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WSTĘP
Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 559), Burmistrz Miasta w terminie do 31 maja każdego roku przekazuje Radzie
Miasta raport o stanie gminy.
Raport o stanie gminy to przygotowywany corocznie przez jej organ wykonawczy dokument,
który stanowi szczegółowe opisanie działalności za poprzedni rok, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta Pionki.
Celem przygotowania raportu było
uzyskanie
dokładnego
wglądu
w sytuację gospodarczą i społeczną
Gminy Miasta Pionki. Zgromadzone
zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy według stanu
na dzień 31 grudnia 2021 r. chyba, że
wskazano inaczej.
Raport zawiera analizę obszarów
działalności Gminy Miasta Pionki, tj.:
społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem.
Informacje niezbędne do opracowania niniejszego dokumentu pozyskano od pracowników
merytorycznych Urzędu Miasta Pionki oraz z jednostek organizacyjnych gminy,
z samorządowych instytucji kultury, ze spółek z udziałem miasta mających oddziaływanie na
życie gospodarcze Pionek. Posłużono się także sprawozdaniami oraz dokumentami będącymi
w posiadaniu Urzędu, a także informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych
miasta.
Raport posłuży mieszkańcom Gminy Miasta Pionki do poszerzenia wiedzy na temat
funkcjonowania lokalnego samorządu miejskiego. Zapoznanie się z niniejszym opracowaniem
pozwoli Państwu na wieloaspektowe spojrzenie na złożony organizm, jakim jest miasto Pionki.
Raport o stanie gminy a wotum zaufania dla burmistrza
Na podstawie Raportu Rada Miasta będzie musiała podjąć decyzję o udzieleniu bądź
nieudzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Pionki.
Pomiędzy raportem o stanie gminy, a podjęciem uchwały o wotum zaufania występuje ścisły
związek. Wskazuje na to jednoznacznie treść przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Ustawodawca wyraźnie określił, że rada rozpatruje raport o stanie gminy oraz podejmuje
uchwałę w sprawie wotum zaufania „z tego tytułu”. Ponadto rozpoznanie raportu o stanie
gminy zostało wprost powiązane z dwoma rodzajami uchwał, tj. z uchwałą w sprawie
udzielenia, jak i nieudzielenia wotum zaufania. W ustawie o samorządzie gminnym zawarto
bowiem zapis „[…] podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum
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zaufania z tego tytułu […]”. Z samorządowego doświadczenia wynika, że nie zawsze radni
kierują się przesłankami wynikającymi wprost z ustawy i swój osąd przy wotum opierają na
przesłankach niezwiązanych z danymi przedstawianymi w raportach.
Podjęcie przez radę gminy uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania wpływa na sferę prawną
osoby pełniącej funkcję burmistrza – tak niejednokrotnie uznały w swych wyrokach sądy
administracyjne.
Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „rada gminy rozpatruje raport […] podczas
sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia
absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę (ust. 4 art. 28aa).
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych
(ust. 5). W debacie nad raportem mieszkańcy gminy mogą zabierać głos (ust. 6). Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby (ust. 8). Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada
gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę tę
rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie
uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu
wotum zaufania (ust. 9).
Pomiędzy raportem o stanie gminy, a podjęciem uchwały o wotum zaufania występuje ścisły
związek. Wskazuje na to jednoznacznie przepis art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie
gminnym, w którym ustawodawca wyraźnie określił, że rada rozpatruje raport o stanie gminy
oraz podejmuje uchwałę w sprawie wotum zaufania na jego podstawie.
Ponadto wynika z nich, że rada gminy, realizując swoją kompetencję, nie działa w warunkach
dowolności, ponieważ wotum zaufania jest powiązane z raportem o stanie gminy, a nadto
dochowane muszą być przewidziane procedury.
W tym miejscu wyjaśnić również trzeba, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym,
normujące zagadnienia związane z podejmowaniem uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania, nie formułują obowiązku uzasadnienia przez radę gminy tego rodzaju uchwały.
Jednakże zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie wskazuje się, że takie uzasadnienie
powinno być sporządzane, ponieważ pełni ono określone cele. W doktrynie obowiązek
uzasadnienia uchwały wprowadzany jest z ogólnej zasady ustrojowej związania organów
administracji prawem, obowiązku odwołania się do prawa oraz z kompetencji sądów
administracyjnych i organów nadzoru, które sprawując kontrolę muszą znać motywy, jakimi
kierowała się rada gminy, a także zasady demokratycznego państwa prawnego i zasad
szczegółowych, w tym zasady zaufania do organów państwowych.
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1. ZARZĄDZANIE GMINĄ
1.1. Charakterystyka ustrojowa
O ustroju Gminy Miasta Pionki decyduje jej statut, który stanowi akt o charakterze lokalnym,
należący do przepisów o szczególnej randze. Statut Gminy Miasta Pionki przyjęty został
Uchwałą nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia Statutu
Gminy Miasta Pionki z później wprowadzonymi zmianami. Ustawa z dnia 16 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła dość istotne
zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych, które należało uwzględnić w statutach gmin.
Dotyczyło to przede wszystkim takich obszarów jak m.in. wydłużenie kadencji do 5 lat,
konieczność powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, obowiązek przeprowadzania
głosowań na posiedzeniach rad za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych oraz transmitowania i utrwalania obrad za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ustawodawca doprecyzował również ilu
najmniej radnych może tworzyć klub radnych, rozszerzył uprawnienia kontrolne radnych,
dookreślił znaczenie i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych przez burmistrza,
wprowadził obowiązek rozpatrzenia przez radę raportu o stanie gminy oraz ustanowił
ustawową obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.
Ponieważ wiele z tych rozwiązań dotyczy ustroju samorządów i reguł funkcjonowania
organów, które są określone w statucie, uchwalenie nowelizacji spowodowało konieczność
zmiany statutów w zakresie objętym ustawą nowelizującą. W ustawie nowelizującej
wskazano, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże w jej art.15
wskazano, iż przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do
kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.
Dlatego przepisy nowelizujące Ustawę o samorządzie gminnym weszły w życie dopiero
w momencie rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, które
wybrane zostały w kolejnych wyborach samorządowych.
Powyższe wskazuje, iż Statut przyjęty Uchwałą Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia
10.02.2011 r. winien być zmieniony w 2018 r. po to, aby od początku nowej kadencji, gdy
nowelizacja będzie obowiązywać, nowe zapisy Statutu były już dostosowane. Akt prawa
miejscowego, który jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania znowelizowanych ustaw
powinien zatem zostać przygotowany, podjęty i opublikowany w poprzedniej kadencji ze
wskazaniem, iż wejdzie on w życie z dniem rozpoczęcia kadencji kolejnych organów jednostki
samorządu terytorialnego.
Burmistrz Robert Kowalczyk przedstawił Radzie Miasta gotowy projekt Statutu Gminy Miasta
Pionki z uwzględnieniem rozwiązań w celu dostosowania do nowej rzeczywistości
normatywnej. Niestety projekt nie spotkał się z akceptacją radnych. W dniu 5 grudnia 2018 r.
na nadzwyczajnym posiedzeniu radni Rady Miasta Pionki kadencji 2018-2023 wyłonili skład
doraźnej Komisji statutowej, której celem prac jest opracowanie nowego Statutu Gminy
Miasta Pionki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu o stanie Gminy Miasta Pionki komisja
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nie opracowała jeszcze nowego dokumentu. W sytuacji braku zmiany statutu, po wejściu
w życie nowelizacji ustawy, zastosowanie mają właśnie przepisy ustawy, nie zaś sprzeczne
z nią statuty. Statut Gminy Miasta Pionki jest w wielu punktach niezgodny z Ustawą z dnia
16 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
W tej sytuacji należy więc posługiwać się zapisami Ustawy, nie zaś Uchwałą Nr VI/64/2011
Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011 r.
Z przepisu art.3 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że o ustroju gminy stanowi jej
Statut. Skutkiem przyjęcia takiego rozwiązania jest wysnucie wniosku, że przepisy ustawy,
regulujące zagadnienia ustroju gminy, wyznaczają jedynie granice regulacji statutowej, co
oznacza, iż uregulowanie w statucie zagadnień ustrojowych gminy należy do zakresu jej
autonomii statutowej. Swoboda ta jest jednakże ograniczona, ze względu na fakt, że rada
gminy nie może:
•
•

uregulować szczegółowych kwestii ustrojowych odmiennie niż czynią to przepisy
ustawy,
powtarzać w statucie rozwiązań ustrojowych przyjętych w przepisach ustawowych.

Rada gminy jest ponadto zobowiązana uregulować w statucie tylko te zagadnienia ustrojowe,
do których uregulowania w drodze statutu została upoważniona w sposób wyraźny przez
przepis ustawy. Statut gminy, wraz z innymi aktami o charakterze powszechnie
obowiązującym, stanowi podstawę funkcjonowania gminy, jej organizacji i działania
ustawowo określonych organów.
Brak zmian w Statucie powoduje iż Rada Miasta powołuje się na zapisy już nieobowiązujące
lub w części zmienione. Brak zaktualizowanego aktu prawa miejscowego koliduje z zapisami
ustawy, a także nie do końca wypełnia jej znamiona. Należy przy tym zaznaczyć, że uchwalanie
statutu i wprowadzanie w nim zmian należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust.
2 pkt 1 u.s.g.).
Gmina Miasta Pionki jest jednostką samorządową, powołaną do organizowania życia
publicznego na swoim terytorium. Posiada osobowość prawną, zadania publiczne wykonuje
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a jej samorządność podlega ochronie
sądowej.
Celem działania Gminy Miasta Pionki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej, tworzenia warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz
warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.
Mieszkańcy Gminy Miasta Pionki tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową,
podejmującą rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referenda lub za
pośrednictwem organów:
•
•

Burmistrza Miasta Pionki – organu wykonawczego,
Rady Miasta Pionki – organu stanowiącego i kontrolnego.
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1.2. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Skarbnik
Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Miasta Pionki. Burmistrz wykonuje uchwały
Rady Miasta Pionki i zadania gminy określone przepisami prawa, a także kieruje bieżącymi
sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Koordynuje także przygotowanie
i realizację planów, programów rozwoju gminy oraz realizację inwestycji. Swoje zadania
wykonuje za pośrednictwem Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych. Jest
zwierzchnikiem służbowym wobec pracowników urzędu, a także dyrektorów i kierowników
jednostek organizacyjnych.
Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę. Skarbnik (główny
księgowy budżetu gminy) powoływany jest i odwoływany w drodze uchwały Rady Miasta na
wniosek Burmistrza.
Władze Miasta:
•
•
•

Burmistrz Miasta Pionki – Robert Kowalczyk
Zastępca Burmistrza – Kamila Kaczorowska
Skarbnik Miasta – Beata Pietrus

1.3. Rada Miasta Pionki
Rada Miasta Pionki stanowi reprezentację zbiorowych interesów wspólnoty samorządowej
mieszkańców. Jest organem stanowiącym i kontrolnym w zakresie spraw lokalnych
z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych prawem. Rada podejmuje uchwały w zakresie
swojej działalności oraz kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W celu sprawnego wykonywania zadań
Rada powołała komisje, które są pomocniczymi organami wewnętrznymi Rady i mają
charakter opiniodawczo – doradczy.
Skład Rady Miasta (VIII kadencja od dnia 19 listopada 2018 r.) stan na 31.12.2021 r.:
1. Maślanek Wojciech – Przewodniczący Rady Miasta
2. Łyżwa Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
3. Pacan Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
4. Abramowicz Paweł – Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji
5. Belowski Zbigniew
6. Bińkowski Krzysztof – Zastępca przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji
7. Grzywacz Wioletta – Przewodnicząca komisji gospodarki gminy i infrastruktury
8. Jaroszek Dawid – Zastępca Przewodniczącej komisji gospodarki gminy i infrastruktury
9. Kobylas Paweł
10. Nowak Piotr – Przewodniczący komisji budżetowej i finansów oraz komisji statutowej
11. Panufnik Kamil – Przewodniczący komisji kultury, oświaty, sportu i turystyki
12. Szałabaj Włodzimierz
13. Wąsik Grzegorz – Przewodniczący komisji rewizyjnej
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14. Wierzycka Anna – Zastępca Przewodniczącej komisji zdrowia, pomocy społecznej,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska
15. Wydmuch Iwona – Przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy społecznej,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska
Rada Miasta Pionki w 2021 roku zebrała się na 19 posiedzeniach i podjęła łącznie 98 uchwał
stanowiących akty prawa miejscowego bądź inne wskazane w ustawie.

