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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilga!
Raport o stanie gminy przygotowany został po raz pierwszy, zgodnie
z nowymi założeniami art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
Przygotowuje go organ wykonawczy, czyli Wójt Gminy Wilga do 31 maja
br. za rok poprzedni. Zebrane informacje pochodzą od pracowników
merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji.
Są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy
pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania
gminą. Co roku mieszkańcom Gminy Wilga będą przedstawiane
szczegółowe dane o funkcjonowaniu Urzędu.
Zmiany jakie zachodzą corocznie są efektem wytężonej pracy. Rok
2018 był dla naszej gminy bardzo trudny, szczególnie pod względem
zarządzania nią. W trakcie trwania roku pełniącym obowiązki Wójta
Gminy był najpierw Pan Robert Chychłowski, a następnie Pan Dariusz
Kędziorek, natomiast po jesiennych wyborach od dnia 22 listopada
Wójtem Gminy Wilga jestem ja, Bogumiła Głaszczka. Nie mogę
odpowiadać za pracę moich poprzedników, postaram się jednak
przedstawić sytuację naszej gminy w sposób uczciwy.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.
Z poważaniem
Bogumiła Głaszczka
/-/Wójt Gminy Wilga
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1.Zarządzanie Gminą
Wilga jest gminą wiejską o charakterze turystyczno-rolniczym, położona
60 km od Warszawy, nazywana przez niektórych zielonymi płucami aglomeracji
warszawskiej. Znajduje się ona w północno-zachodniej części powiatu
garwolińskiego. 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.

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. Natomiast bliskość lasów,
w

których

dominuje

sosna,

tworzy

wypoczynkowi.
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wspaniały

klimat,

sprzyjający

Powierzchnia gminy wynosi 11 913 ha, co stanowi ok. 9,3 % powierzchni
powiatu garwolińskiego. W tabeli poniżej podano powierzchnię gminy
w rozbiciu na sołectwa oraz liczbę ludności ją zamieszkującą.
Tabela 1. Powierzchnia i ludność gminy Wilga
L.p. Sołectwo

Powierzchnia(ha)

Liczba ludności

1.

Celejów

457

330

2.

Cyganówka

1844

165

3.

Goźlin Górny

241

160

4.

Goźlin Mały

209

163

5.

Holendry

150

58

6.

Mariańskie Porzecze

301

260

7.

Nieciecz

136

150

8.

Ostrybór

899

236

9.

Nowe Podole

257

246

10.

Nowy Żabieniec

519

311

11.

Ruda Tarnowska

1738

116

12.

Skurcza

484

144

13.

Stare Podole

515

257

14.

Stary Żabieniec

375

157

15.

Tarnów

230

80

16.

Trzcianka

488

389

17.

Uścieniec Kolonia

197

76

18.

Wicie

293

253

19.

Wólka Gruszczyńska

317

121

20.

Wilga

828

1370

21.

Zakrzew

254

240

22.

Osiedle Wilga

1181

Suma

11.913

4

5282

Na

koniec

2018

roku

liczba

mieszkańców

gminy

Wilga

wynosiła

5.282 osoby.
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom
profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania
zlecone przez administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość
o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną,
ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową –
dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy
społecznej.
1.1 Władze gminy
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lata.
Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do
zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów
rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.
Funkcję Wójta sprawuje Bogumiła Głaszczka. Urząd Gminy wykonuje zadania
mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań
zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych
gminie w drodze zawartych porozumień.
W skład struktury urzędu wchodzą: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielne stanowiska:
- ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej;
- ds. obsługi rady, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
- ds. zamówień publicznych;
- ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej;
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- ds. administracyjno-organizacyjnych;
- księgowość budżetowa- 4 etaty;
- podatki - 3 etaty;
- sprzątaczka;
- pracownicy gospodarczy - 3 etaty.

