyskała dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 485.440,76 zł z 

przeznaczeniem na: 

- podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy 150.000,00zł 

wydatkowano 148.765,62zł 

- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów kwota 

wydatkowana 335.440,76zł 

 

Ogółem gmina pozyskała z różnych źródeł i na różne wydatki kwotę 

1.124.221,72zł 

 

     

 

V. Uchwały Rady Gminy. 
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W roku 2019 Rada Gminy w Kazanowie podjęła 58 uchwał  podczas 10 

Sesji Rady Gminy 

1. Nr IV/26/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca  2019 roku     

w sprawie nie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie  Funduszu Sołeckiego 

2. Nr IV/27/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy 

dla Powiatu Zwoleńskiego 

3. Nr IV/28/2019 z dnia 15 marca 2019 r w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej w 2019 roku 

4. Nr IV/29/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca  2019 roku    

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej   

5. Nr IV/30/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca  2019 roku    

w   sprawie :wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej. 

6.  Nr IV/31/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 roku    

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Kazanów w 2019 

roku, 

7. Nr IV/32/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 roku        

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 

inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso . 

8. Nr IV/33/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca  2019 roku w 

sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia  wynagrodzenia za inkaso. 

9. Nr IV/34/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15 marca 2019 roku w 

sprawie: określenia jednostki obsługującej, jednostki obsługiwanej oraz 

zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach 

wspólnej obsługi. 

10.  Nr IV/35/2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu  

usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów  na lata 

2017- 2032 

11. Nr V/36/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Budżetowej w 2019 roku 

12. Nr VI/37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy 

dla Powiatu Zwoleńskiego 
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13.  Nr VI/38/2019 z dnia  23 maja   2019 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Budżetowej w 2019 roku 

14.  Nr VI/39/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kazanów . 

15.  Nr VII/40/2019  z dnia  12 czerwca 2919 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla powiatu Zwoleńskiego. 

16.  Nr VII/41/2019 z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej w 2019 roku 

17.  Nr VII/42/2019 z dnia 12 czerwca  2019 roku w sprawie zmiany WPF na         

lata 2019-2026 

18.  Nr VII/43/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 czerwca 2019 r.     

w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego      

w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu na uchwałę 

Rady Gminy Kazanów nr XXX/123/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku  

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na obszarze Gminy Kazanów . 

19.  Nr VII/44/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 czerwca 2019 r.                           

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Kazanów wotum zaufania. 

20.  Nr VII/45/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 czerwca 2019 r.     

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 

21.  Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 czerwca 2019 r.    

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w   Kazanowie za 2018 rok. 

22.  Nr VII/47/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 czerwca 2019 r.    

w sprawie:   zatwierdzenia  skonsolidowanego sprawozdania   

finansowego Gminy 

23.  Nr VII/48/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 12 czerwca 2019 r.     

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania  

budżetu za 2019 rok 

24.  Nr VIII/49/2019  z dnia  11 lipca  2919 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla powiatu Zwoleńskiego. 

25.  Nr VIII/50/2019  z dnia  11 lipca  2919 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla powiatu Zwoleńskiego. 

26.  Nr VIII/51/2019 z dnia 11 lipca  2019 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej w 2019 roku 
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27.  Nr VIII/52/2019 z dnia 11 lipca  2019 roku w sprawie   zmiany WPF na   

lata 2019-2026 

28.  Nr VIII/53/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 11 lipca  2019 r.       

w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego      

w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Zwoleniu na uchwałę 

Rady Gminy Kazanów nr XIX/110/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku          

w sprawie  Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie 

Gminy Kazanów 

29.  Nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 11 lipca  2019 r.       

w sprawie :uchwalenia projektu  Regulaminu dostarczania wody               

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kazanów w celu  przekazania 

go do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu 

30.  Nr IX/55/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 08 sierpnia  2019 r.      

w sprawie : ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Kazanów oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych od 01 września 2019 r 

31.  Nr IX/56/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 08 sierpnia  2019 r.     

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

32.  Nr IX/57/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 08 sierpnia  2019 r.     

w sprawie :ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej    

z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 

33. Nr IX/58/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 08 sierpnia  2019 r.      

w sprawie :ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 

34. Nr X/59/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 06 września   2019 r.     

w sprawie :zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 

35. Nr X/60/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 06 września   2019 r.      

w sprawie :  zmiany uchwały nr XXIII/126/2017 w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach 

prowadzonych przez Gminę Kazanów. 

36.  XII/64/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada  2019r.        

w sprawie :obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. 

37.  Nr XII/65/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2019 r    

w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

38.  Nr XII/66/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 26 listopada 2019r.    

w sprawi ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
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39.  Nr XII/67/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada   2019 r. 

w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kazanów, 

40.  Nr XII/68/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada   2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Kazanów na lata 2019 – 2024, 

41.  Nr XII/69/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty targowej na 

terenie Gminy Kazanów 

42.  Nr XII/70/2019  Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r. 

w sprawie diet dla sołtysów. 

43.  Nr XII/71/2019  Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2020, 

44.  Nr XII/72/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Kazanów położonego w budynku Ośrodka 

Zdrowia przy ul. Kościelnej 50 w Kazanowie, 

45. Nr XII/73/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Kazanów położonego w budynku Ośrodka 

Zdrowia przy ul. Kościelnej 50 w Kazanowie oraz budynku Ośrodka 

Zdrowia w  Kowalkowie. 

46.  Nr XII/74/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kazanów 

47.  Nr XII/75/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia  26 listopada 2019 r.  

w sprawie wyboru Delegatów do Związku Gmin „Nad Iłżanką” 

48.  Nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.     

w zmiany uchwały budżetowej na rok 2019:52. 

49.  Nr XIII/77/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.    

w uchwalenia  Budżetu Gminy  na rok 2020 

50.  Nr XIII/78/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.    

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej na  lata 2020-

202 
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51. Nr XIII/79/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r.     