1.3.1.

Wykonywanie uchwał Rady Miasta Pionki za 2021 r.

Wypełniając dyspozycję z art. 28aa §2 Ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie miasta,
o którym mowa w w/w przepisie, składa się z podsumowania działalności Burmistrza Miasta
Pionki w roku poprzednim, w szczególności z realizacji uchwał Rady Miasta.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej wszystkie
uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym
Wojewody Mazowieckiego, które stanowią akt prawa miejscowego bądź inne wskazane
w ustawie.
Uchwały podjęte są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób wykonania uchwał
zawiera poniższa tabela:
Lp.
1

2
3
4

5

6
7
8

9

10

11
12
13

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXX/191/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie
przyjęcia dotacji z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Uchwała Nr XXX/192/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie
nabycia własności w drodze komunalizacji. Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXX/192/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 lutego 2021 r.
Uchwała Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie
Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Miasto Pionki
Uchwała Nr XXXI/194/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
Uchwała NR XXXI/195/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22.02.2021 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XCIII/427/2009 Rady Miasta w Pionkach z dnia 29 października
2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Miasta Pionki
Uchwała NR XXXI/196/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji
Uchwała NR XXXI/197/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pionki
Uchwała NR XXXI/198/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
skierowania petycji złożonej Mieszkańców ul. Chemicznej i okolic do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Uchwała NR XXXI/199/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
skierowania skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Pionki do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Uchwała Nr XXXI/200/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców
prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Pionki i zwrotu tej opłaty
Uchwała Nr XXXII/201/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 02 marca 2021 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta
Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku
Uchwała Nr XXXII/202/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pionki na rok 2021
Uchwała Nr XXXIII/203/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
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14
15
16

17

18
19
20
21

22
23
24

25

26
27
28

29

30

31

32

33
34
35

36

37
38
39

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXXIII/204/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXXIII/205/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIV/206/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 r. w sprawie:
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Pionki w roku 2021
Uchwała Nr XXXIV/207/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pionkach oraz ustalenie stawek
opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach
Uchwała Nr XXXIV/208/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.03.2021 r. w sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Pionki na 2021 r.
Uchwała Nr XXXIV/209/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIV/210/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXXVI/211/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnych Stanisława Pacana, Wioletty Grzywacz, Anny
Wierzyckiej z prac w Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki
Uchwała Nr XXXVI/212/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego Wojciecha Maślanka z prac w Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr XXXVI/213/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego Pawła Abramowicza z prac w Komisji Rewizyjnej
Uchwala Nr XXXVI/214/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego Dawida Jaroszka z prac w Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr XXXVI/215/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie
zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Miasta w Pionkach z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Uchwała Nr XXXVII/216/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie kąpieliska oraz określenia sezonu kąpielowego dla
kąpieliska na terenie Gminy Miasta Pionki w 2021 roku
Uchwała Nr XXXVII/217/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie
określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Pionki w roku szkolnym 2021/2022
Uchwała Nr XXXVII/218/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie
określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego
Uchwała Nr XXXVII/219/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa
użytkowania wieczystego niezabudowanej dz. nr 1461/35 o pow. 0,3751 ha
położonej w Pionkach przy ul. Spacerowej
Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Pionki w formie wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki pn.: ekoPionki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zabudowanej nieruchomości w zamian za objęcie udziałów
Uchwała Nr XXXVII/221/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie:
sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej dz. nr. 1579/233 o pow.
0,0363 ha położonej w Pionkach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XXXVII/222/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie:
sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
dz. nr 1610/36 o pow. 0,0074 ha i dz. nr 1844/2 o pow. 0,0012 ha położonej
w Pionkach przy ul. Ks. J. Popiełuszki z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej
Uchwała Nr XXXVII/223/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego
Uchwała XXXVII/224/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XXXVII/225/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXXVIII/226/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów
Uchwała Nr XXXVIII/227/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XXXVIII/228/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033
Uchwała Nr XXXVIII/229/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie:
udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „PROCH”
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57
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Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XXXVIII/230/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08 czerwca 2021 r.
w prawie: zmieniająca uchwałę nr XXIII/162/2020 Rady Miasta Pionki w sprawie
utworzenia placówki wsparcia dziennego w Pionkach
Uchwała Nr XXXIX/231/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie
nieudzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Pionki za rok 2020
Uchwała Nr XXXIX/232/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Miasta Pionki z wykonania
budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego
Uchwała Nr XXXIX/233/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Pionki z tytułu wykonania budżetu za
2020 rok
Uchwała Nr XXXIX/234/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miasta Pionki za
rok 2020
Uchwała Nr XXXIX/235/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie
częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przyjętego uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XLVIII/325/2017 z dn. 28 sierpnia 2017 r.
Uchwala Nr XXXIX/236/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XIX/98/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie: aktu o podziale samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum
Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
Uchwała XL/237/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XL/238/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033
Uchwała Nr XL/239/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr XL/240/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie:
nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Pionki
Uchwała Nr XL/241/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie:
skargi w zakresie dotyczącym działalności Burmistrza Miasta Pionki
Uchwała Nr XL/242/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie:
skierowania skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Pionki do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji i przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Pionki
Uchwała XLI/243/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLI/244/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033
Uchwała Nr XLI/245/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego
Uchwała Nr XLI/246/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XL/239/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr XLII/247/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie
przyjęcia projektu zmiany Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miasta Pionki z dnia
23 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Uchwała Nr XLII/248/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Pionki
w zakresie i celu wynikającym z informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych o potrzebie przeprowadzenia kontroli
Uchwała Nr XLII/249/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie:
zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o zleceniu Komisji
Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli oraz przewidywanym terminie jej zakończenia
Uchwała Nr XLII/250/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
Uchwała Nr XLIII/251/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Miasta Pionki do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi Radomskiej"
Uchwała Nr XLIII/252/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu na organizację przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn.: Pionki
- Suskowola - Zwoleń
Uchwała Nr XLIII/253/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Pionki zadania innych gmin w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3
uczęszczającymi do Żłobka Miejskiego "Wesoły Pajacyk" w Pionkach oraz w sprawie
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Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie
innych gmin
Uchwała XLIII/254/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLIII/255/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033
Uchwała XLIV/256/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 6 października 2021 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLIV/257/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 6 października 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033
Uchwała Nr XLIV/258/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 6 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki i przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
Uchwała Nr XLV/259/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała Nr XLV /260/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 roku 2021
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033
Uchwała Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
Uchwała Nr XLV/262/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pionki
Uchwała Nr XLVI/263/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
poinformowania Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o wynikach
przeprowadzonej kontroli w zakresie i celu wynikającym z informacji przekazanej
przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pismem z dnia 15 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XLVI/264/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki i przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
Uchwała Nr XLVI/265/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30.11.2021 r. w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy
ul. Zakładowej stanowiącej dz. nr 1464/165 o pow. 0,3886 ha
Uchwała Nr XLVI/266/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok
Uchwała Nr XLVII/267/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08 grudnia 2021 roku
w sprawie: sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic
na terenie Miasta Pionki
Uchwała Nr XLVII/268/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08.12.2021 r. w sprawie:
sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
dz. nr 1464/510 o pow. 0,0068 ha położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej
Uchwała Nr XLVII/269/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie:
sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej
dz. nr 1464/511 o pow. 0,2735 ha położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej
Uchwała Nr XLVII/270/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Pionki
Uchwała Nr XLVII/271/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pionkach
Uchwała Nr XLVII/272/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Uchwała XLVII/273/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała Nr XLVII/274/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie
pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XLVII/275/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08.12.2021r. w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Pionki na lata 2021 – 2024
z perspektywą do roku 2028” – aktualizacja
Uchwała Nr XLVII/276/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XLVI/265/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej
w Pionkach przy ul. Zakładowej stanowiącej dz. nr 1464/165 o pow. 0,3886 ha

15

Informacja o wykonaniu

Wykonana
Wykonana
Wykonana
Wykonana

Nie wykonana
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W trakcie realizacji

Wykonana
Wykonana
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Wykonana

Nie wykonana
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Lp.
87

88
89
90
91
92

93

94

95
96
97

98

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
Uchwała Nr XLVII/277/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Pionkach przy
ul. Zakładowej stanowiącej dz. nr 1464/165 o pow. 0,3886 ha
Uchwała Nr XLVII/278/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
Uchwała Nr XLVII/279/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych
Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Miasto Pionki Nr XLVIII/280/2021 z dnia
30 grudnia 2021 roku
Uchwała Nr XLVIII/281/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036
Uchwała Nr XLVIII/282/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta
Pionki
Uchwała Nr XLVIII/283/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Miasta Pionki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
Uchwała Nr XLVIII/284/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Uchwała Nr XLVIII/285/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie: ustalenia stawek opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym
w Pionkach
Uchwała Nr XLVIII/286/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Pionkach
Uchwała Nr XLVIII/287/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz ustalenia sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
Uchwała Nr XLVIII/288/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone na targowiskach
miejskich oraz miejscach w których odbywa się handel w Gminie Miasta Pionki oraz
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Pionki uprawnień do ustalania opłat za
usługi dodatkowe świadczone na targowiskach miejskich oraz miejscach w których
odbywa się handel w Gminie Miasta Pionki

1.3.2.