1.2 Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na
pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy,
uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach
zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek
obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. Od 2019 roku sesje Rady Gminy
są transmitowane na żywo.
Radę Gminy Wilga tworzy 15 osób, działających w 5 komisjach.
W 2018 funkcjonowały 2 składy Rady:
Rada kadencji 2014-2018 w składzie:
1. Piesiewicz Jacek- przewodniczący Rady Gminy- wcześniej Edyta RosłonSzeryńska
2. Lenarcik Władysław- wiceprzewodniczący
3. Garbaczewski Piotr
4. Nagadowska Agnieszka
5. Knotek Michał
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6. Lenarcik Władysław
7. Wojciechowska Ewa
8. Lipiński Krzysztof
9. Kendzior Katarzyna
10.Rosłon-Szeryńska Edyta
11.Piesiewicz Jacek
12.Ciara Sylwia
13.Kowalczyk Elżbieta
14.Proczek Mieczysław
15.Wojtalewicz Marek

I. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:
1. Garbaczewski Piotr
2. Knotek Michał
3. Lenarcik Władysław
4. Wojciechowska Ewa
5. Lipiński Krzysztof
6. Kendzior Katarzyna
7. Rosłon-Szeryńska Edyta
8. Piesiewicz Jacek
9. Ciara Sylwia
10.Kowalczyk Elżbieta
11.Proczek Mieczysław
II. Komisja d/s Samorządu Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony
Środowiska :
1. Garbaczewski Piotr
2. Wojtalewicz Marek

7

3. Gazda Daria
4. Michalczyk Ewa
5. Rosłon-Szeryńska Edyta
6. Nagadowska Agnieszka
7. Piesiewicz Jacek
III. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu
i Turystyki:
1. Knotek Michał
2. Lipiński Krzysztof
3. Lenarcik Władysław
4. Wojciechowska Ewa
5. Nagadowska Agnieszka
6. Kowalczyk Elżbieta
7. Kendzior Katarzyna
8. Michalczyk Ewa
9. Ciara Sylwia
10. Proczek Mieczysław

IV. Komisja d/s Komunalizacji mienia:
1. Piesiewicz Jacek
2. Lenarcik Władysław
3. Rosłon-Szeryńska Edyta

V. Komisja rewizyjna:
1. Daria Gazda

- przewodniczący – (później Elżbieta Kowalczyk)

2. Ewa Wojciechowska - członek
3. Marek Wojtalewicz

- członek
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Rada Gminy Wilga VIII kadencji 2018 - 2023
1. Przewodnicząca Rady Gminy - Agnieszka Nagadowska
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Radosław Budyta
3. Ewa Gajownik
3. Piotr Garbaczewski
4. Rafał Jaworski
5. Marek Konarzewski
6. Elżbieta Kowalczyk
7. Katarzyna Kowalska
8. Janina Lenarcik
10.Monika Ochnia
11.Rafał Szydłowski
12.Grzegorz Traczyk
13.Paweł Witak
14.Ewa Wojciechowska
15.Marek Wojtalewicz
I. Komisja Rewizyjna
1) Ewa Mariola Gajownik - przewodniczący
2) Ewa Teresa Wojciechowska - członek
3) Monika Ochnia - członek