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  

Narkomanii na rok 2020  dla  gminy   Kazanów , 

52.  Nr XIII/80/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r      

w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny na lata  

2020 – 2022 

53. Nr XIII/81/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

54. Nr XIII/82/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019 r 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług               

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów ,zmian za uiszczoną 

przez   właściciela   nieruchomości    

55.  Nr XIII/83/2019 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2019r.      

w sprawie ustalenia wykazu wydatków ,które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019.   

VI. Ład przestrzenny, zabytki, gospodarka komunalna                                

i inwestycje. 
Ład przestrzenny 

 

1. Na terenie gminy obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazanów zatwierdzonym 

Uchwałą Rady Gminy Kazanów Nr XIV/96/2000 z dnia 21.09.2000 r., 

zmiana do Studium zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVIII/152/2010  Rady 

Gminy Kazanów z dnia 28 czerwca 2010 r. 

2. W 2019 roku zostało wydane 39 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy                           

i zagospodarowania terenu. 

3. Wydano 97 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

1. Brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Zasoby Materialne Gminy 

 

Program opieki nad zabytkami 

1. Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Kazanów na lata 2014-

2019 stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Kazanów Nr 

XVIII/104/2016 z dnia 03.06.2016 roku.  Gminny program opieki nad 

zabytkami dla gminy Kazanów jest opracowany na 4 lata , przyjęty przez 

Radę Gminy w formie uchwały gminy i jest elementem polityki 

samorządowej. Program służy w podejmowaniu planowanych działań 

dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z 

dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

2. W 2016 roku i uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Warszawie program opieki nad zabytkami 

na lata 2016-2019. 

 

 

Gospodarka Komunalna 

 

Typowe usługi komunalne 

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

• 80% mieszkańców gminy przyłączonych jest do sieci wodociągowej 

• 12% mieszkańców gminy przyłączonych jest do sieci kanalizacyjnej 

 

2.  Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów – 3512 

• wysokość opłat za odpady 11 zł od osoby (zbierane selektywnie), 13 zł 

(zbierane w sposób nieselektywny), 

• przychody gminy z tytułu opłaty za odpady – 452 761,57 

• wystawiono 107 szt. upomnień dla osób, które nie uregulowały opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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3. Zrealizowane inwestycje w 2019 r.: 

◦ Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z 

węglowej na olejową 

 

 

 

 

 

VII. Drogi 

 W 2019 roku na terenie gminy Kazanów wykonano następujące 

inwestycje drogowe: 

• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrownica - Kolonia o 

długości 796 m. b. - wartość inwestycji 344 643,78 zł 

• przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 

686 m. b. oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów – wartość 
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inwestycji: 188 954,92 zł  wsparcie finansowe o wysokości 50% gmina 

pozyskała od Marszałka Województwa Mazowieckiego 

 

 

 

• przebudowa drogi gminnej o numerze  DG450119W na długości 930 m. 

b. w miejscowości Ranachów - Wieś – wartość inwestycji  270 814,20 zł 
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• przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości  325 

m.b. w miejscowości Ostrownica - Kolonia – wartość inwestycji  

118.066,78zł 

 

 

• na bieżąco wykonywane były remonty dróg gminnych kruszywem, szlaką 

oraz masą na zimno. 

 Wydano ogółem 10 decyzji w tym 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego, 

oraz 5 decyzji,  na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. 

 Ogółem wykonano przebudowę dróg gminnych na długości  2 737 mb. 
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VIII. Gospodarka mieszkaniowa. 

 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kazanów na lata 2019 - 2024, zwany dalej Programem, swoim zakresem 

obejmuje:   

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego Gminy   w poszczególnych latach; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;   

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;   

4)  zasady polityki czynszowej 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie 

zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;   

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków przeznaczonych na remonty i modernizację 

budynków i lokali w kolejnych latach 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania                     

i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

gminy. 

 

1. Zasób mieszkaniowy gminy Kazanów stanowi 24 lokale mieszkalne: 

L.p. Adres lokalu Ilość lokali Rodzaj lokali 

1. Dom Nauczyciela w Ostrownicy 2 Lokale mieszkalne 

2. Bud. Mieszkalny przy PSP w 

Kroczowie 

2 Lokale mieszkalne 

3. Dom Nauczyciela w Kowalkowie 4 Lokale mieszkalne 

4. Bud. Mieszkalny PSP w 

Kowalkowie 

2 Lokale mieszkalne 
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5. Lecznica Zwierząt w Kowalkowie 4 Lokale mieszkalne 

6. Urząd Gminy w Kazanowie 4 Lokale mieszkalne 

7. Ośrodek Zdrowia w Kazanowie 4 Lokale mieszkalne 

8. Ośrodek Zdrowia w Kowalkowie 1 Lokale mieszkalne 

9. Publiczna Biblioteka w Kowalkowie 1 Lokale mieszkalne 

 Razem 24  

  

 

2. Struktura lokali mieszkalnych jest następująca: 

Lp. Rodzaj i położenie budynku/ lokalu     Nr 

lokalu 

     Pow.użyt. lokali 

m2 

1. Budynek mieszkalny 

Dom Nauczyciela 

Ostrownica 46 

26-713 Kazanów 

1 42,00 

 

2 Budynek mieszkalny 

Dom Nauczyciela 

Ostrownica 46 

26-713 Kazanów 

2 42 

3 Budynek mieszkalny 

Przy PSP w Kroczowie 

Kroczów Mniejszy 20 

1 44,00 

 

4 Budynek mieszkalny 

Przy PSP w Kroczowie 

Kroczów Mniejszy 20 

2 

  

44,00 

 

5 Budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 

W Kowalkowie 

1 43,00 
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Kowalków-Kolonia  16 

6 Budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 

W Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia  16 

2 43,00 

 

  

  

7 Budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 

W Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia  16 

3 43,00 

 

 

8 Budynek mieszkalny Dom Nauczyciela 

W Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia  16 

4 43,00 

  

9 Budynek Mieszkalny 

Przy PSP w Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia 17 

1 54,00 

 

10 Budynek Mieszkalny 

Przy PSP w Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia 17 

2 54,00 

 