Informacja o wykonaniu
W trakcie realizacji

Wykonana
Wykonana
W trakcie realizacji
W trakcie realizacji
Wykonana

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Wykonana
Wykonana
Wykonana

Wykonana

Interpelacje radnych Rady Miasta w Pionkach

W roku 2021 radni Rady Miasta Pionki złożyli 32 interpelacje. Część z nich nie nosiła znamion
interpelacji, lecz zapytania, na które odpowiedzi mógł udzielić kierownik wydziału
merytorycznego podczas posiedzenia komisji.
Ustawodawca zastrzegł, że interpelacja powinna dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla
gminy i zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego przedmiotem
interpelacji oraz wynikającego z niej pytania. Natomiast zgodnie z wolą ustawodawcy
zapytania radnych powinny dotyczyć aktualnych problemów gminy, a także uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym danego zagadnienia, a nie nosić znamion
zestawień i sprawozdań za kilka miesięcy, a nawet lat. Podstawowym zadaniem radnego, jako
członka stanowiąco-kontrolnego organu kolegialnego jest brać czynny udział w procesie
uchwałodawczym i kontrolnym. Uprawnienie do składania interpelacji i zapytań winno być
stosowane przez radnych jako środek szczególny i wyjątkowy.
Podsumowując rok 2021 należy wskazać, że wszystkie interpelacje składane przez radnych
oraz udzielane nań odpowiedzi zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
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1.4. Urząd Miasta Pionki
Urząd Miasta jest narzędziem, przy pomocy którego organ wykonawczy – Burmistrz Miasta
Pionki – wykonuje swoje zadania. Jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań
publicznych o znaczeniu lokalnym realizując zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał rady,
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień
zawartych z organizacjami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.
Terytorialny zasięg działania Urzędu jest tożsamy z terytorium Gminy Miasta Pionki. Urząd jest
jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i służy społeczności lokalnej
poprzez zaspokajanie jej potrzeb, kierując się dobrem wspólnoty samorządowej i szacunkiem
dla praw jednostki.
Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie wykonują powierzone im obowiązki i zadania działając na
podstawie i w granicach prawa oraz zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. Zadaniem
Urzędu Miasta Pionki jest pełnienie służby publicznej oraz merytoryczna obsługa
mieszkańców. W interesie mieszkańców Miasta Pionki, Urząd współpracuje z lokalnymi
organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem
służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury jest Burmistrz. Dokonuje on wszelkich
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta Pionki – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku:
Lp.
1
2
3
4

Rodzaj stanowiska
Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta
Sekretarz, Skarbnik, Zastępca Skarbnika
Kierownicze stanowisko urzędnicze
Stanowisko urzędnicze
Stanowisko pomocnicze i obsługi

Liczba osób zatrudnionych
2
3
10
49
37

Ponadto, w ramach współpracy z Rejonowym Urzędem Pracy w Radomiu w 2021 roku Urząd
Miasta Pionki realizował umowę o organizowanie prac/robót publicznych dla 6 osób
bezrobotnych.

1.5. Sprawy obywatelskie
W 2021 roku do Urzędu Miasta Pionki wpłynęło 65 wniosków o udostępnienie informacji
publicznej. Dotyczyły one działalności następujących wydziałów:
•
•
•
•
•
•

Sekretarz Miasta Pionki – 10
Skarbnik Miasta Pionki – 5
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – 8
Wydział Rachunkowości Budżetowej – 3
Wydział Podatków i Opłat – 1
Wydział Gospodarowania Mieniem Gminy – 6
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•
•
•
•
•

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska – 13
Wydział Rozwoju i Inwestycji – 9
Wydział Edukacji – 6
Wydział Porządku, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – 2
Eko Pionki Sp. z o. o. – 2

64 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a odpowiedzi przesłano w ustawowym terminie
wnioskodawcom. 1 wniosek nie został rozpatrzony (odmowa) ze względu na nie spełnianie
przesłanek określonych w ustawie. W przypadku 2 wniosków sprawę przekazano wg
właściwości innej jednostce organizacyjnej, a po uzyskaniu informacji udzielono wnioskującym
odpowiedzi. 7 wniosków rozpatrzono w późniejszym terminie ze względu na obszerność
zagadnień jakich dotyczyły oraz na braki kadrowe spowodowane absencją chorobową
pracowników. O zmianie terminu rozpatrzenia wnioskodawca za każdym razem był
informowany. W 2021 r. wnioskodawcy nie złożyli żadnych skarg do sądów administracyjnych
dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Jednym z aktów publicznoprawnych wydawanych przez Burmistrza Miasta są zarządzenia.
W formie zarządzenia Burmistrz określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu
oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa
wewnętrznego. Forma ta wynika z uprawnień Burmistrza jako kierownika urzędu,
wykonującego uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Ponadto w formie zarządzenia,
Burmistrz określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy. Zarządzenia mają charakter
przepisów prawa miejscowego. Opracowanie projektów zarządzeń należy do właściwych
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta (wydziału, referatu, samodzielnego stanowiska) oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w których zakresie działania znajduje się
problematyka podlegająca regulacji w formie zarządzenia Burmistrza.
W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Burmistrz Miasta Pionki wydał 124
zarządzenia. Zgodnie z przyjętą praktyką treść zarządzeń organu wykonawczego udostępniana
jest w publicznie dostępnym zbiorze aktów prawa miejscowego, prowadzonym na stronie BIP
Urzędu Miasta Pionki w zakładce Prawo lokalne/Zarządzenia.

1.6. Zarządzanie informacją
Gmina Miasta Pionki prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze rozwiązania
teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Rozwiązania teleinformatyczne usprawniają komunikację z mieszkańcami i pozwalają na
przekazywanie najistotniejszych informacji z życia miasta, jak również komunikaty
o utrudnieniach w funkcjonowaniu spowodowanych warunkami pogodowymi, awariami itp.
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Miejskie serwisy informacyjne:
•

•

•
•
•
•

miejski portal informacyjny pionki.pl jest nadrzędną platformą informacyjną dla
społeczności lokalnej. Przedstawiane są tu wydarzenia i działania podejmowane przez
miasto Pionki, komunikaty i ogłoszenia dla mieszkańców,
gazeta samorządowa „Nad Zagożdżonką”, której głównym celem jest promocja gminy
oraz informowanie o bieżących wydarzeniach. Gazeta wydawana jest w wersji
elektronicznej,
Telewizja Lokalna „Kurier Pionkowski”, której celem jest informowanie o aktualnych
wydarzeniach, bieżące komunikaty związane z miastem,
Biuletyn Informacji Publicznej bip.pionki.pl prowadzony zgodnie z wymaganiami
prawnymi, gdzie publikowane są dokumenty związane z działalnością samorządu,
portale społecznościowe: Facebook i YouTube – głównym celem jest promocja gminy,
informowanie o bieżących wydarzeniach oraz dialog z mieszkańcem,
strony internetowe jednostek podległych, na których zamieszczane są informacje
bieżące z funkcjonowania placówek, jak również ogłoszenia dla mieszkańców.

1.7. Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej stanowiąca element
kierowania bezpieczeństwem narodowym, który polega na:
•
•
•
•

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej.

Definicja ta potwierdza istnienie czterech faz zarządzania kryzysowego, do których należy:
•

•

•

faza zapobiegania – polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu
zredukowanie prawdopodobieństwa lub całkowite wykluczenie możliwości
wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w znacznym stopniu ograniczających ich skutki,
faza przygotowania – polegająca na podejmowaniu działań planistycznych na
wszystkich szczeblach administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas
wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich
przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Faza ta obejmuje
również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do
efektywnego reagowania, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń
i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
faza reagowania – polegająca na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy
poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia
strat i zniszczeń,
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•

faza odbudowy – polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie
zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie
kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej,
paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych
usług, np. dostarczania wody.

Sytuacja kryzysowa – to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi,
mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu
właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił.
Infrastruktura krytyczna – to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą
funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
Ochrona infrastruktury krytycznej – to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia
funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania
zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom, a także ograniczenia i neutralizacji ich skutków
oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków i innych zdarzeń
zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
Planowanie cywilne:
1. całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie
administracji publicznej do zarządzania kryzysowego,
2. planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich
użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

1.7.1.

Zarządzanie kryzysowe w Gminie Miasta Pionki

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz
Miasta Pionki. Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków
zagrożeń na terenie gminy,
2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,
3. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
4. opracowanie i przedłożenie staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania
Kryzysowego,
5. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego,
6. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
gminy,
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7. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym,
8. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym,
9. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
W myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wymienione wyżej zadania Burmistrz wykonuje
przy pomocy komórki właściwej do spraw zarządzania kryzysowego.
Organem pomocniczym Burmistrza Miasta Pionki w zapewnieniu wykonywania zadań
zarządzania kryzysowego jest Zespół/Drużyna Zarządzania Kryzysowego. Jest on powoływany
przez Burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.
Zespół ten wykonuje na obszarze gminy następujące zadania:
•
•
•
•

dokonuje oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
przygotowuje propozycje działań i przedstawia Burmistrzowi wnioski dotyczące
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego,
przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami,
opiniuje Plan Zarządzania Kryzysowego.

W skład zespołu, którego pracami kieruje Burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród:
•
•
•

osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub
jednostkach pomocniczych,
pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych
do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Burmistrza,
przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych oraz inne osoby zaproszone przez
Burmistrza, a także eksperci.

Burmistrz Miasta Pionki ma obowiązek zapewnienia realizacji zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego na obszarze Gminy Miasta Pionki, takich jak:
•

•
•
•
•
•

całodobowe alarmowanie członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach
kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu
informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;
realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa.
21

Zarządzanie gminą

Ustawa narzuca obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego na ten organ
właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację
o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy
odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji
oraz informację o zamierzonych działaniach.
Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planu zarządzania kryzysowego na poziomie
krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.
Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie
gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy. Na finansowanie zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują
z budżetu państwa dotacje celowe. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego musi być
utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości do 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych
o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu
terytorialnego mogą otrzymywać także dotacje celowe z budżetu państwa.

1.7.2.

COVID-19

Rok 2021 przysporzył wiele trudności na każdej płaszczyźnie życia społecznego. Stało się tak
za sprawą trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego zespół ciężkiej
niewydolności oddechowej, który jest czynnikiem powodującym chorobę COVID-19.
W związku z epidemią koronawirusa w 2021 r. administracja publiczna Gminy Miasta Pionki
znów stanęła przed koniecznością funkcjonowania w pandemicznych warunkach przy
jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych, tzw. tradycyjnych zadań, i tych związanych
z wymogami zaistniałej sytuacji, tj. reżimu sanitarnego z jednej strony, a z drugiej
organizowania środków na potrzeby zabezpieczenia społecznego.
Pandemia COVID-19 spowodowała szereg reperkusji dla administracji, co z kolei wpłynęło na
konieczność przedsięwzięcia pewnych zmian w następujących płaszczyznach działalności
operacyjnej:
•
•
•
•

obsługa klienta,
wewnętrzna organizacja,
współpraca międzyinstytucjonalna,
wykonywanie szczegółowych zadań powierzonych przez administrację rządową na
podstawie poleceń Wojewody Mazowieckiego oraz inspekcji sanitarnej.

Działania informacyjne podejmowane przez Urząd Miasta obejmowały komunikaty na temat
sposobu obsługi mieszkańców oraz narzędzi komunikacyjnych, udostępniania formularzy
urzędowych drogą elektroniczną, zwiększania zakresu spraw załatwianych z wykorzystaniem
rozwiązań e-administracji itp. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu administracji Urząd Miasta
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realizował na bieżąco zadania publiczne, w tym związane z niezbędną pomocą dla
mieszkańców. Pandemia nie zatrzymała również zaplanowanych inwestycji rozwojowych
miasta Pionki.
Miasto Pionki, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców przystąpiło do realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W mieście
powstały punkty szczepień, by mieszkańcy mogli szybko, bezpiecznie i wygodnie zaszczepić się
i uchronić przed zagrożeniem, jakie niesie zakażenie koronawirusem. Gmina Miasta Pionki
zorganizowała także bezpłatny transport na szczepienie osobom, które spełniały określone
warunki.
Informacji o szczepieniach udzielali:
•
•

Biuro Obsługi Mieszkańca: tel. 48 341-42-00 lub 516-275-849
sekretariat Burmistrza Miasta Pionki: 48 341-42-99

Z darmowego transportu mogły skorzystać:
•
•
•

osoby znajdujące się w takiej sytuacji życiowej, która uniemożliwia samodzielne
dotarcie do punktu szczepień;
osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu
szczepień.