II.Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
1) Radosław Budyta - Przewodniczący
2) Ewa Gajownik
3) Piotr Garbaczewski
4) Rafał Jaworski
5) Marek Konarzewski
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6) Elżbieta Kowalczyk
7) Katarzyna Kowalska
8) Janina Lenarcik
9) Agnieszka Nagadowska
10)Monika Ochnia
11)Rafał Szydłowski
12)Grzegorz Traczyk
13)Paweł Witak
14)Ewa Wojciechowska
15)Marek Wojtalewicz - Wiceprzewodniczący
III. Komisja ds. Samorządu Prawa i Porządku publicznego oraz Ochrony
Środowiska
1) Radosław Budyta
2) Ewa Gajownik
3) Piotr Garbaczewski
4) Rafał Jaworski - Przewodniczący
5) Marek Konarzewski
6) Elżbieta Kowalczyk
7) Katarzyna Kowalska
8) Agnieszka Nagadowska
9) Monika Ochnia
10)Rafał Szydłowski
11)Grzegorz Traczyk - Wiceprzewodniczący
12)Paweł Witak
13)Ewa Wojciechowska
14)Marek Wojtalewicz
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IV. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu
i Turystyki
1) Radosław Budyta
2) Ewa Gajownik
3) Rafał Jaworski
4) Elżbieta Kowalczyk - Przewodnicząca
5) Janina Lenarcik
6) Agnieszka Nagadowska
7) Monika Ochnia -Wiceprzewodnicząca
8) Rafał Szydłowski
9) Grzegorz Traczyk
10)Paweł Witak
11)Ewa Wojciechowska
12)Marek Wojtalewicz
V. Komisja d/s Skarg, Wniosków i Petycji
1) Rafał Szydłowski - przewodniczący
2) Elżbieta Kowalczyk - zastępca przewodniczącego
3) Grzegorz Traczyk - członek
4) Katarzyna Kowalska - członek
5) Rafał Jaworski - członek
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1.3. Finanse gminy w 2018 roku.
Budżet Gminy Wilga został ustalony przez Radę Gminy Wilga Uchwałą
Nr XXXIX/206/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. W roku budżetowym zmieniany
był 22 razy, w tym na podstawie uchwał Rady Gminy 12 razy i 10 razy na
podstawie Zarządzeń Wójta. Po dokonaniu wszystkich zmian planowane
dochody ostatecznie wyniosły 22.365.765,15 zł. Planowane wydatki wyniosły
23.956.155,22 zł. Planowany niedobór budżetu Gminy wyniósł 1.590.390,07 zł
i sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
W roku 2018 Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów. Nie udzielała
również pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. Stan zadłużenia na dzień
31 grudnia 2018 roku wyniósł – 0,00 zł. Na koniec 2018 roku Gmina nie
posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług ani
wobec budżetu państwa z tytułu podatków oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Wartość ewidencyjna mienia gminy wynosi 47.611.350,80 zł. Na wartość
tą składają się:
1

Grunty

6 177 876,60

2

Budynki i lokale

10 112 664,04

3

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

30 120 706,68

4

Kotły i maszyny energetyczne

5

Maszyny i urządzenia

301 187,90

6

Specjalistyczne maszyny i urządzenia

333 998,81

7

Urządzenia techniczne

8

Środki transportu

9

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

38 595,54

30 000,00
451 772,74
90 354,47
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1.4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Wildze w 2018 r.
W 2018 r. Rada Gminy w Wildze obradowała i podejmowała
rozstrzygnięcia na 17 posiedzeniach sesji. W sprawach należących do jej
kompetencji podjęła 69 uchwał. Protokoły ze wszystkich posiedzeń sesji oraz
podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy udostępnił do publicznego
wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilga.
Zgodnie z procedurą do Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru Wojewody
Mazowieckiego przekazane były wszystkie uchwały, do Regionalnej Izby
Obrachunkowej
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uchwały,

natomiast

do

Dziennika

Urzędowego

Województwa Mazowieckiego przekazane zostało 19 uchwał.
1.5. Zestawienie wydanych przez pracowników Urzędu Gminy Wilga
decyzji, zaświadczeń oraz innych dokumentów w 2018 r.
Ilość
Ilość
wydanych wydanych
Umowy
zaświadczeń, decyzji
postanowień

Poszczególne stanowiska
ochrona

środowiska

i

gospodarka

komunalna

6

14

0

obrona cywilna

67

32

0

zamówienia publiczne

114

103

14

gospodarka komunalna

92

43

34

podatki

290

6.440

0

ewidencja ludności i USC

106

25

0

administracyjno-organizacyjny

15

174

8

obsługa rady, zarządzanie kryzysowe i

budownictwo,

drogownictwo

i

W roku 2018 Wójt Gminy Wilga wydał również 56 zarządzeń.
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1.6. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego
Sporządzone akty urodzenia w tym:
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje )

2

- dzieci urodzone terenie Gminy Wilga

0

Sporządzone akty małżeństwa w tym:
- konkordatowe (śluby kościelne)

60

- cywilne

15

- zagraniczne (transkrypcje)

1

Sporządzone akty zgonu w tym:
- na terenie Gminy Wilga

33

- zgon za granicą ( transkrypcja )

0

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie

9

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa w tym:
ślub cywilny

14

ślub konkordatowy

21

Wydano łącznie 337 odpisów stanu cywilnego w tym: odpisów
skróconych

311

odpisów zupełnych

22

odpisów wielojęzycznych

4
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2. Demografia
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Wilga na dzień 31.12.2018
roku zamieszkiwało 5.282 osoby.
Statystyka Ewidencji Ludności i dowodów osobistych
Urodzenia, w tym:
dziewczynki

20

chłopcy

36

Zgony, w tym:
Kobiety

23

Mężczyźni

47

Zameldowano na pobyt stały i czasowy osób
120
Przyjęto wniosków na dowody osobiste

493

3. Oświata i wychowanie
System edukacyjny, aby dobrze spełniał swoją rolę musi być dostosowany
do bieżących i przyszłych potrzeb danej społeczności. Dotyczy to zarówno
procesu kształcenia, opieki i wychowania, jak i warunków w jakich ten proces
się odbywa. Baza materialna placówek oświatowych musi więc spełniać
wszelkie wymogi i tym samym być przyjazna uczniom, również tym
niepełnosprawnym. Jedno z najważniejszych, a zarazem największych i bardzo
trudnych zadań publicznych, które realizuje samorząd stanowi oświata.
W Gminie Wilga istnieje sieć placówek edukacyjnych, począwszy od
poziomu edukacji przedszkolnej, poprzez obowiązkowe szkoły podstawowe
oraz oddziały klasy III gimnazjum, natomiast brak jest szkolnictwa
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ponadpodstawowego. Na terenie gminy Wilga funkcjonuje również Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, którego organem prowadzącym jest
Starostwo

Powiatowe

w

Garwolinie.

Placówka

ta

kształci

młodzież

niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu. Od 2017 roku działa również
jedno Niepubliczne Przedszkole Integracyjne.
Gmina Wilga obecnie jest organem prowadzącym dla 5 placówek
oświatowych:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wildze;
Szkoła Podstawowa im. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim
Porzeczu;
Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej;
Szkoła Podstawowa w Żabieńcu;
Przedszkole w Wildze.
3.1 Baza lokalowa placówek oświatowych
Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki i ich wyposażenie oraz
dostępne dla uczniów obiekty sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący
potrzebom uczniów i nauczycieli. Stan tej infrastruktury wpływa na warunki
nauczania

i pośrednio na jej efekty. Kondycja materialna placówek

oświatowych jest bardzo zróżnicowana, bowiem mają one swoje siedziby
w budynkach, które budowane były w różnych okresach i wymagają
systematycznych prac remontowych i modernizacyjnych, a sytuacja finansowa
gminy nie pozwala wydatkować wystarczających kwot na sfinansowanie
kapitalnych remontów. Z gminnego budżetu corocznie przeznacza się pewną
pulę środków na wykonanie najpilniejszych prac. Samorząd gminy, w miarę
możliwości wspomaga podległe placówki, pozyskując środki finansowe
z różnych programów oraz instytucji. Ostatnim tego przykładem jest aplikacja
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o środki z programu „Szkoła Równych Szans VIII”, realizowania w trzech
szkołach, „Aktywna Tablica” oraz program „Przedszkolaki na Start”.
3.2. Uczniowie w placówkach oświatowych
Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej,
na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty
prowadzenia każdej placówki. To przeciętna liczba uczniów w oddziale
klasowym jest wyznacznikiem jednostkowych kosztów nauczania. Mała ilości
uczniów, co prawda przekłada się na korzystniejsze warunki pracy nauczycieli,
pozwala na bardziej zindywidualizowane podejście do uczniów, ale znacznie
zwiększa koszty w danej szkole. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców
powstały i funkcjonują, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem rodziców,
oddziały przedszkolne, które przyjmują coraz młodsze dzieci.