11 Budynek mieszkalny 

Lecznica zwierząt w Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia 4 

1 39 

12 Budynek mieszkalny 

Lecznica zwierząt w Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia 4 

2 71 

13 Budynek mieszkalny 

Lecznica zwierząt w Kowalkowie 

Kowalków-Kolonia 4 

3 57,55 

14 Budynek mieszkalny 

Lecznica zwierząt w Kowalkowie 

4 53 



 29 

Kowalków-Kolonia 4 

15 Budynek mieszkalny Urząd Gminy w 

Kazanowie 

 

1 39,18 

16 Budynek mieszkalny Urząd Gminy w 

Kazanowie 

 

2 45,41 

17 Budynek mieszkalny Urząd Gminy w 

Kazanowie 

 

3 40,5 

18 Budynek mieszkalny Urząd Gminy w 

Kazanowie 

 

4 46 

19 Ośrodek Zdrowia w Kazanowie 

 

1 33 

20 Ośrodek Zdrowia w Kazanowie 

 

2 58,4 

21 Ośrodek Zdrowia w Kazanowie 

 

3 60,04 

22 Ośrodek Zdrowia w Kazanowie 

 

4 40 

23 Ośrodek Zdrowia w Kowalkowie 

 

1 55,46 

24 Publiczna Biblioteka w Kowalkowie 

 

1 145,18 
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2 Struktura budynków w których znajdują się lokale mieszkalne 

 

L.p. Adres lokalu Stan 

techni

czny 

Wyposażenie 

1. Dom Nauczyciela w Ostrownicy średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

2. Bud. Mieszkalny przy PSP w 

Kroczowie 

średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

3. Dom Nauczyciela w Kowalkowie średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

4. Bud. Mieszkalny PSP w 

Kowalkowie 

średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

5. Lecznica Zwierząt w 

Kowalkowie 

średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

6. Urząd Gminy w Kazanowie średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

7. Ośrodek Zdrowia w Kazanowie średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

8. Ośrodek Zdrowia w Kowalkowie średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

9. Publiczna Biblioteka w 

Kowalkowie 

średni Kocioł Centralnego 

ogrzewania 

 

 

Nie przewiduje się powiększania mieszkaniowego zasobu w najbliższych latach. 
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Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali. 

 

 W latach 2019-2024 nie przewiduje się remontu lokali mieszkalnych. 

Prowadzenie remontów bieżących będzie uzależnione od możliwości 

finansowych gminy w zakresie utrzymania budynków w stanie nie pogorszonym 

przez bieżącą eksploatację. 

 

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. 

 

          W latach 2019-2024 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, przy czym Rada Gminy 

określa jakie mieszkania, w jakim trybie i na jakich zasadach byłyby zbywane. 

 

Zasady polityki czynszowej. 

 Czynsz za lokal opłacają najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy 

zasób gminy. 

 W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stawki 

czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i opłat 

niezależnych od właściciela ustala Wójt w drodze zarządzenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 Najemca, oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczenia opłat  

eksploatacyjnych, tj. opłat za energię elektryczną, energię cieplną, dostawę 

wody z sieci wodociągowej, odbiór ścieków płynnych i odpadów  komunalnych. 

Wynajmujący może podwyższyć czynsz na  zasadach określonych w stosownych 

przepisach, a w szczególności w ustawie o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

 Określając stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych uwzględnia się czynniki obniżające lub podwyższające  wartość 

użytkową lokali. 

• Czynnikiem obniżającym stawkę czynszu jest brak instalacji centralnego 

ogrzewania    w lokalu - obniżka o10%. 

• Czynnikiem podwyższającym wartość użytkową lokalu jest dobry stan 

techniczny budynku - podwyżka o 10 %. 
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  Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię 

wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich 

przeznaczenie i sposób używania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoju, 

korytarza, łazienki oraz innych pomieszczeń. 

Nie uważa się za powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni 

piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału. 

Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą 

stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. 

Czynsz najmu lokali mieszkalnych płatny jest z góry do dziesiątego dnia 

każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany 

rachunek bankowy. 

 

        

 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. 

    Podstawą finansowania w zakresie kosztów bieżących będzie czynsz oraz 

możliwe do przeznaczenia środki z budżetu gminy w okresie 2019-2024. 

 

          Wysokość wydatków w kolejnych latach. 

     Prowadzenie remontów w latach 2019 – 2024 będzie uzależnione od 

możliwości finansowych gminy i planowane w uchwale budżetowej na dany 

rok kalendarzowy. 

 

             Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

       W celu poprawienia efektywności gospodarowania zasobem należy 

dążyć do ustalenia czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie 

bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących 

remontów 

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych na powiększenie zasobów 

mieszkaniowych. 
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IX.  Ochrona środowiska 

Azbest 

 Wyroby azbestowe w Gminie Kazanów to głównie płyty azbestowo-

cementowe płaskie stosowane w budownictwie reprezentowane przez płyty typu 

„karo” i płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, 

pokrywające dachy budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, 

garaży, itp. 

 Z posiadanej przez gminę inwentaryzacji azbestu i wyrobów 

zawierających azbest wynika, że na terenie gminy występuje 456 003 m2 

wyrobów azbestowych. Dane dotyczą wyłącznie osób fizycznych. 

Gmina Kazanów dysponuje przyjętym przez Radę Gminy w Kazanowie 

Programem Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy 

Kazanów na lata 2017-2032. 

  W 2019 roku z terenu gminy odebrano 16 357 m2 tj. 229 ton 

odpadów zawierających azbest (eternit). Całkowity koszt zadania wyniósł 58 

520,51 zł. Do WFOŚiGW złożono wniosek o dotację na usunięcie azbestu, 

gmina otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie: 48 980,40 zł 

 

 

Oświetlenie uliczne 

 

  W 2019 roku zmodernizowano oświetlenie uliczne w 

miejscowościach: Miechów oraz Miechów-Kolonia. W miejscowościach tych 

zamontowano ekologiczne oświetlenie uliczne w ilości 70 szt. opraw 

oświetleniowych o mocy 60 W. Kwota inwestycji to 36 149,66 zł. Gmina na ten 

cel pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w kwocie 18 070,00 zł. 