Mieszkańcy na bieżąco byli informowani o wszelkich zmianach dotyczących szczepień,
wzroście liczby chorych, a także nieustannie trwała akcja promująca szczepienia. Zarówno na
stronach internetowych Urzędu Miasta, gazety samorządowej Nad Zagożdżonką oraz
w mediach społecznościowych i telewizji lokalnej Kurier Pionkowski, władze miasta Pionki
przypominały o możliwości zaszczepienia się na COVID-19 i zasadach D-D-M. We wszystkich
instytucjach podległych dysponowano środkami ochrony osobistej dla mieszkańców.
Dodatkowo w ramach akcji rozdawane były maseczki ochronne dla wszystkich
zainteresowanych mieszkańców w różnych punktach miasta: na Placu Konstytucji 3 Maja,
w parku przy ul. Aleje Lipowe, na parkingu przy bramie Pronitu oraz ul. Różanej, przy
przychodni „Zdrowie”, w okolicach Delikatesów Centrum przy ul. A. Guzala. Akcja skierowana
było do osób, które nie miały możliwości zakupu masek ochronnych, bądź miały problem z ich
zakupem. Dzięki strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przystąpili do akcji
zorganizowanej przez Urząd Miasta, nikt z potrzebujących nie odszedł bez zabezpieczenia
w osobiste środki ochrony.
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY
2.1. Ogólna charakterystyka miasta
Pionki są miastem powstałym w okresie międzywojennym w wyniku realizacji programu
Centralnego Okręgu Przemysłowego i nieprzypadkowo zwane są kolebką polskiego przemysłu
zbrojeniowego i chemicznego. W 1921 roku podjęto decyzję o budowie Wytwórni Prochu
i Materiałów Kruszących. Wytwórnię zlokalizowano w centrum Puszczy Kozienickiej. W latach
1936 – 1939 Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących w Pionkach była jednym
z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych.
W 1939 r. zakład został zbombardowany, a po zakończeniu II wojny światowej odbudowany
i wznowił produkcję. Dzięki temu przez następne 45 lat zaliczał się do największych
producentów branży chemicznej w Polsce. W latach 1950 – 1970 pracowało w nim od 5 do 10
tysięcy osób. Produkowano płyty długogrające, tworzywa, kleje, materiały wybuchowe
i amunicję.
Na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 7 października 1954 roku Pionki uzyskały
w dniu 13 listopada 1954 roku prawa miejskie.
Pionki są miastem przemysłowym, w którym dominującą rolę odegrał przemysł chemiczny.
Zakład Tworzyw Sztucznych „Pronit”, który powstał na bazie Państwowej Wytwórni Prochu
i Materiałów Kruszących, był głównym pracodawcą przez dziesięciolecia nie tylko dla
mieszkańców miasta, ale też gmin sąsiednich. Upadek państwowych zakładów przemysłowych
spowodował dostępność dużej strefy obszarów inwestycyjnych dla przemysłu oraz wzrost
znaczenia prywatnego sektora gospodarczego.
Miasto dysponuje rozwiniętą infrastrukturą techniczną, posiada dobrze rozwiniętą sieć
telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej, jest w pełni zgazyfikowane, bardzo duży odsetek
mieszkańców korzysta ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizację oraz sieci
ciepłowniczej. Miasto jest również właścicielem nowoczesnej oczyszczalni ścieków, która
zapewnia oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych.
Podstawowe gałęzie gospodarki to produkcja materiałów chemicznych, takich jak: kleje,
materiały wybuchowe, proch, produkcja amunicji, przemysł drzewny, produkcja tarcicy, płyt
meblowych, przetwórstwo odpadów, przemysł spożywczy i kosmetyczny.
Miasto dysponuje wysokim potencjałem zarówno gospodarczym, jak i ludzkim, a dzięki
staraniom władz, Pionki stały się jednym z atrakcyjniejszych do inwestowania miejsc
w województwie.

2.2. Położenie i powierzchnia gminy
Miasto Pionki położone jest w centralnej Polsce w województwie mazowieckim 100 km
w kierunku południowym od Warszawy, 20 km od Radomia. Miasto Pionki jest częścią powiatu
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radomskiego i jest największą gminą - miastem tegoż powiatu pod względem ludności (ok. 17
tys. mieszkańców). Miasto jest zarazem ośrodkiem administracyjnym i usługowym otaczającej
je Gminy Pionki. W nowym podziale kraju, obowiązującym od 1 stycznia 1999 roku, obszar
Gminy Miasta Pionki został włączony do Powiatu Radomskiego i województwa
mazowieckiego. Miasto leży w niewielkiej odległości od trasy Radom – Kozienice, na drodze
wojewódzkiej 787, wzdłuż linii kolejowej Radom – Dęblin. Układ komunikacyjny miasta
tworzą:
1. drogi wojewódzkie: nr 787 – Pionki-Zwoleń i nr 691 – Pionki-Opactwo,
2. drogi powiatowe: nr 3522W – Pionki-Podgóra i nr 3523W – Jedlnia-Sokoły-Pionki.
Na terenie miasta przebiega około 48 km dróg miejskich. Oprócz dróg miejskich, na obszarze
miasta znajdują się również drogi wojewódzkie o długości 5,5 km utwardzone nawierzchnią
bitumiczną oraz drogi powiatowe o długości 6,5 km również utwardzone nawierzchnią
bitumiczną. Stan techniczny dróg zarówno wojewódzkich, powiatowych i gminnych
w Pionkach stale jest modernizowany, jednak sieć drogowa miasta wciąż wymaga
modernizacji i remontów, w tym remontów dróg powiatowych i wojewódzkich.
Miasto posiada połączenie kolejowe, pasażerskie i towarowe z dużymi ośrodkami kolejowymi
w Radomiu i Dęblinie. Przez Pionki przebiega linia kolejowa normalnotorowa nr 26, przy której
zlokalizowane są dwie stacje pasażerskie: Pionki Główne i Pionki Zachodnie oraz bocznica
kolejowa. Linia kolejowa przebiegająca przez prawie środek miasta dzieli je na dwie części.
Obie części miasta są powiązane ze sobą:
•

•
•
•

dwoma bezkolizyjnymi przejazdami komunikacyjnymi, poprowadzonymi pod torami
kolejowymi, łączącymi ulicę Kolejową z ulicą Adama Mickiewicza i dr. Marii Garszwo
z ul. Zwycięstwa,
strzeżonym przejazdem komunikacyjnym w jednym poziomie z torami kolejowymi,
łączącym ulicę Kolejową z ulicą Słoneczną,
przejściami pieszym pod torami, przy dworcu kolejowym Pionki Zachodnie oraz Aleją
Jana Pawła II/ul. Kozienicką,
przejściem pieszym niestrzeżonym w jednym poziomie z torami kolejowymi, łączącym
ulicę Radomską z ulicą Niepodległości.

W granicach administracyjnych miasta znajdują się 1.834 ha powierzchni. W przestrzeni
miasta znajdują się tereny zainwestowania miejskiego, lasy państwowe Kozienickiego Parku
Krajobrazowego będącego największym kompleksem leśnym w tej części Polski, obszar byłej
Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących (obecnie tereny przemysłowe), łąki,
staw oraz tereny rolne.
Pionki posiadają walory, które stanowią o ich atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej. Wiąże
się to z usytuowaniem miasta na obszarze atrakcyjnym przyrodniczo oraz zagospodarowaniem
16 ha Stawu Górnego i terenów Puszczy Kozienickiej. Położenie miasta na skraju Puszczy,
wśród bogatej szaty roślinnej, niepowtarzalnych krajobrazów oraz bogato rozwinięta
infrastruktura sportowo-rekreacyjna zachęcają do korzystania z oferty rekreacyjnej miasta.
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2.3. Dziedzictwo kulturowe i ochrona zabytków
Pierwsza wzmianka o ziemiach, na których leżą Pionki, pochodzi z 1391 roku. Na terenach nad
rzeką Zagożdżonką istniały dwie wioski, Zagożdżon i Pionki. Podczas pomiaru gruntów w roku
1843 obie te osady utworzyły jeden organizm wiejski posiadający 24 gospodarstwa, 30 mórg
ziemi i dwóch komorników.
Region ukształtował się w okresie międzywojennym. Na rozwój miejscowości kluczowy wpływ
miała decyzja rządu Rzeczypospolitej o wybudowaniu na tych terenach Wytwórni Prochu
i Materiałów Kruszących, którą oficjalnie otwarto w 1927 r. W tym samym roku zmieniono
nazwę miejscowości z Zagożdżon na Pionki. Zlokalizowanie nowoczesnej produkcji na
południowych obrzeżach Puszczy Kozienickiej, będących terenami słabo zaludnionymi
i oddalonymi od głównych traktów komunikacyjnych, spowodowało szybki rozwój regionu.
Dynamiczny rozwój, szybki napływ ludności ze wszystkich zakątków kraju przynoszących
ze sobą potencjał intelektualny, demograficzny oraz fachową wiedzę spowodował powstanie
industrialnego społeczeństwa lokalnego. Na tle przedwojennej Polski wyróżniało się ono
wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

Zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury, organy gminy zobowiązane są dbać o dobra kultury
i podejmować działania ochronne oraz uwzględniać zadania ochronne zabytków, m.in.
w budżetach, w prawie miejscowym i przepisach gminnych. Według Państwowej Służby
Ochrony Zabytków w Radomiu na obszarze miasta Pionki ochronie podlega zabytkowy układ
urbanistyczny miasta, w którym wyznaczone są strefy konserwatorskie: teren istniejącego
Szpitala Rejonowego, tzw. Działki za torem, tzw. Działki za stawem, teren zabudowy
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jednorodzinnej sprzed 1939 roku, teren położony pomiędzy ul. Radomską, Al. Jana Pawła II,
Fabryczną, Zakładową, obejmujący częściowo tereny po byłych zakładach ZTS „Pronit”.
Zabytki nieruchome znajdujące
się w wojewódzkim rejestrze
zabytków to: Kościół parafialny
pw. św. Barbary, Al. Jana Pawła
II 1, 1922-29 r., nr rej.: 372/A,
budynek Dworca Kolejowego,
ul. Zwycięstwa, 1925 r., nr rej.:
dec. 1452/17, budynek „Starej
Poczty”, Al. Jana Pawła II 17,
1920 r., nr rej.: dec. 465/2011,
dawna
Willa
Dyrektora
Wytwórni Prochu, ul. Radomska
7, 1928 r., nr rej.: dec. 1451/17, Pałacyk, ul. Spokojna 9, 1930/31 r., nr rej.: 553/A.
Wykaz obiektów znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, zgodnie z aktualizacją
przeprowadzoną w oparciu o gminną ewidencję zabytków miasta Pionki, przedstawia się
następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Obiekt
Budynek murowany – szpital
Budynek drewniany – dawna „Legionówka”
Budynek murowany – Szkoła Podstawowa nr 1
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Dom drewniany
Dom drewniany
Dom drewniany
Kamienica murowana
Studnia głębinowa
Budynek murowany – nastawnia kolejowa
Budynek murowany – nastawnia kolejowa
Budynek drewniany
Budynek murowany – szpital
Plebania drewniana
Kostnica murowana
Budynek murowany – Zespół Szkół (CKZiU)
Budynek murowany, dawny hotel „Lampart” – obecnie Urząd Miasta
Budynek murowany tzw. „Stara Poczta”
Kamienica murowana
Dom drewniany
Kapliczka
Budynek kolejowy murowany
Kamienica murowana
Dom murowany
Budynek murowany – dawna łaźnia – obecnie Basen Miejski
Dom drewniany
Dom drewniany
Budynek murowany – dawna Kasa Chorych
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
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Adres
Niepodległości 1
Niepodległości 2
Niepodległości 3
Brzozowa 1
Brzozowa 2
Chemiczna 4
Chemiczna 20
Chemiczna 51
Filtrowa 2
Filtrowa
dr M. Garszwo 2A
dr M. Garszwo 8
dr M. Garszwo 89
Harcerska 1
Al. Jana Pawła II 1B
Al. Jana Pawła II 7
Al. Jana Pawła II 7
Al. Jana Pawła II 15
Al. Jana Pawła II 17
Jodłowa 1
Kolejowa 1
Kolejowa 4
Kolejowa 6
Kolejowa 24
Kolejowa 75
Korczaka 3
Kozienicka 12
Legionistów 6
Legionistów 38
Ogrodowa 1
Ogrodowa 2
Ogrodowa 3
Ogrodowa 4
Ogrodowa 5
Ogrodowa 6
Ogrodowa 7
E. Orzeszkowej 1