L.p.
1.

2.

3.

Wyszczególnienie

Rok 2017/2018

Rok 2018/2019

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wildze
liczba dzieci

283

268

liczba oddziałów

14

14

liczba dzieci na oddział

20

19

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej
liczba dzieci

90

107

liczba oddziałów

9

10

liczba dzieci na oddział

10

11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mariańskie Porzecze
liczba dzieci

88

90

liczba oddziałów

9

10

liczba dzieci na oddział

10

9

17

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabieńcu
liczba dzieci

68

69

liczba oddziałów

8

9

liczba dzieci na oddział

8

8

liczba dzieci

90

93

liczba oddziałów

4

4

liczba dzieci na oddział

23

23

liczba dzieci

8

6

liczba oddziałów

1

1

liczba dzieci na oddział

8

6

Uczniowie ogółem

627

633

Oddziały ogółem

45

48

5.

6.

Publiczne Przedszkole w Wildze

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Bratki”

Etaty nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz przedszkola, stan na
dzień 31.12.2018 roku.
obsługa

nauczyciele
Placówka

ilość

etaty

pracowników

ilość

etaty

pracowników

PSP Wilga

30

27,54

6

6

PSP Kępa Celejowska

22

16,54

4

4

PSP Mar. Porzecze

19

14,33

4

3,25

PSP Żabieniec

16

11,80

3

2,13

PP Wilga

10

8,18

11

10,5

18

Kadrę nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy stanowią
w większości dobrze wykształceni nauczyciele, posiadający wieloletnie
doświadczenie zawodowe, co przedstawia poniższa tabelka, w której ujęto
również przeciętną ilość osób etatów w szkołach w 2018 roku.

PSP

PSP Kępa

PSP

PSP

Wilga

Celejowska

Mariańskie

Żabieniec

PP Wilga

Porzecze
stażyści

1

4

2

1

3

kontraktowy

1

4

2

3

2

mianowany

6

7

3

5

1

dyplomowany

22

7

12

7

4

Razem

30

22

20

16

10

obsługa

6,0

5,0

3,25

2,13

11,50

3.3 Finansowanie gminnej oświaty
Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół i placówek oświatowych
to jedno z najważniejszych zadań. Gmina Wilga podobnie jak inne gminy
w Polsce ponosi znaczny wysiłek finansowy w obszarze edukacji, bowiem
ustawodawstwo precyzyjnie określa wymagania ilościowe, do których należą
zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń nauczycieli w zależności od
stopnia awansu zawodowego oraz zapewnienie wydatków na doskonalenie
i dokształcanie nauczycieli. Ponadto koszty stałe utrzymania placówek
oświatowych zajmują również znaczące miejsce w gminnym budżecie.
Z założeń rozporządzenia MEN wynika, że subwencja oświatowa dla
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samorządów powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań
oświatowych, w szczególności na bieżącą działalność szkół podstawowych, nie
uwzględniając oczywiście przedszkoli, dowozu uczniów, świetlic i stołówek.
Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości.
Subwencja oświatowa w Gminie Wilga kształtuje się na poziomie nieco
ponad 4 mln złotych i jest to kwota nie wystarczająca na sfinansowanie zadań
z zakresu oświaty i wychowania, dlatego też z gminnego budżetu w 2018 r.
dodatkowo przeznaczono kwotę około 5 mln złotych.
W roku 2018 przyznano pomoc materialną dla uczniów w postaci
stypendiów i zasiłków szklonych. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Wydział Finansów, Urząd Gminy otrzymał dotację w wysokości
9.791,00zł. Pozostała kwota w wysokości 3.291,00zł zastała wypłacona
z budżetu gminy Wilga. Otrzymana dotacja została wypłacona w całości.
Zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” 2 434,93 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Udzielono
dofinansowania na zakup podręczników 11 uczniom.