 34 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 

  Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Gminy Kazanów z dnia 15 marca 2019 roku 

został przyjęty „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kazanów w 2019 roku”. 

Celem Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kazanów w 2019 roku, jest ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienie właściwej opieki 

bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 

przebywającym w granicach administracyjnych gminy Kazanów. 

 W 2019 r. podpisano kompleksową umowę z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z 

o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy na świadczenie usług odławiania    

i umieszczania bezpańskich psów w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 
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X. Oświata. 

 

1. Gmina Kazanów jest organem prowadzącym dla następujących 

placówek oświatowych. 

 

1. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie (12 oddziałów) 

- Publiczne Przedszkole w Kazanowe (2 oddziały) 

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie (8 

oddziałów) 

 

 
 

3.  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zakrzówku (11 oddziałów) 
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2. Do w/w placówek uczęszcza 531 uczniów w tym: 

• do szkół podstawowych – 427 uczniów 

• do kl. 0 – 63 uczniów 

• do przedszkola – 41 uczniów 

 

3. Zatrudnienie 

W placówkach oświatowych Gminy Kazanów zatrudnionych jest 69 

nauczycieli w tym: 

• 42 nauczycieli dyplomowanych 

• 17 nauczycieli mianowanych 

• 6 nauczycieli kontraktowych 

• 4 nauczycieli stażystów                                                                                                        

oraz  18 pracowników obsługi szkoły. 

Razem w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 87 osób. 

 

4. Dowóz uczniów 

 

Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy Prawo oświatowe, sieć publicznych szkół 

podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim 

dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. W związku z powyższym 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki      nad 

dziećmi w czasie przewozu dziecka do i ze szkoły. W sierpniu 2019 

przeprowadzono przetarg na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Kazanów 

na rok szkolny 2019/2020. Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę 

przewoźnika: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Radomiu Sp.    

z o.o. Miesięczny koszt dowożenia 1 ucznia wynosi 41,99 zł brutto.                                    

Od miesiąca września 2019 roku do szkół dowożonych jest 193 uczniów. 

 

5. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków 

szkolno–wychowawczych 

  

Zgodnie z art.39 ust.4 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem Gminy jest 

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki         

w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a  uczniom                       

z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, także do najbliższej szkoły. W roku szkolnym 

2019/2020 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych 

realizowany był w dwóch formach: 
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• dowozu zbiorowego 

• oraz dowozu indywidualnego zorganizowanego przez rodziców dziecka. 

Gmina zatrudnia jednego kierowcę, który wykonuje zadania związane                

z dowozem uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 ośmioro dzieci dowożonych 

jest w ten sposób, natomiast pięcioro dzieci niepełnosprawnych jest 

dowożonych do szkół przez rodziców własnym transportem, za który otrzymują 

zwrot kosztów przejazdu. Także dwoje dzieci dowożonych jest do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno  – Wychowawczego w Hucie, gdzie transport zapewnia 

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy na podstawie zawartej umowy z Wójtem 

Gminy Kazanów. 

 

6. Podręczniki szkolne 

 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne          

i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 574) uczniowie szkół 

podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników                  

i materiałów ćwiczeniowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem złożony 

został wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2019 roku i dokonano podziału 

środków z przyznanej dotacji pomiędzy szkoły w Gminie Kazanów. Wysokość 

wydatków na ten cel wyniosła: 

• w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie – 17.217,63 zł 

• w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie – 7.997,37 zł 

• w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – 13.065,09 zł 

W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uprawnieni uczniowie szkół Gminy 

Kazanów skorzystali z darmowych podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych. 

 

 

7. Dożywianie    

 

 Z dożywiania w stołówkach szkolnych korzysta miesięcznie średnio 395 

dzieci. 

   - w Kazanowie 185 (145 szkoła + 40 przedszkole) 

   - w Kowalkowie 75    

   - w Zakrzówku 135 

W tym z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Społeczny      

w Kazanowie - 191dzieci (75 w Kazanowie, 52 w Kowalkowie, 64          

w Zakrzówku) 
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8. Stypendia szkolne 

 

W ramach Narodowego Programu Stypendialnego Wójt Gminy Kazanów 

w 2019 roku przyznał 437 stypendiów  szkolnych dla uczniów, z których 

skorzystało 222 rodziny. Na program ten przeznaczono 155.211,60 zł,       

z czego Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie złożonego 

wniosku przekazało 147.451,02 zł dofinansowania, natomiast z budżetu 

Gminy Kazanów przeznaczono na ten cel  kwotę 7.760,58 zł. 

 

9. Wychowanie przedszkolnego 

 

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 

14.12.2017r. dotyczącego dofinansowania zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, Gmina Kazanów corocznie składa wniosek o udzielenie 

dotacji celowej w celu poszerzenia oferty edukacyjnej Publicznego 

Przedszkola w Kazanowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach.    

W roku 2019 w zakresie wychowania przedszkolnego pozyskano 

54.717,00 zł dla Publicznego Przedszkola oraz 35.075,00 zł dla oddziałów 

przedszkolnych w szkołach. 

 

10. Konkurs na Dyrektora szkoły 

     Zgodnie z art. 63 ust. 10 ustawy Prawo Oświatowe kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. 

W 2019 roku  Wójt Gminy Kazanów ogłosił konkurs na kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku. 

W wyniku przeprowadzonego, dwu-etapowego postępowania 

konkursowego, komisja konkursowa powierzyła obowiązki Dyrektora 

Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie Pani Anecie Szmit, 

natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku obowiązki 

Dyrektora objęła Pani Małgorzata Gazda. Wójt Gminy Kazanów obu 

Paniom Dyrektor powierzył pełnienie funkcji Dyrektora na okres pięciu 

lat. 

 

11. „Aktywna tablica” 

W dniu 28 czerwca 2019 roku, w ramach Rządowego programu 

rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli             

w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna 
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Tablica”, Gmina Kazanów pozytywnie rozliczyła złożony wniosek.        