Datowanie
1937 r.
1936 r.
l. 30-te XX w.
l. 30-te XX w.
ok. 1930 r.
1935 r.
1934 r.
1930 r.
ok. 1935 r.
l. 20-te XX w.
l. 30-te XX w.
l. 30-te XX w.
ok. 1925 r.
l. 30-te XX w.
ok. 1930 r.
l. 20-te XX w.
II ćw. XX w.
1928 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1930 r.
ok. 1925 r.
pocz. XX w.
ok. 1925 r.
ok. 1930 r.
ok. 1932 r.
1928 r.
ok. 1935 r.
1934 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
l. 30-te XX w.
ok. 1935 r.
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Lp.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Obiekt
Kamienica murowana
Budynek murowany
Kamienica murowana
Budynek murowany
Budynek murowany
Dom drewniany
Dom drewniany
Dom drewniany
Studnia głębinowa
Budynek murowany – Miejski Ośrodek Kultury
Kamienica murowana
Willa murowana – biblioteka pedagogiczna
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Dom murowany
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Dom drewniany
Dom drewniany
Budynek murowany – Państwowa Straż Pożarna
Budynek murowany – dawna Kasyno Urzędnicze
Kamienica murowana
Zespół budynków PWP – Budynek Dyrekcji
Zespół budynków PWP – dawna elektrociepłownia
Zespół budynków PWP –warsztat mały
Zespół budynków PWP –warsztat główny
Zespół budynków PWP – wieża ciśnień
Zespół budynków PWP – Laboratorium
Kamienica murowana
Dom drewniany
Dworzec kolejowy murowany
Dom drewniany
Dom drewniany
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana

Adres
E. Orzeszkowej 5
E. Orzeszkowej 7
E. Orzeszkowej 7
E. Orzeszkowej 8
E. Orzeszkowej 10
Partyzantów 9
Pokoju 9
Pokoju 18
Polna
Radomska 1
Radomska 4
Radomska 7
Różana 1
Różana 2
Różana 3
Różana 4
Różana 5
Różana 6
H. Sienkiewicza 36
Sosnowa 1
Sportowa 11
Szkolna 2
Szkolna 14
Zakładowa 3
Zakładowa 5
Zakładowa 6
Zakładowa 7
Zakładowa 7
Zakładowa 7
Zakładowa 7
Zakładowa 7
Zakładowa 7
Zakładowa 8
Zwycięstwa 1
Zwycięstwa 1A
Zwycięstwa 46
Zwycięstwa 62
S. Żeromskiego 1
S. Żeromskiego 3
S. Żeromskiego 5

Datowanie
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1950 r.
ok. 1934-1937 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
l. 30-te XX w.
l. 30-te XX w.
ok. 1923 r.
ok. 1930 r.
ok. 1935 r.
l. 30-te XX w.
l. 20-te XX w.
1930 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1930 r.
l. 30-te XX w.
l. 20-te XX w.
1928 r.
l. 30-te XX w.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.

Gminna ewidencja zabytków nie jest
formą prawnej ochrony zabytku, jednak
istnieje obowiązek uzgodnienia przez
właściwy
organ
architektonicznobudowlany z organem konserwatorskim
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzji o warunkach
zabudowy. W gminnej ewidencji
zabytków miasta Pionki ujętych jest 81
obiektów, choć wśród opinii wielu
mieszkańców
większość
obiektów
mieszczących się na terenie miasta Pionki, to zabytki, które podlegają szczególnej ochronie.
Niestety przez lata ograniczony dostęp do dokumentów spowodował brak wiedzy nt. gminnej
ewidencji zabytków.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Obiekt
Układ urbanistyczny
Budynek murowany – szpital
Budynek drewniany – dawna „Legionówka”
Budynek murowany – Szkoła Podstawowa nr 1
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Dom drewniany
Dom drewniany
Dom drewniany
Kamienica murowana
Studnia głębinowa
Budynek murowany – nastawnia kolejowa
Budynek murowany – nastawnia kolejowa
Budynek drewniany
Budynek murowany – szpital
Kościół murowany p.w. św. Barbary
Plebania drewniana
Kostnica murowana
Budynek murowany – CKZiU
Budynek murowany, dawny hotel „Lampart”
Budynek murowany tzw. „Stara Poczta”
Kamienica murowana
Dom drewniany
Kapliczka
Budynek kolejowy, murowany
Kamienica murowana
Dom murowany
Budynek murowany - dawna łaźnia
Cmentarz grzebalny parafii rzymsko-katolickiej
Dom drewniany
Budynek murowany - dawna Kasa Chorych
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Dom murowany – Hufiec ZHP
Budynek murowany
Dom murowany – Miejska Biblioteka Publiczna
Dom murowany – Dom Harcerza
Dom drewniany
Dom drewniany
Dom drewniany
Cmentarz grzebalny parafii rzymsko-katolickiej
Studnia głębinowa
Budynek murowany – Miejski Ośrodek Kultury
Kamienica murowana
Willa murowana – Biblioteka pedagogiczna
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Dom murowany
Kamienica murowana
Willa murowana
Kamienica murowana

Adres
Pionki
ul. Niepodległości 1
ul. Niepodległości 2
ul. Niepodległości 3
ul. Brzozowa 1
ul. Brzozowa 2
ul. Chemiczna 4
ul. Chemiczna 20
ul. Chemiczna 51
ul. Filtrowa 2
ul. Filtrowa
ul. M. Garszwo 2A
ul. M. Garszwo 8
ul. M. Garszwo 89
ul. Harcerska 1
al. Jana Pawła II 1
al. Jana Pawła II 1 B
al. Jana Pawła II
al. Jana Pawła II 7
al. Jana Pawła II 15
al. Jana Pawła II 17
ul. Jodłowa 1
ul. Kolejowa 1
ul. Kolejowa 4
ul. Kolejowa 6
ul. Kolejowa 24
ul. Kolejowa 75
ul. J. Korczaka 3
ul. Kozienicka
ul. Legionistów 6
ul. Legionistów 38
ul. Ogrodowa 1
ul. Ogrodowa 2
ul. Ogrodowa 3
ul. Ogrodowa 4
ul. Ogrodowa 5
ul. Ogrodowa 6
ul. Ogrodowa 7
ul. E. Orzeszkowej 1
ul. E. Orzeszkowej 5
ul. E. Orzeszkowej 6
ul. E. Orzeszkowej 7
ul. E. Orzeszkowej 8
ul. E. Orzeszkowej 10
ul. Partyzantów 9
ul. Pokoju 9
ul. Pokoju 18
ul. Polna
ul. Polna
ul. Radomska 1
ul. Radomska 4
ul. Radomska 7
ul. Różana 1
ul. Różana 2
ul. Różana 3
ul. Różana 4
ul. Różana 5
ul. Różana 6
ul. H. Sienkiewicza 36
ul. Sosnowa 1
ul. Spokojna 3
ul. Sportowa 11
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Nr działki ewid.
419/2
443/1
498
1469/54
1468/91
1139
225
190
1032/8
1032/10
1579/59
1579/61
1802/4 i 1802/5
1468/329
1607/2
1607/2
1607/2
1037/4
1035/5
1017/1, 1023/1
1468/81
695/1
679
1579/60
690
736
1600/7
1823/1
354
334
1468/62
1468/61
1468/68
1468/69
1468/75
1468/76
1468/77
1027/1
1032/3
1020/2
1032/4
1020/3
1020/6
296/9
470
454
1576
1464/171
1468/4
1468/60
1468/56
1468/64
1468/63
1468/66
1468/67
1468/73
1468/74
138/6
1468/54
1468/5
1600/12

Datowanie
1920 - 1930
1937 r.
1936 r.
l. 30-te XX w.
l. 30-te XX w.
ok. 1930 r.
1935 r.
1934 r.
1930 r.
ok. 1935 r.
l. 20-te XX w.
l. 30-te XX w.
l. 30-te XX w.
ok. 1925 r.
l. 30-te XX w.
1922 – 1929
ok. 1930 r.
l. 20-te XX w.
2 ćw. XX w.
1928 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1930 r.
ok. 1925 r.
pocz. XX w.
ok. 1925 r.
ok. 1930 r.
ok. 1932 r.
1928 r.
1945 r.
1934 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
l. 30-te XX w.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
1927 r.
l. 20-te XX w.
ok. 1950 r.
ok. 1934-1937
l. 20-te XX w.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
ok. 1930 r.
l. 30-te XX w.
l. 30-te XX w.
l. 20-te XX w.
ok. 1923 r.
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Dom drewniany
Dom drewniany
Budynek murowany – Straż Pożarna
Budynek murowany – dawne Kasyno Urzędnicze
Kamienica murowana
Zespół budynków PWP – Budynek Dyrekcji
Zespół budynków PWP – dawna elektrociepłownia
Zespół budynków PWP – warsztat mały
Zespół budynków PWP – warsztat główny
Zespół budynków PWP – wieża ciśnień
Zespół budynków PWP – Laboratorium
Kamienica murowana
Dom drewniany
Dworzec kolejowy, murowany
Dom drewniany
Dom drewniany
Kamienica murowana
Kamienica murowana
Kamienica murowana

ul. Szkolna 2
ul. Szkolna 14
ul. Zakładowa 3
ul. Zakładowa 5
ul. Zakładowa 6
ul. Zakładowa 7
ul. Zakładowa 7
ul. Zakładowa 7
ul. Zakładowa 7
ul. Zakładowa 7
ul. Zakładowa 7
ul. Zakładowa 8
ul. Zwycięstwa 1
ul. Zwycięstwa 1a
ul. Zwycięstwa 46
ul. Zwycięstwa 62
ul. S. Żeromskiego 1
ul. S. Żeromskiego 3
ul. S. Żeromskiego 5

484
478
1468/36
1468/38
1468/99
1464/107
1464/219
1464/219
1464/275
1464/219
1464/106
1468/98
1579/167
1579/61
516/3
510
1600/14
1030/2
1030/3

ok. 1930 r.
ok. 1935 r.
l. 30-te XX w
l. 20-te XX w.
1930 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1925 r.
1930 r.
l. 30-te XX w.
l. 20-te XX w.
1928 r.
l. 30-tych XX w.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.
ok. 1935 r.