4. Kultura
Na terenie gminy Wilga funkcjonuje jeden Gminny Ośrodek Kultury,
w którym znajduje się również Gminna Biblioteka. GOK jest instytucją kultury
zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa.
Gromadzi,

opracowuje

i

udostępnia

materiały

biblioteczne,

promuje

czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, prowadzi działalność
informacyjno-bibliograficzną, organizuje imprezy kulturalne.
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Przeciętny

stan

zatrudnienia

w

Gminnym

Ośrodku

Kultury

w Wildze wynosi 4 pełne etaty i 1,5 etatu w Gminnej Bibliotece.
W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje:
- taneczna;
- plastyczna;
- gitary klasycznej;
- teatralna;
- języka angielskiego;
- języka hiszpańskiego.
Obok otrzymanych środków z dotacji z budżetu gminy- 409.795,00 zł,
Ośrodek Kultury pozyskał z Narodowego Centrum Kultury kwotę 90.000,00 zł
na remont pomieszczeń Sali tańca oraz z Biblioteki Narodowej za zakup
nowości wydawniczych 6.500,00zł.
Ponadto Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem
takich imprez kulturalnych jak:
- Święto Rodziny w Trzciance;
- Dzień Sąsiada w Wildze;
- Święto Wilgi;
- Dożynki Gminno-Parafialne w Mariańskim Porzeczu.
Organizowane są

również: półkolonie dla dzieci, noce w bibliotece,

poranki dla Malucha, spotkania autorskie z lokalnymi artystami, koncerty,
wystawy, teatrzyki dla dzieci, charytatywny mecz z bombką. Wszystkie te
wydarzenia miały na celu integrację mieszkańców, edukację oraz wspólne
spędzanie czasu wolnego.
GOK współpracuje i wspiera również Klub Seniora i Emeryta oraz Koła
Gospodyń Wiejskich, które powstały na ternie Gminy.
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5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Wilga w 2018 r.
opierała się głównie na Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu na
rok 2018. Głównym celem programu było skuteczne działanie na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu
gminnego z organizacjami pozarządowymi. Adresatami programu były nie tylko
podmioty z terenu naszej gminy, ale również fundacje i stowarzyszenia
prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Wilga. Realizatorem
programu był Wójt Gminy w zakresie dysponowania środkami finansowymi
w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form wsparcia.
Współpraca finansowa odbywała się w formie wsparcia wykonania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich
realizacji. Podpisano 2 umowy na realizację zadań publicznych, z Uczniowskim
Klubem

Sportowym

Amur

Wilga

oraz

Stowarzyszeniem

Kulturalnym Razem dla Gminy Wilga. Przyznano środki

Społecznofinansowe

w wysokości 70.000,00 zł, które zostały przeznaczone na zadanie polegające na
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez promocję aktywnego stylu
życia, prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie szkolenia sportowego,
rozgrywek i współzawodnictwa w sekcji piłki nożnej.
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespól
Interdyscyplinarny.
Na terenie gminy działają: GKRPA oraz Zespól Interdyscyplinarny, które
mają

na

celu

realizowanie

działań

22

związanych

z

przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. W 2018 roku działania te
polegały na:
-

utworzeniu

punktu

konsultacyjnego

w

którym

dyżur

pełnił

psychoterapeuta z pomocy którego skorzystało 8 osób, w tym 5 uzależnionych
oraz 3 osoby współuzależnione, będące ofiarami przemocy;
-