W jego ramach Gmina otrzymała 28.000,00 zł dofinansowania i przy 

7.000,00 zł wkładu własnego pozyskała pomoce dydaktyczne dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej w  Kowalkowie tj. interaktywny monitor 

dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali za kwotę 17.500,00 zł oraz pomoce 

dydaktyczne dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzówku tj. tablicę 

interaktywną z projektorem ultraogniskowym za kwotę 15.000,00 zł oraz 

projektor ultraogniskowy za kwotę 2.500,00 zł. 

 

12. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 

  

Gmina Kazanów w dniu 14.06.2019r. wystąpiła z wnioskiem do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  i uzyskała z Ministerstwa Finansów 

dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych             

w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie. Środki finansowe 

pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 

2019.  Kwota dofinansowania uzyskana z Ministerstwa Finansów na 

powyższe zadanie wyniosła  75.000,00 zł. 

 

13. Pracownia językowa 
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 Gmina Kazanów w dniu 29 kwietnia 2019r. złożyła wniosek o przyznanie 

pomocy z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.             

W ramach uzyskanego w ten sposób dofinansowania utworzona została w pełni 

wyposażona nowoczesna pracownia językowa. Stworzono 20 stanowisk 

uczniowskich, które są wyposażone w stoliki wraz z monitorami dotykowymi 

oraz głośnikami zabudowanymi w biurku a także zestawy słuchawkowe. W sali 

powstało również stanowisko dla nauczyciela, wyposażone w komputer 

zarządzający pracownią językową i kierowania pracą ucznia, m.in. słuchawki 

lektorskie, monitor dotykowy zintegrowany z blatem biurka nauczyciela oraz 

oprogramowaniem do cyfrowego nagrywania konwersacji uczniów. 

Inwestycja kosztowała 67.142,00 zł i powstała dzięki dofinansowaniu ze strony 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 46.999,40 zł oraz 

budżetu Gminy Kazanów  w wysokości 20.142,60 zł. 

 

14. Doskonalenie kompetencji kluczowych  uczniów w Gminie Kazanów 

 

 W grudniu 2019 roku zakończył się trwający 2 lata  projekt 

współfinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Osi 

priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie        

i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020,      

w ramach którego pozyskano  kwotę 842.953,23 zł. Projekt był realizowany we 

wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kazanów. W ramach projektu 

zostały wyposażone sale pracowni przyrodniczych i matematycznych. Zostały 

zrealizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia rozwijające z języka 

niemieckiego, zajęcia z kreatywności, zajęcia informatyczne, chemiczne, zajęcia 

geograficzne oraz biologiczno-fizyczne. Dodatkowo został zakupiony sprzęt 

komputerowy i multimedialny (projektory), tablice interaktywne, odtwarzacze 

DVD, magnetofony oraz drukarka 3D. 

 

15. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

 

Na podstawie art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli 

umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, 
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złożonego przez pracodawcę, Wójt Gminy przyznaje dofinansowanie w drodze 

decyzji.  Na powyższy cel Gmina Kazanów pozyskała środki finansowe             

z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 56.118,06 zł. W 2019 roku  dofinansowano 

w ten sposób kształcenie ośmiu młodocianych pracowników. 

 

16. Najważniejsze zakupy 

 

 Zakupy na stołówki – talerze głębokie, talerze płaskie, komplety 

sztućców, patelnie, taboret gazowy, stoliki szkolne dwuosobowe szare i zielone, 

krzesełka uczniowskie z regulowaną wysokością, zlewozmywak, zlew 

dwukomorowy, bateria PSB, szafka pod zlew, naświetlacz bakteriobójczy do jaj, 

drzwi do sal, meble klasowe, fotele nauczycielskie, drukarka, zakup monitorów 

interaktywnych, zakup wyposażenia apteczek szkolnych, zakup lektur do 

bibliotek, zakup rolet materiałowych, zakup szamba betonowego, telefon 

bezprzewodowy, artykuły budowlane, artykuły elektryczne, artykuły malarskie 

itp. 

 

 

17. Infrastruktura sportowa 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Zakrzówku za kwotę 443.578,07 zł 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Kowalkowie za kwotę 232.435,30 zł 

 

 

 
 

 

18. Podsumowanie 

 

       Rok 2019 był okresem dalszego ulepszania wyposażenia placówek 

w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny. Szkoły       

i przedszkola z powodzeniem korzystały z możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych poszerzając atrakcyjność kształcenia                                         

i wychowania. Należy podkreślić, iż funkcjonująca w Gminie oświata, 

przynosi zamierzone efekty. Świadczą o tym wyniki nauczania, które nie 

byłyby możliwe do uzyskania bez odpowiedniego kształcenia, począwszy 

już od wychowania przedszkolnego. 

  Właściwa organizacja sieci szkół, dobrze przygotowana kadra 

pracownicza, a także odpowiednia baza lokalowa, wpływają na sprawne 

funkcjonowanie gminnej oświaty, zaś wysokie koszty utrzymania 

przekładają się na wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki 

naszych dzieci. W gminie pracuje bardzo duży odsetek nauczycieli           

z najwyższymi kwalifikacjami, nie brakuje sukcesów w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, a szkoły 

osiągnęły bardzo wysoki wynik w sprawdzianie po klasie ósmej. Szkoły 
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stały się prężnymi ośrodkami kulturotwórczymi w swoich środowiskach. 

Podczas licznych imprez i przedsięwzięć współpracują z lokalną 

społecznością, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi dla dobra 

naszej gminnej społeczności. 

 
 

XI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 

 Program współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

      Program współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr II/7/2018 

Rady Gminy Kazanów w dniu 26 listopada 2018r. Projekt Programu współpracy 

został poddany konsultacjom społecznym na podstawie Zarządzenia Wójta 

Gminy Kazanów Nr 48/2018 z dnia 08 października 2018r. Zarządzenie 

opublikowano w dniu 10 października 2018 roku poprzez zamieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Kazanów. Konsultacje przeprowadzono w dniach od 10 

października 2018 roku do 31 października 2018 roku w formie zamieszczenia 

konsultowanego projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Kazanów. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne 

uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy ze strony 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze 

pożytku publicznego. Z przebiegu konsultacji sporządzono informację, która 

zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazanów. 

 Współpraca o charakterze finansowym.  

  Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie 

Gminy Kazanów na 2019 rok przeznaczono kwotę 80.000,00zł.  

 W 2019 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego z 

zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kazanów. 

Konkurs ogłoszony został w dniu 17 stycznia 2019 roku Zarządzeniem Wójta 

Gminy Kazanów Nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku. Nabór ofert trwał do 
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11 lutego 2019r. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów, na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kazanów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazanów. 

 Na konkurs w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. 11 lutego 2019 

roku, wpłynęły dwie oferty dotyczącą zadania z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w 

Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym 

i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta 

Gminy Kazanów Nr 9/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie 

rozpatrywania wniosków konkursowych. Oceniając cele i zakładane rezultaty 

poszczególnych klubów, które złożyły oferty, komisja przedstawiła propozycje 

Wójtowi Gminy aby przyznać do realizacji na zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotację dla dwóch klubów, co 

poskutkowało zawarciem następujących umów.  

XII. Zestawienie zawartych umów 

Lp. Nazwa 

organizacji 

Rodzaj zadania Data 

zawarcie 

umowy 

Kwota 

dofinansowania 

w zł 

1 Gminny Klub 

Sportowy 

„Iłżanka” 

Kazanów 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

sportu na terenie 

Gminy Kazanów 

18 lutego 

2019r 

 

75 000,00zł 

2 Uczniowsko 

Ludowy Klub 

Sportowy w 

Kazanowie 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

sportu na terenie 

Gminy Kazanów 

18 lutego 

2019r 

5 000,00zł 

Przyznane kwoty dotacji zostały przez w/w kluby wykorzystane w 100%. 

Nie nastąpiło jej zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do 

budżetu gminy Kazanów. 
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XII. Polityka społeczna. 
 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

zadaniem gminy, powiatu i samorządu województwa jest przygotowanie 

każdego roku oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zasobów jest źródłem informacji 

dla samorządowców, organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej w procesie planowania budżetu w zakresie polityki 

społecznej na kolejne lata. Dokument ten ma ułatwić m.in. gminom proces 

przygotowania i wytyczania kierunków rozwoju działań pomocowych, 

aktywizujących oraz usług opiekuńczych. 

     Na koniec 2019 r. Gminę Kazanów zamieszkiwało 4.586 osób, w tym 2.252 

kobiet i 2.334 mężczyzn. Na przestrzeni analizowanych ostatnich lat 

zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych. Statystyki te mają przełożenie na 

liczbę osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kazanowie. 

     Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z roku 

na rok maleje. Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia 

z pomocy społecznej w 2019 r. w GOPS Kazanów wynosiła 334, liczba rodzin 

201, liczba osób w tych rodzinach to 602. Jednym z głównych powodów 

zmniejszania się liczby osób korzystających ze świadczeń wypłacanych przez 

GOPS jest wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń                 

z Programu „Dobry Start”, które przyczyniły się do poprawy warunków życia 

rodzin z dziećmi. Podobnie jak w latach poprzednich dominującymi powodami 

ubiegania się osób o pomoc było: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstw domowego oraz długotrwałą lub ciężka choroba.  

     W 2019r. praca socjalna została wykonana dla 150 rodzin, liczba osób w tych 

rodzinach to 478. W porównaniu do lat poprzednich pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej uległa niewielkiemu zmniejszeniu. Jest to spowodowane m.in. 

rosnącym zainteresowaniem i większą świadomością społeczności lokalnej        

w kwestii przysługujących im praw i uprawnień. 

 

     Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia GOPS porównywalna jest 

do lat poprzednich: 

- zasiłki okresowe – liczba osób, które je pobierają jest porównywalna do lat 

poprzednich, 
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- zasiłki celowe – nastąpił spadek zarówno liczby osób pobierających to 

świadczenie, jak i liczby wypłacanych świadczeń, 

- zasiłki stałe– zauważalny jest wzrost liczby osób, które je pobierają  

- dożywianie uczniów  w szkole – liczba ta jest porównywalna do lat 

poprzednich, 

- liczba osób przebywających w DPS – jest porównywalna do lat poprzednich. 

- 2 osoby jest objęte pomocą w formie usług opiekuńczych świadczonych w 

miejscu zamieszkania. Prognozuje się tendencję wzrostową  w zapotrzebowaniu 

na te świadczenia z uwagi na starzejącą się społeczność oraz brak możliwości 

zapewnienia opieki ze strony najbliższej rodziny. 

- liczba rodzin z którymi pracę podjął asystent rodziny w ostatnim roku wzrosła 

w porównaniu z latami poprzednimi. 

 

     Zauważalny jest spadek liczby rodzin korzystających z wypłat zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami. Liczba rodzin korzystających z wypłat 

świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego utrzymuje się na 

podobnym poziomie.   

          Wzrasta liczba wypłacanych świadczeń dla dzieci i osób 

niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Na wzrost wypłaty liczby ww. 

świadczeń ma wpływ systematyczne zwiększanie kwot wypłacanych świadczeń. 

 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach 

polityki społecznej wzrosły w porównaniu do lat poprzednich. Największą część 

wydatków stanowi wypłata świadczeń wychowawczych 500+, zasiłków 

rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Wzrosły również wydatki na 

wypłatę zasiłków stałych. 

 Działalność Ośrodka skoncentrowana jest na wspieraniu osób i rodzin      

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwieniu im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także minimalizowaniu zjawiska 

marginalizacji i wykluczenia. 

 GOPS w Kazanowie realizuje ustawę o Karcie Dużej Rodzinie w ramach 

rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, skierowanego do rodzin 

posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie 

do 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę szkolną. Od 1 stycznia 2019r 

wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym 

rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – 

bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W 2019 roku wydano 179 

kart dla 67 rodzin z terenu Gminy Kazanów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny 
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mogą korzystać  z różnego rodzaju zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. 

Zainteresowanie społeczności lokalnej Kartą Dużej Rodziny jest duże. Liczba 

osób ubiegających się o KDR z roku na rok rośnie. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie wydaje skierowania 

na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W związku z realizacją  powyższego 

zadania GOPS w Kazanowie w 2019 roku wydał 655 skierowań dla 1.700 

mieszkańców Gminy Kazanów. Corocznie następuje wzrost liczby wydawanych 

skierowań. 