Należy również wskazać miejsca pamięci narodowej, które zostały zaliczone do obiektów
chronionych: obelisk ku czci ofiar faszyzmu 1939-1945, pomnik ku czci poległych pracowników
ZTS „Pronit” w latach 1939-1945, cmentarz – mogiły żołnierzy Września, partyzantów oraz
pomordowanych w latach 1939-1945, krzyż w miejscu egzekucji w latach 1940-1944, pomnik
„Chwała Poległym” 1939-1945.
Obiekty objęte szczególną ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków:
•

•

•

•

dawny Hotel „Lampart”, obecnie siedziba Urzędu Miasta, al. Jana Pawła II 15
wybudowany w 1927 r. przez Państwową Wytwórnię Prochów i Materiałów
Kruszących. Budynek adaptowany był przez Urząd Bezpieczeństwa, Urząd Miejski
i Milicję, obecnie mieści się tu wyłącznie urząd miejski,
budynek dawnej Kasy Chorych, ul. Legionistów 38, budynek murowany, tynkowany,
dwukondygnacyjny, dach łamany polski kryty blachą na rąbek stojący, elewacja
frontowa 9-osiowa, ponad trzema centralnymi osiami duża facjata zwieńczona
wolutowym naczółkiem, w dachu lukarny, w narożach szkarpy, rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej, stolarka okienna i drzwiowa nowa z PVC,
Budynek Biblioteki Pedagogicznej, ul. Radomska 7, dom wybudowany dla Dyrektora
Naczelnego, z 1928 r. z obszerną kuchnią, spiżarką, pokojem dla służby, dużym hallem,
jadalnią, salonem, gabinetem Dyrektora na parterze oraz sześcioma pokojami i dużą
łazienką. Duża willa, murowana, piętrowa, podpiwniczona. Od strony południowowschodniej dwa ryzality z trójkątnymi naczółkami oraz balkonem. Od strony północnozachodniej portyk z czterema kolumnami i tarasem oraz tympanon z dekoracją
ornamentalną na czterech półkolumnach. Dach mansardowy, pokryty blachą
z lukarnami. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC. Na poddaszu znajdowały się pokoje
gościnne oraz dla służby. Otoczenie stanowił ogród francuski, lasek brzozowy, piwnicalodownia,
dawne Kasyno Urzędnicze, obecnie Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach budynek B,
ul. Zakładowa 5. Budynek murowany, tynkowany, piętrowy, bryła rozczłonkowana
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•

z tarasami, balkonami, gzymsami, pilastrami, ocieplony styropianem, we wnętrzach
stolarka wymieniona na nową z PVC,
budynek dworca kolejowego, ul. Zwycięstwa 1A, budynek murowany, tynkowany,
parterowy, dach czterospadowy, kryty blachą z dużą, wolutowo zakończoną facjatą
wieńczącą ryzalit. Na osi centralnej ryzalitu portyk kolumnowy z balkonem z chowaną
tralkową balustradą. Facjata zwieńczona wolutowym naczółkiem. Zachowany detal
w formie szkarp i gzymsów oraz oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej. Zachowany wystrój wnętrza (posadzki, kolumny,
konstrukcja sklepienia) oraz schody lastrykowe prowadzące do dworca i zdrój obok
budynku.

2.4. Uwarunkowania środowiska
Rzeźba terenu Pionek jest mało urozmaicona. Jest to równinny obszar wysoczyzny
polodowcowej przedzielony doliną rzeki Zagożdżonki, przepływającej przez miasto z południa
na zachód. Najwyższy punkt miasta stanowi wzniesienie o wysokości 182 m n.p.m. znajdujące
się w części północno-zachodniej, natomiast najniższy w dolinie Zagożdżonki na wschodzie
miasta – 134 m n.p.m. Najwyżej położone są tereny miasta w części północno-zachodniej,
których wysokość wynosi 165-172 m n.p.m., a najniżej tereny wschodnie miasta w Puszczy
Kozienickiej – 134-155 m n.p.m.
Pionki położone są w północno-wschodniej części niecki radomskiej zbudowanej z utworów
kredy i trzeciorzędu na których zalega pokrywa utworów czwartorzędu. W rejonie Pionek
starsze podłoże jest utworami kredy, wykształconymi w postaci wapieni, margli, częściowo
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piaskowców marglistych i gez. Na utworach kredowych występują warstwy trzeciorzędowe
wykształcone w postaci piasków glaukonitowych, mułków i pyłów. Grubość utworów
trzeciorzędowych wynosi ok. 10-30 m. Powierzchnia utworów trzeciorzędowych pokryta jest
osadami czwartorzędu o miąższości 15-25 m. Wykształcone są w postaci glin zwałowych oraz
piasków średnich.
Najbliższe stacje meteorologiczne są zlokalizowane w Garbatce Letnisko i Kozienicach.
W mieście klimat jest dość łagodny i jednolity. Występują tu umiarkowane opady deszczu.
Suma opadów średnich rocznych wynosi około 595 mm, maksymalne średnie roczne opady –
812 mm, maksymalny roczny opad – 943 mm (1966 r.). Największe nasilenie opadów
odnotowuje się w czerwcu i w lipcu. Średnia temperatura roczna wynosi 7,6⁰C, a dla okresu
zimowego 1,5⁰C. Dominują wiatry z kierunków: zachodniego, północno-zachodniego,
południowozachodniego, południowego (dane ze stacji Kozienice).
W rejonie Puszczy Kozienickiej opadów jest więcej niż na pozostałym obszarze – wynoszą
około 600 mm rocznie. Teren Puszczy charakteryzuje się również wyższą średnią temperaturą
oraz dłuższym okresem wegetacyjnym, który wynosi około 220 dni. W obrębie Puszczy
Kozienickiej występuje szczególnie zdrowy mikroklimat.
W rejonie Pionek znane są trzy poziomy wodonośne: kredowy, trzeciorzędowy,
czwartorzędowy. Czwartorzędowa warstwa wodonośna występuje w piaskach podścielonych
glinami, w soczewkach i przewarstwieniach piaszczysto-żwirowych w obrębie glin zwałowych.
Przepływ wód w utworach czwartorzędu odbywa się w kierunku zachodnim
i północnozachodnim. Wody poziomu czwartorzędowego zasilane są przez opady
atmosferyczne.
Trzeciorzędowy poziom wodonośny – wody tego poziomu nie tworzą jednolitego poziomu
wodonośnego. Występują lokalnie w przewarstwieniach piaszczystych wykształconych
w postaci piasków drobnoziarnistych i pylastych. W rejonie Pionek brak jest studni ujmujących
ten poziom wodonośny.
Górnokredowy poziom wodonośny jest to główny poziom wodonośny o zasadniczym
znaczeniu dla zaopatrzenia miasta i przedsiębiorstw w wodę, charakteryzuje się dużą
wodonośnością i dobrą jakością wody. Kredowy poziom wodonośny tworzy rozległy zbiornik
wód podziemnych tzw. Regionu kredy lubelskiej. Kolektorem poziomu wodonośnego są
margle, opoki i wapienie. Wody tego poziomu mają charakter szczelinowy lub szczelinowo
porowy, występują pod ciśnieniem. Na terenie całego miasta ten poziom wodonośny należy
do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 405 – Niecka Radomska.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych w rejonie Pionek został zaliczony do obszarów najwyższej
ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jego lokalizacja stanowi ograniczenia
dla inwestycji szkodliwych dla środowiska i lokalizowania składowisk odpadów.
Przez Pionki przepływa rzeka Zagożdżonka, która jest lewym dopływem Wisły. Wpada do Wisły
na 424,7 km, a jej długość wynosi 39,9 km. Zlewnia rzeki Zagożdżonki ma powierzchnię
568,8 km2. Rzeka Zagożdżonka odwadnia Miasto Pionki. Rzeka zasila zbiornik wodny Staw
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Górny na ok. 30,9 km. Lewym dopływem Zagożdżonki jest strumień zwany Żurawik, płynie on
w lasach w północnej części Pionek i wpada do Zagożdżonki poza granicami miasta.
W dolinie rzeki Zagożdżonki utworzony został sztuczny zbiornik wód powierzchniowych – Staw
Górny. Zlokalizowany jest w odległości 9,0 km od źródeł rzeki w południowo-zachodniej części
Pionek. Jest on sztucznym zbiornikiem wody powierzchniowej powstałym przed 1939 rokiem
(w okresie budowy zakładów chemicznych) po spiętrzeniu jazem wód rzeki Zagożdżonki. Ma
powierzchnię 16,8 ha i pojemność 49 tys. m3. W 1976 roku obiekt został gruntownie
zmodernizowany. Znacznie powiększono jego objętość, wzniesiono nowe zapory ziemne i jaz
dwuprzęsłowy, żelbetonowy.
Wśród surowców mineralnych zlokalizowanych na obszarze miasta można wyróżnić: złoża
torfu (w dolinie Zagożdżonki) oraz piasku. Złoża torfu to torfowiska niskie – nazwane Pionki Dłużanka, ciągną się wzdłuż doliny rzeki Zagożdżonki aż do wschodniej granicy miasta. Brak
jest możliwości wydobywania surowców na skalę przemysłową.
Rolnictwo odgrywa marginalną rolę w gospodarce miasta. Gleby użytkowane rolniczo są
glebami bardzo słabymi (34 ha to gleby klasy IV a, 14,5 ha to gleby klasy IV b). Pozostałe (około
216 ha) to gleby klas V i VI. Gleb klas od I do III nie ma w ogóle. W dolinie rzeki Zagożdżonki
można znaleźć gleby, które należałoby zaliczyć do gleb zdegradowanych. Ich, jakość i bardzo
złe stosunki wodne nie pozwalają na jakiekolwiek ich użytkowanie. Nawet uregulowanie
stosunków wodnych nie pozwoliłoby, przez długi okres, na ich rolnicze użytkowanie.
Ze względu na położenie Pionek na skraju dawnego obszaru Puszczy Kozienickiej lasy zajmują
833 ha, to jest 45,3% ogólnej powierzchni miasta. Teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego
w Pionkach obejmuje obszar lasów w północnej części miasta o powierzchni 607,07 ha. Lasami
gospodarują Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Kozienice). Na terenie tym znajduje się część
rezerwatu leśnego Pionki, którego cała powierzchnia wynosi 81,6 ha. W granicach miasta na
terenie byłego ZTS „Pronit” znajduje się ok. 243,37 ha lasów Skarbu Państwa, z czego około
161,1 ha należy do Gminy Miasta Pionki, a pozostałe w większości do Zakładów Produkcji
Specjalnej Sp. z o.o. Lasy stanowią niezbędny czynnik równowagi ekologicznej. Na terenie
Pionek dominują lasy liściaste oraz mieszane, najliczniej występujące gatunki to: dąb, sosna,
grab, świerk, jodła, buk. Dominującym typem siedliskowym jest bór świeży. Łąki i pastwiska
rozciągają się wzdłuż całej doliny rzeki Zagożdżonki w południowej części miasta.
Na terenie miasta Pionki znajdują się następujące formy ochrony przyrody:
•

Kozienicki Park Krajobrazowy – utworzony w 1983 r. dla ochrony bogactwa Puszczy
Kozienickiej. Powierzchnia Parku wynosi 26.233,83 ha, a powierzchnia otuliny Parku –
36.009,62 ha. Granice otuliny sięgają: Głowaczowa, Bąkowca, Jedlni Letnisko, Jastrzębi
tworząc zamknięty obszar. Pionki są zlokalizowane wewnątrz otuliny, lecz teren miasta
na południe od torów kolejowych jest w całości wyłączony z granic Parku i z otuliny.
Północna część Pionek należy w części do otuliny, gdzie granicę stanowią ulice:
Partyzantów, Leśna, granica lasu oraz tory kolejowe, a pozostały obszar miasta to teren
Parku Krajobrazowego. Powierzchnia Parku na terenie miasta wynosi 607,07 ha,
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•