dofinansowaniu

działań

profilaktycznych

mających

na

celu

uświadamianie dzieci i młodzieży o zagrożeniach płynących z używania
alkoholu i narkotyków np. wyjazdy na Zielone Szkoły, organizacja pogadanek
profilaktycznych

w

placówkach

oświatowych

oraz

podczas

festynów

rodzinnych;
- realizacja procedury Niebieskiej Karty, w 2018 roku zarejestrowano
45 Niebieskich Kart A, zjawisko przemocy domowej zgłoszono w 39 rodzinach.

7. Pomoc społeczna.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania
ustawowe:
1. pomoc Społeczna
2. świadczenia rodzinne
3. fundusz alimentacyjny
4. świadczenie wychowawcze 500 +
5. dobry start 300+
Ustawa o pomocy społecznej zawiera zamkniętą listę powodów, dla
których każdy mieszkaniec ma prawo skorzystać z systemu pomocy społecznej.
Podstawową przesłanką przyznawania pomocy jest spełnienie wspominanego
wcześniej kryterium dochodowego, informującego o istotnym braku środków do
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życia, zarówno w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jak i całej rodziny.
Pomoc i wsparcie w Gminie Wilga w 2018 roku uzyskało 137 osób co stanowiło
2,59%

wszystkich

gminy.

mieszkańców

W

przypadku

długotrwale

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 54 osób.
Głównymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było kolejno:
ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność
i potrzeba ochrony macierzyństwa.
Liczba rodzin pobierających zasiłek wychowawczy wyniosła 400,
całkowita kwota przyznanych świadczeń w formie zasiłku wychowawczego
wyniosła 4.058.465,00 zł. Zasiłek rodzinny pobierało 236 rodzin, w łącznej
kwocie 1.141.067, 86 zł.
Z funduszu alimentacyjnego korzystało 17 rodzin, łączna kwota
105.150,00zł.
Ze świadczenia dobry start 300+ skorzystało 433 rodziny, którym
wypłacono łączna kwotę 200.400,00 zł. Natomiast na Program 500+ wydano
w 2018 roku kwotę 4.058.466,10 zł.
Ponadto GOPS realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone
u dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze u jednej
starszej, samotnej i schorowanej osoby.

8. Ochrona zdrowia.
Na terenie Gminy Wilga działa jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, który wraz z Gminą Wilga podejmuje wiele działań na rzecz
ochrony zdrowia mieszkańców, poprawy jakości ich życia oraz łatwiejszego
dostępu do specjalistycznych badań profilaktycznych, aby zmniejszyć ryzyko
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zachorowań. W 2018 r. podobnie jak w latach ubiegłych nawiązywana była
współpraca
z instytucjami, zajmującymi się organizacją bezpłatnych badań profilaktycznych
dla mieszkańców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane badania:
słuchu, wzroku, mammografie, czy badania w kierunku wykrywania
nowotworów prostaty i jelita grubego.
Struktura organizacyjna Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawia się
następująco:
Liczba osób

Ilość etatów

kierownik jednostki (lekarz)

1

1

lekarz pediatra

1

0,5

główny księgowy

1

2

pielęgniarka środowiskowa

2

1

pielęgniarka szkolna

1

1

położna

1

1

laborantka

1

1

rejestratorka

1

1

kierowca

1

1

sprzątaczka

1

1

Razem

11

10,5

Na podstawie umowy zlecenie zatrudnionych było dodatkowo 5 lekarzy.
W 2018 roku lekarze udzielili 22.871 porad podstawowych, co przekłada się
na przyjęcie 1.906 pacjentów. Laboratorium wykonało 19.381 badań,
tj. o 113 badań więcej niż w roku ubiegłym i daje ok. 372 badań tygodniowo.
W gabinecie zabiegowym wykonano łącznie 2.819 zabiegów tj. 54 zabiegi
tygodniowo. W skali roku łącznie wykonano 53.256 badań i zabiegów, co daje
miesięcznie 4.438 wizyt.
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W