       Potrzeby w zakresie pomocy społecznej to m.in.: 

- zwiększenie środków finansowych na realizację zadań własnych i zleconych, 

- utworzenie świetlicy pobytu dziennego dla osób starszych, 

- zwiększenie zakresu świadczenia usług opiekuńczych  szczególnie dla osób 

samotnych, chorych przewlekle czy tez niepełnosprawnych, co będzie 

skutkowało zmniejszeniem liczby osób umieszczanych w domach pomocy 

społecznej, 

- utworzenie punktu przyjęć i konsultacji z psychologiem dla osób 

wymagających tego typu wsparcia, w szczególności dla rodzin zgłaszających się 

do GOPS w Kazanowie. 

 Istotnym zadaniem, które realizuje GOPS jest ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 998 z późn. zm.), która nakłada na gminę zadania mające na celu 

stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. 

 Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu 

przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Obowiązek 

wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych na terenie Gminy Kazanów realizowany jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie przy ścisłej współpracy                     

z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, sądami, policją, 

organizacjami społecznymi i środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych GOPS w Kazanowie podejmuje działania, których 

celem jest zapewnienie wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez: 
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- analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu         

w rodzinie, 

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziny, 

- podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny, 

- pomoc w integracji rodziny, 

- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

- dążenie do reintegracji rodziny. 

 

 Osobą wspierającą rodzinę z mocy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej jest asystent rodziny. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie 

przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej 

prawidłowe wychowywanie przebywających w niej dzieci. Głównym zadaniem 

asystenta jest niedopuszczenie do oddzielania dzieci od rodziny oraz podjęcie 

działań zmierzających do zażegnania kryzysów występujących w rodzinie. 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na 

jednego asystenta nie może przypadać więcej niż 15 rodzin. Liczba rodzin jest 

uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań. 

 W Gminie Kazanów w 2019r. zatrudniony był jeden asystent rodziny, 

który współpracował z 10 rodzinami. W rodzinach tych wychowuje się łącznie 

39 dzieci. Najczęstszymi powodami przydzielania rodzinom asystenta rodziny 

jest. m.in.: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

przez rodziców (opiekunów), niepełnosprawność lub zaburzenia rozwojowe 

zarówno dzieci jak i ich opiekunów, uzależnienie od alkoholu rodziców, 

trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbania dzieci ze strony 

rodziców zarówno pod względem wychowawczym, jak i bytowym. 

 W celu wspierania przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej rodzina może zostać objęta także pomocą rodziny 

wspierającej. Rodzina wspierająca pomaga, przy współpracy z asystentem 

rodziny w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych. 

 W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki                       

i wychowania przez rodziców organizowana i prowadzona jest piecza zastępcza. 

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej na okres 

do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, nie dłużej niż do 25 roku życia. 

Prowadzona jest jednocześnie praca z rodziną biologiczną dziecka 
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umieszczonego w pieczy zastępczej. Praca z rodziną biologiczną ma na celu 

umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W 2019 roku                

w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci.  

 

Potrzeby związane z realizacją zadań: 

- zwiększenie środków finansowanych dla rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej, 

- uruchomienie punktu konsultacyjnego z poradnictwem specjalistycznym 

(m.in.: psychologa, terapeuty rodzinnego). 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ma na celu określenie działań, które prowadzą do zapobiegania 

powstawaniu oraz zmniejszeniu już istniejących negatywnych zjawisk 

związanych z nadużywaniem alkoholu, przemocą w rodzinie i innymi 

społecznie groźnymi przejawami patologii społecznej, zwłaszcza, że zjawiska 

takie jak np. alkoholizm, przemoc domowa, narkomania bardzo często 

występują razem. 

  Cel ten staramy się osiągnąć wielokierunkową działalność profilaktyczną, 

edukacyjną, wychowawczą, szkoleniową, terapeutyczną, informacyjną itp. 

 Najważniejszymi kierunkami działań zawartymi w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej      

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

4. Działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 

oraz zmiany struktury ich spożycia. 

Działania GKRPA prowadzone były zgodnie z programem profilaktyki               

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

gminy Kazanów na rok 2019 uchwalonym przez Radę Gminy w Kazanowie. 

Gmina znaczną część środków finansowych przeznaczonych na realizację 

programu kieruje na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej       

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  
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i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

W 2019 r. odbyło się 7 posiedzeń komisji. 

Komisja zajmowała się opiniowaniem lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży. Zaopiniowano 4 wnioski przedsiębiorców.  

Członkowie komisji przeprowadzili rozmowy motywujące z wezwanymi na 

posiedzenie komisji osobami nadużywającymi alkoholu. W sumie 

przeprowadzono 16 rozmów,  7 osób nie stawiło się na wezwanie. 

Komisja skierowała 6 wniosków do sądu w sprawie zastosowania obowiązku  

poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu. 
 

XIII. Bezpieczeństwo. 

 

 
KPP w Zwoleniu wspólnie z naszą gminą i placówkami oświatowymi 

realizowała w 2019r szereg działań, inicjatyw i akcji profilaktycznych. 

Prowadzono działania zmierzające do skutecznego zapobiegania i eliminacji 

przestępstw i wykroczeń. 

Realizowano szereg akcji kampanii, programów edukacyjno- profilaktycznych                

i prewencyjnych w zakresie ruchu drogowego, zapobiegania demoralizacji 

dzieci i młodzieży oraz zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i miejscu 

zamieszkania. 

- Plan działań "Bezpieczne Ferie 2019" – przed rozpoczęciem ferii zimowych 

we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy odbyły się apele, na 

których nauczyciele przekazali najistotniejsze informacje dotyczące 

bezpieczeństwa w czasie ferii. Nawiązano współpracę z Posterunkiem Policji w 

Kazanowie celem zwrócenia szczególnej uwagi na zachowania dzieci                 

i młodzieży podczas rutynowych patroli. 