•

•

•

a powierzchnia otuliny – 300 ha. W granicach Parku znajduje się 15 rezerwatów
przyrody o łącznej powierzchni 1.267,92 ha. Występuje tu 40 gatunków roślin
chronionych. Gatunkami występujących tu zwierząt są m. in.: łosie, jelenie, sarny, dziki,
borsuki, lisy, bobry i rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, kraska.
Rezerwat przyrody Pionki – jest to rezerwat leśny, częściowy o powierzchni 81,60 ha.
Utworzony został w 1982 r. w Nadleśnictwie Kozienice, obręb Pionki przy północnych
granicach miasta Pionki, dla zachowania w stanie naturalnym drzewostanów grabowo
– sosnowo – jodłowo – dębowych, w których jodła ma dużą siłę lasotwórczą. Wśród
roślinności zielnej spotkać można: widłaki (goździsty i jałowcowy), lilię złotogłów,
konwalię majową, zawilec gajowy oraz przylaszczkę pospolitą. Do rzadkich gatunków
ptaków występujących na tym obszarze należą: dzięcioł (średni, duży i czarny), gołąb
grzywacz, gil, puszczyk, grubodziób, turkawka, wilga i paszkot. W rezerwacie
wyznaczone i oznakowane są dwie ścieżki dydaktyczne, których celem jest pokazanie
różnorodności występujących drzew i krzewów, ukształtowania terenu, przybliżenie
zasad ochrony i gospodarki w lesie, a także prawidłowych zasad turystyki, roli
zadrzewień i zróżnicowania siedlisk.
Pomniki przyrody – na terenie miasta znajduje się 19 obiektów pomników przyrody
ożywionej, drzew w zespołach i pojedynczych okazów, ustanowionych przez
Wojewodę Mazowieckiego.
Użytki ekologiczne – na terenie Pionek są trzy takie miejsca o powierzchni całkowitej
5,15 ha i są to:
o bagno nad strumieniem Żurawik o powierzchni 1,27 ha,
o bagno z pojedynczymi olszami o powierzchni 2,59 ha,
o bagno (przy Zagożdżonce) o powierzchni 1,29 ha.
Natura 2000 – tereny Pionek, należą do Ostoi Kozienickiej. Obejmuje ona jeden
z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce – Puszczę Kozienicką, położoną
na granicy Małopolski i Mazowsza. Jest to obszar Równiny Kozienickiej, Doliny
Środkowej Wisły i Równiny Radomskiej. Położona w widłach starych dolin Radomki i
Zagożdżonki. Puszcza pokrywa lekko falistą równinę polodowcową. Lasy zajmują
połowę powierzchni ostoi.
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3. DEMOGRAFIA
Pionki to małe miasto z liczbą mieszkańców wynoszącą na dzień 31 grudnia 2021 r.: 16.990 ,
co stanowi 407 osób mniej w stosunku do roku poprzedniego, z czego wg statystyki stałych
mieszkańców liczbę 8.014 stanowią mężczyźni (217 mężczyzn mniej w stosunku do roku
poprzedniego), a liczbę 8.976 kobiety (190 kobiet mniej w stosunku do roku poprzedniego).
Najwięcej zameldowanych w mieście mieszkańców stanowią osoby urodzone w przedziale
wiekowym: 21 – 60 lat, a więc w wieku produkcyjnym, tj. 8.915 osób.
Na dzień 31.12.2021 r. statystyka mieszkańców wg wieku i płci przedstawia się następująco:
Mężczyźni (M)

Kobiety (K)

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-60
61-64
65-70
71-81
>81
SUMA (M)

Liczba
168
59
138
83
68
391
229
140
58
158
2.309
2.166
613
645
579
210
8.014

Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-60
61-64
65-70
71-81
>81
SUMA (K)

RAZEM M+K

Liczba
169
66
165
51
58
372
206
141
62
127
2.172
2.268
839
913
843
524
8.976
16.990

Biologiczne grupy wieku
12%
22%
Ludność w wieku 0-14 lat
Ludność w wieku 15-64 lat
Ludność w wieku 65 lat i więcej

66%

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zameldowało się 215 osób (o 169 mniej
niż w poprzednim roku), a wymeldowało 377 osób (o 72 osoby więcej niż w poprzednim roku).
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4. FINANSE GMINY
Odzwierciedleniem prowadzonej gospodarki finansowej Gminy Miasta Pionki jest corocznie
opracowywany przez Burmistrza Miasta Pionki i przyjmowany uchwałą Rady Miasta Pionki
budżet. Przedstawia on zestawienie przewidywanych dochodów i planowanych wydatków,
stanowi podstawę finansowego planowania przedsięwzięć, jak również dostarcza informacji
niezbędnych do kontroli prowadzonej działalności.
Budżet Miasta Pionki na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia
22 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki.
Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 85.753.005,03 zł oraz wydatki w łącznej
kwocie 92.066.619,00 zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości
6.313.619,00 zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7.601.619,00 zł na
sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody
budżetu w wysokości 1.288.000,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Miasta,
zarządzeń Burmistrza Miasta w granicach upoważnień wynikających z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie otrzymanych decyzji Ministra
Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz
na wniosek kierowników jednostek i Burmistrza Miasta Pionki.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku:
•
•
•
•

•

plan dochodów ogółem wyniósł: 92.659.402,59 zł,
plan wydatków ogółem wyniósł: 103.842.856,99 zł,
planowany deficyt wyniósł: 11.183.454,40 zł,
przychody na kwotę: 12.901.454,40 zł, z tytułu:
o kredytu w wysokości: 4.573.132,00 zł,
o wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 6.212.435,40 zł,
o z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach
w kwocie 2.115.887,00 zł,
rozchody wyniosły 1.718.000,00 zł, które przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu
kredytów, pożyczek w wysokości 1.593.000,00 zł oraz na udzielenie pożyczki dla
stowarzyszenia w kwocie 125.000,00 zł.

4.1. Dochody
Na 31 grudnia 2021 roku plan dochodów wyniósł 92.659.402,59 zł, a wykonano
95.036.988,96 zł, tj. 102,57% dochodów planowanych.
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Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 77.859.681,67 zł, a zrealizowano w wysokości
82.813.984,09 zł, co stanowi 106,36% zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano
w wysokości 14.799.720,92 zł, a wykonano w wysokości 12.223.004,87 zł, tj. 82,59%.
Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:
Źródła dochodów
Dochody własne
Dochody z podatków i opłat z tego:
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku od środków transportu
Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych
Podatek leśny
Wpływy z karty podatkowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata targowa
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Rekompensaty utraconych dochodów
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Dochody z majątku gminy z tego:
Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie oraz zarząd
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
Pozostałe dochody z tego:
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Odsetki
Dotacje celowe z tego:
Na zadania własne
Na zadania zlecone ustawowo
Wpływy i dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących
realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa
i funduszy celowych
Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego oraz przekazane z budżetu państwa
i funduszy celowych
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów
z udziałem środków europejskich
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach
programów z udziałem środków europejskich
Subwencje
– część oświatowa subwencji
– część wyrównawcza subwencji
– uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Dochody ogółem

Plan
36.660.820,50
14.868.352,00
10.050.000,00
131.500,00
9.550,00
34.200,00
9.000,00
70.000,00
68.000,00
0,00
600.525,00
3.632.000,00

Wykonanie
38.480.746,04
15.894.178,17
10.943.529,49
166.839,00
10.990,00
30.050,00
13.059,87
77.765,48
84.548,06
248,00
855.299,00
3.445,271,80

%
104,96
106,90
108,89
126,87
115,08
96,64
145,11
111,09
124,03
0,00
142,43
94,86

263.577,00
16.044.929,00
15.244.929,00
800.000,00
3.348.000,00
1.960.000,00
50.500,00
1.337.500,00
2.399.539,50
1.290.860,00
583.763,69
385.465,81
137.450,00
36.066.014,50
2.403.639,02
21.675.442,63
1.247.951,00

263.577,47
17.351.329,65
16.501.606,00
849.723,65
2.742.034,69
1.720.018,56
68.315,09
953.701,04
2.493.203,53
1.373.158,07
520.878,64
397.481,44
201.685,38
36.723.066,92
2.372.423,14
21.673.894,28
1.289.985,15

100,00
108,14
108,24
106,22
81,90
87,76
135,28
71,30
103,90
106,38
88,92
103,12
146,73
94,39
98,70
99,99
103,37

3.565.016,60

3.926.774,04

110,15

117.460,52

117.460,52

100,00

9.897.204,32

7.342.526,79

74,19

17.264.607,00
12.016.480,00
4.733.412,00
341.976,00

17.264.607,00
12.016.480,00
4.733.412,00
3.083.284,00

100,00
100,00
100,00
901,61

92.659.402,59

96.453.637,13

102,57

Zrealizowane dochody własne stanowią kwotę 38.480.746,04 zł, tj. 40,49% dochodów
wykonanych ogółem, dotacje stanowią kwotę 36.723.066,92 zł, tj. 38,64% dochodów
wykonanych ogółem oraz subwencje stanowią kwotę 19.833.176,00 zł, tj. 20,87% dochodów
wykonanych ogółem.
Wykonanie dochodów własnych za 2021 roku kształtowało się następująco:
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•

wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie
106,90%.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 108,89%, w tym z tytułu podatku
od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 112,61%, natomiast od osób prawnych na
poziomie 107,56%.
Dochody wykonano na poziomie zbliżonym lub przekraczającym zaplanowane kwoty:
•

•

•

wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, w tym:
o z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę
16.501.606,00 zł, tj. 8,24% więcej niż zakładano w informacji przekazanej przez
Ministerstwo Finansów,
o z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 849.723,65 zł,
tj. 106,22% planowanych dochodów,
wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości
2.742.034,69 zł, tj. na poziomie 81,90% dochodów planowanych, w tym:
o dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań
komunalnych zrealizowano w wysokości 1.720.018,56 zł, tj. na poziomie 87,76%
dochodów planowanych, w tym z tytułu:
▪ opłat czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę
1.199.184,01 zł,
▪ z tytułu opłat za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych kwotę
520.834,55 zł.
o dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości
953.701,04 zł tj. na poziomie 71,30% dochodów planowanych, w tym:
▪ dochody ze sprzedaży nieruchomości 839.828,39 zł, tj. 71,78% zakładanego
planu. W 2021 roku dokonano sprzedaży trzech nieruchomości na terenie
miasta, jednej działki na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych
„Pronit” SA w Pionkach oraz 2 lokali mieszkalnych w komunalnym zasobie
gminy,
▪ dochody ze sprzedaży drewna z terenu po byłych Zakładach Tworzyw
Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej
w wysokości 25.340,53 zł, tj. 48,27% zakładanego planu,
▪ dochody z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 22.051,00 zł,
z tytułu odsprzedaży sprzętu komputerowego jej użytkownikom,
▪ dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności w wysokości 66.481,12 zł, tj. 83,10% zakładanego planu,
o dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowano
w wysokości 68.315,09 zł, tj. na poziomie 135,84% dochodów planowanych.
wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zrealizowane w wysokości
2.493.203,53 zł, tj. 103,90% dochodów planowanych w tym:
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o wpływy z usług zrealizowano w wysokości 1.373.158,07 zł, tj. na poziomie 106,38%
zakładanego planu. Były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za
przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatności za żłobek,
odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatności za korzystanie
z obiektów sportowych,
o wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 373.065,23 zł,
tj. 76,68% zakładanego planu, w tym:
▪ dochody z tytułu refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących
w dzierżawie, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, kar umownych
z tytułu nieterminowo realizowanych zamówień, rozliczeń z tytułu podatku VAT
oraz inne w łącznej kwocie 232.208,09 zł,
▪ opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości
26.258,41 zł,
▪ zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz
pozostałych należności w wysokości 11.936,58 zł,
o pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 143.125,60 zł, tj. 131,80%
zakładanego planu, w tym:
▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 92.816,61 zł,
w tym dochody związane ze zwrotem świadczeń pobranych w nadmiernej
wysokości i innych dochodów w wysokości 90.947,06 zł,
▪ wpływy z rozliczenia dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych
jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 1.869,55 zł,
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 48.439,44 zł,
o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano
w wysokości 397.481,44 zł, tj. 103,12% dochodów planowanych,
o z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody
zrealizowano w wysokości 201.685,38 zł, tj. 146,73% zakładanego planu.
Wykonanie dotacji celowych w 2021 roku kształtowało się na poziomie 94,39% zakładanego
planu. Z zaplanowanej kwoty 38.906.714,09 zł, otrzymano dotacje w kwocie 36.723.066,92 zł.
Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 2.372.423,14 zł.
Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 21.673.894,28 zł.