miejscowości

Wilga

stacjonuje

również

Zespól

Ratownictwa

Medycznego, mający do dyspozycji nowoczesną karetkę oraz dbający
o udzielenie skutecznej pomocy mieszkańcom gminy.
9. Straż Pożarna
Na terenie gminy Wilga działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
- OSP Wilga
- OSP Mariańskie Porzecze
- OSP Trzcianka
- OSP Żabieniec
Ochotnicza Straż Pożarna skupia w swoich szeregach: 90 członków czynnych,
37 - wspierających, 18 - honorowych oraz 59 członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Wszystkie jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do
działań ratowniczo-gaśniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wildze jest przyłączona do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia oraz
przygotowania do akcji ratowniczych. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. W ramach
tego

porozumienia ochotnicy z Wilgi zobowiązani się do utrzymywania

wymaganej gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownictwem technicznym,
chemiczno–ekologicznym,

poszukiwawczo-ratowniczym,

wodnym

i medycznym.
Gmina Wilga stara się pozyskiwać również zewnętrzne środki finansowe
na doposażenie i modernizację jednostek. W 2018 r. zakupiono w ramach
dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości sprzęt o wartości 75.299,79 zł
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Ze środków dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego został wykonany
remont instalacji elektrycznej strażnicy OSP Wilga w wysokości 23 742,00 zł.

10.Inwestycje
Wykorzystując środki budżetowe w roku 2018 w zakresie realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych wykonano między innymi:
 sieć wodociągowa w Nowym Żabieńcu – 17.236,00 zł;
 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrybór nr 131316W 315.256,10 zł;
Zadanie realizowane było ze środków własnych w wysokości 215.256,10 zł
oraz otrzymanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania 100.000,00 zł;
 przebudowa drogi gminnej nr 131312W w miejscowości Nowy Żabieniec –
982.597,06 zł;
Został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w celu rozliczenia inwestycji ze środków
PROW;
 zakup systemu do głosowania elektronicznego dla JST – 30.000,00 zł;
 zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Wildze –
42.500,00 zł;
Zostały przekazane środki pieniężne na dofinansowanie zakupu samochodu
osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" z przeznaczeniem dla
Posterunku Policji w Wildze;
 wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego - system łączności Powiatu Garwolińskiego – 7.000,00 zł;
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Zostały przekazane środki pieniężne na Fundusz Wsparcia

Państwowej

Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie;
 wykonanie

placu

zabaw

dla

Publicznego

Przedszkola

w

Wildze

– 305.413,29 zł;
Wydatek realizowany częściowo w ramach projektu "Przedszkolaki na start"
współfinansowanego z EFS. Kwota dofinansowania wyniosła 14.300,00 zł;
 budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mariańskie Porzecze –
4.230,24 zł;
 budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilga - Górne Pola 27.423.50 zł;
 przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Trzcianka
na cele świetlicy wiejskiej - 2.364,00 zł;
 zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w Publicznej Szkole
Podstawowej w Wildze, Publicznej Szkole Podstawowej w Kępie
Celejowskiej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Mariańskim
Porzeczu:
 Część I Pracownia j. angielskiego - wartość zadania brutto 56 846,90 zł.
 Część II Pracownia matematyczna - wartość zadania brutto 10 239,50 zł
 Część III Pracownia przyrodnicza - wartość zadania brutto 27 456,73 zł
 Część IV Pracownia logopedycznej - wartość zadania brutto 4 030,44 zł
 sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilga
 opracowanie plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - tereny
przeznaczone pod zabudowę przemysłową w miejscowości Celejów,
gm. Wilga - w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 52.757,29 zł za
opracowania ww. planu oraz posiedzenia komisji urbanistycznej.
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