- Plan działań "Bezpieczne Wakacje 2019' 

Zorganizowano spotkania z dziećmi i młodzieżą z udziałem inspektora Urzędu 

Gminy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na których omówiono: 

-  bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym, szczególnie nad wodą, 

- zasady alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami oraz zasady 

bezpiecznego zachowania podczas wakacji w różnych sytuacjach 

- bezpieczeństwo podczas prac polowych i w gospodarstwie 

- poinformowano dzieci i młodzież o możliwości zgłaszania do Dyrekcji Szkoły 

lub wychowawców klas zjawisk patologicznych w miejscu zamieszkania oraz 

miejscach wypoczynku w celu zapobiegania tym zjawiskom. 
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Na terenie gminy Kazanów jest ogółem 8 jednostek OSP. 

Jednostki te są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.                                                                                                                      

Dwie jednostki OSP są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo -

Gaśniczego tj. OSP Kazanów i OSP Kowalków. 

Do działań ratowniczych Gmina posiada do dyspozycji 8 samochodów 

pożarniczych: 

a)samochód MERCEDES - OSP Kazanów 

b)samochód STAR 266 - OSP Kazanów 

c)samochód Opel Vivaro ratownictwo wodne -OSP Kazanów 

d) samochód Volvo – OSP Kowalków 

e)samochód STAR 200 - OSP Kowalków 

f)samochód SCANIA Vabis81– OSP Niedarczów 

g)samochód  DAF AT 1100 Turbo - OSP Zakrzówek 

f)samochód  Mercedes Benz.  - OSP Osuchów 

Samochody te uczestniczą a akcjach ratowniczych zarówno na terenie gminy, 

powiatu jak również  województwa                                                                                         

 Posiadamy wyszkolonych strażaków do przeprowadzania akcji ratowniczych: 

- szkolenie podstawowe – 108 osób 

-szkolenie ratownictwa technicznego – 52 osoby 

- szkolenie dowódców – 28 osób 

- ratownictwo medyczne – 15 osób 

- operatorów pilarek – 7 osoby 

- kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego - 21 osób 

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019r wyjeżdżali do akcji  

ratowniczych: 

- pożary -  36 razy 

-miejscowe zagrożenia  - 48 razy. 

Na terenie Gminy w 2019 roku zanotowano ogółem 66 zdarzeń w tym: 

- pożary – 19 

- miejscowe zagrożenia – 45 

- alarmy fałszywe - 2 
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XIV. Kultura –  biblioteki 
 

Na terenie Gminy  Kazanów jednostkami realizującymi przedsięwzięcia             

z zakresu kultury jest: Gminna Biblioteka Publiczna. 

Biblioteka Gminna 

Siedzibą Biblioteki jest Kazanów a filii bibliotecznej – Kowalków /w budynku 

PSP/. 
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 Podstawowe dane o placówkach bibliotecznych 

Biblioteka Publiczna (łącznie) 2019 

Liczba pracowników  3 

Liczba etatów 2,2 

Liczba woluminów ogółem 18 097 

Liczba pozyskanych woluminów 240 

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem 537 

Liczba wypożyczeń w danym roku 9 530 

Budżet placówki – suma wydatków rocznie w zł 146.500 

Zakupy książek w zł 

7.485 w tym  

3.700 dotacje z Ministerstwa  

3.785 środki własne 

 

Pracownicy biblioteki prowadzą lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, organizują zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.  

Biblioteka brała udział w programie - Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek – priorytet 1, oraz wdrożyła nowe działania  promujące czytelnictwo: 

- udział w „Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom”, 

-udział w „Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI)” 

-udział w „63 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim” 

 -książka na życzenie - zakup nowości zgodnie z oczekiwaniami czytelników,   

Biblioteka bezpłatne udostępnia mieszkańcom sprzęt komputerowy wraz  

z dostępem do internetu.  

Biblioteka zgłosiła swój udział w projekcie „Mała książka- wielki człowiek”    

z przeznaczeniem dla najmłodszych czytelników od 3 do 6 lat. 

 

 

XV. Dane kontaktowe. 

 

  Dziękujemy zapraszamy do kontaktu: 
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Urząd Gminy w Kazanowie 

ul. Plac Partyzantów 28, 

26-713 Kazanów 

(48) 386 49 XX) 

   

 

Imię i nazwisko Referat/Stanowisko 
pracy 

Numer kontaktowy Numer 
pokoju 

Teresa Pancerz-Pyrka 
 

Wójt Gminy 48 386 49 11 8 

Marianna Sulima Sekretarz Gminy 48 386 49 16 8 

Jadwiga Gąbka Skarbnik Gminy 48 386 49 21 12 

Katarzyna Zdrzalik Urząd Stanu Cywilnego 48 386 49 15 14 

Mirosław Drela Oświata 48 386 49 17 15 

Hanna Jamka 
Marta Kłys 

Podatki 48 386 49 20 3 

Przemysław Bębenek 
Jarosław Adamiec 

Referat Rolnictwa i 
Gospodarki 
Przestrzennej 

48 386 49 24 5 

Tomasz Olczyk 
 

Referat Rolnictwa i 
Gospodarki 
Przestrzennej 
Zamówienia publiczne 

48 386 49 18 4 

Maria Chalot 
 

Obsługa kasy 48 386 49 19 13 

Anna Malec Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

48 386 49 12 9 

Anna Siadaczka 
Anna Gąbka 

Świadczenia rodzinne, 
500+, 300+/GOPS 

48 386 49 23 11 

Agnieszka Brożek 
Agnieszka Jaśkiewicz 
Katarzyna Drab 

Pracownicy 
socjalni/GOPS 

48 386 49 22 10 

Renata Wolszczak Referat finansowy 
 

48 386 49 14 7 

Sylwia Cieślik 
Ilona Skorupska 

Referat finansowy 
Odpady komunalne 
 

48 386 49 13 2 

Sekretariat tel.:  48 386 49 10 8 

Fax Urząd Gminy  48 386 49 25  
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Raport opracowała:  

Wójt Gminy Kazanów  

Teresa Pancerz – Pyrka  

Urząd Gminy w Kazanowie  

Plac Partyzantów 28,  

26-713 Kazanów 