Na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych
otrzymano środki w wysokości 1.289.985,15 zł, w tym:
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•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

kwotę 635.951,05 zł ze środków przekazanych z budżetów innych gmin na realizację
zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie
będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w niepublicznym przedszkolu,
kwotę 15.000,00 zł ze środków budżetu Państwa w ramach przeciwdziałania COVID-19
na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
kwotę 84.374,00 zł z budżetu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
kwotę 384.900,00 zł ze środków budżetu Państwa na realizację rządowego programu
Laboratoria Przyszłości na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży,
kwotę 35.429,78 zł ze środków budżetu Państwa w ramach przeciwdziałania COVID19, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób
z niepełnosprawnością,
kwotę 2.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla
asystenta rodziny,
kwotę 19.985,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na
zakup umundurowania dla OSP w Pionkach,
kwotę 74.969,32 zł ze środków przekazanych z budżetów innych gmin na realizację
zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 niebędących mieszkańcami miasta Pionki,
kwotę 2.276,00 zł ze środków SGGW w Warszawie na realizację projektu „BIO dla
mamy i dziecka”,
kwotę 35.100,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia
z Powiatem Radomskim.

Na realizację zadań majątkowych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego oraz przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych
otrzymano środki w wysokości 3.926.777,04 zł, w tym:
•

•
•

•

kwotę 20.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021” na
drobne remonty i naprawy w Rodzinnych Ogródkach Działkowych,
kwotę 2.064.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego
na modernizację targowiska miejskiego w Pionkach,
kwotę 330.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego
w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy
J. Słowackiego w Pionkach”,
kwotę 802.542,40 zł z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymane środki planuje się wykorzystać w roku 2022,
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•

•
•
•
•

kwotę 408.780,88 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Likwidacja bomby ekologicznej” jako
refundację poniesionychwydatków w poprzednich latach,
kwota 25.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego
Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania,
kwotę 84.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na
budowę tężni solankowych na terenie miasta,
kwotę 83.943,72 zł ze środków Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na realizację
projektu pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”,
kwotę 108.510,04 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na
remont pokrycia dachowego oraz elementów elewacji zabytkowego budynku
dawnego Kasyna Urzędniczego w Pionkach.

Zaplanowane dotacje ze środków PFRON w wysokości 239.292,00 zł na modernizację łazienek
na potrzeby osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta oraz zakup autobusu
przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością nie zostały przekazane w roku
2021. Środki zostaną przekazane i rozliczone w 2022 roku.
Dotacja w wysokości 200.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa
Mazowieckiego na modernizację lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych
zostanie przekazana i rozliczona w 2022 roku.
Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości
117.460,52 zł, na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Nowa
jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”.
Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych otrzymano środki
w wysokości 7.342.526,79 zł na realizację zadań:
•
•
•
•

•

„Likwidacja bomby ekologicznej etap III” otrzymano kwotę 3.637.830,00 zł,
„E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” otrzymano kwotę 51.578,54 zł,
„Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”
otrzymano środki w wysokości 3.278.034,80 zł,
„Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach - szansą na eliminację
zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” otrzymano środki
w wysokości 308.558,45 zł jako refundację poniesionych w latach poprzednich
wydatków,
„Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo - Rekreacyjnej w Pionkach” otrzymano
kwotę 66.525,00 zł.

Zaplanowane subwencje zrealizowano w 116,04%, w tym z tytułu części oświatowej
w wysokości 12.016.480,00 zł, części wyrównawczej w wysokości 4.733.412,00 zł oraz części
uzupełniającej w wysokości 3.083.284,00 zł.
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Na podstawie sprawozdania Rb-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
w 2021 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 29.451.862,49 zł, tj. o 9,30%
mniej niż w roku 2020.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie
Miasta Pionki wyniosły w 2021 roku 1.972.377,62 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości
1.857.800,50 zł oraz podatku od środków transportowych 114.577,12 zł.
W 2021 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
w wysokości 71.327,80 zł oraz z tytułu podatku rolnego w wysokości 4,00 zł.

4.2. Wydatki
Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty 103.842.856,99 zł, wykonano w wysokości
97.971.254,89 zł, tj. 94,35% wydatków planowanych.
Zaplanowane w wysokości 79.230.298,82 zł wydatki bieżące stanowiły 76,30% wydatków
ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 77.401.738,54 zł, tj. 97,69% planowanych
wydatków.
Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki
budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej, porządku
i czystości w mieście. Wydatki realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb i zaplanowanych
środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia, a realizacja wydatków
związana była z charakterem realizowanego zadania.
Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.
Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się
następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•

opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina –
27.147.047,48 zł, tj. 35,07%
oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 25.984.983,80 zł, tj. 33,57%
administracja publiczna – 7.341.781,00 zł, tj. 9,49%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.612.329,74 zł, tj. 8,54%
gospodarka mieszkaniowa – 2.532.180,91 zł, tj. 3,27%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.669.000,00 zł, tj. 3,45%
kultura fizyczna i sport – 2.717.229,57 zł, tj. 3,51%
pozostała działalność – 2.397.186,04 zł, tj. 3,10%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych, jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju
wydatków przedstawia poniższa tabela:
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Lp.

Rodzaj wydatku

1
2
3
4

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje
Obsługa długu
Programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki bieżące ogółem

5
6

31.943.815,92
22.182.206,33
5.334.235,00
197.415,00

Udział
%
40,32
27,99
6,73
0,25

31.490.638,36
22.077.859,50
5.221.584,86
184.786,04

Udział
%
40,68
28,52
6,75
0,24

142.660,52

0,18

138.807,34

0,18

19.429.966,31
79.230.298,82

24,53
100,00

18.288.062,44
77.401.738,54

23,63
100,00

Plan

Wykonanie

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem, na bieżąco aktualizowanym
według zgłaszanych potrzeb. Analizując poszczególne wydatki, wykonanie tylko w niektórych
przypadkach było poniżej średniej procentowego wykonania planu wydatków i uzależnione
było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Najwyższy procent wykonania
wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie blisko 100%.
Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii
i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości
385.465,81 zł. Środki wykorzystano w wysokości 341.004,89 zł, tj. 88,47% wydatków
planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wyniosło 397.481,44 zł, tj. 103,12% zakładanego planu. Środki te zostały
przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem. Do
wykorzystania w 2022 roku pozostały środki w wysokości 56.476,55 zł.
Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900
rozdziale 90019 wysokości 50.000,00 zł, wydatkowano 40.495,60 zł, tj. 80,99% na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
zrealizowano w wysokości 26.258,41 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo
Ochrony Środowiska.
Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta
wydatkowano środki w wysokości 4.077.155,20 zł, z tego na:
•
•
•

obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 172.354,96 zł,
opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 3.886.493,74 zł,
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup wyposażenia
PSZOK oraz opłatę za energię elektryczną wydatkowano kwotę 18.306,50 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.362.237,65 zł.
Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok wyniosła
714.917,55 zł. Powyższe informacje zostały przedstawione w informacji uzupełniającej do
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
Na realizację zadań oświatowych związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych w szkołach
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innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w budżecie miasta zaplanowano
środki w wysokości 3.428.046,00 zł, a wydatkowano 3.365.335,39 zł.
W otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej
subwencji ogólnej subwencja na realizację wyżej wymienionych zadań na 2021 r. wyniosła
3.126.568,00 zł.
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 2 ust.2
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych gmina wydatkowała środki w wysokości 1.167.435,78zł, w tym ze
środków pochodzących z budżetu państwa w ramach otrzymanych dotacji w wysokości
35.559,78 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1.131.876,00 zł.
W 2021 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto otrzymało środki w wysokości 2.132.487,00 zł. W 2020
roku wykorzystano środki w wysokości 16.600,00 zł, w 2021 roku wykorzystano środki
w wysokości 1.131.876,00 zł. Poniższa tabela przedstawia sposób rozdysponowania
i wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
Wydatki
Lp.

1

2

Nazwa zadania
Przebudowa ulicy Słowackiego
i Krzywej (Plac Konstytucji 3-go
Maja) w Pionkach
Budowa bloku z mieszkaniami na
wynajem o ograniczonym
czynszu, w tym lokali
wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego gminy

Razem

2021
Plan

Wykonanie

Wykonanie
2020-2021

Plan 2022

1.131.876,00

1.131.876,00

1.148.476,00

0,00

984.011,00

0,00

0,00

984.011,00

2.115.887,00

1.131.876,00

1.148.476,00

984.011,00

Niewykorzystane środki w wysokości 984.011,00 zł w zadaniu pn. „Budowa bloku
z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego gminy” zostaną wprowadzone do budżetu miasta na 2022 rok.
Zaplanowane w wysokości 24.612.558,17 zł wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości
20.569.516,35 zł, tj. 83,57% wydatków planowanych.
Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości
6.828.835,90 zł, dotacje w wysokości 12.240.680,45 zł oraz kredyt w wysokości
1.500.000,00 zł.
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4.3. Nadwyżka/deficyt
W budżecie Gminy Miasta Pionki na 2021 rok zaplanowano deficyt w wysokości
11.183.454,40 zł, który na koniec roku budżetowego wyniósł 2.934.265,93 zł.
W 2021 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi) na poziomie 5.412.245,55 zł przy zakładanych - 1.370.617,50 zł.
Poziom nadwyżki operacyjnej wynikał z realizacji dochodów bieżących na poziomie wyższym
niż planowano oraz z ograniczenia wydatków bieżących.

4.4. Przychody i rozchody
W budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 12.901.454,40 zł,
a wykonano w wysokości 10.276.747,93 zł z następujących tytułów:
•
•
•

kredytu z zaplanowanej kwoty 4.573.132,00 zł wykonano 1.500.000,00 zł,
wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych zaplanowano 6.212.435,40 zł, wykonano 6.660.860,93 zł,
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach
zaplanowano 2.115.887,00 zł, wykonano 2.115.887,00 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej rozchody w wysokości 1.718.000,00 zł, wykonano
w 100%, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w wysokości 188.000,00 zł, spłatę kredytów
w wysokości 1.405.000,00 zł oraz udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia w wysokości
125.000,00 zł.

4.5. Należności
Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2021 roku wyniosły
31.825.384,32 zł, w tym zaległości 21.869.435,40 zł. Struktura zaległości przedstawiała się
następująco:
•

•
•
•

z tytułu podatków i opłat – 6.643.839,02 zł, w której znaczą część stanowią zaległości
z tytułu podatku od nieruchomości – 6.497.699,61 zł, w tym od przedsiębiorstw
znajdujących się stanie upadłości 2.734.509,05 zł,
z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali
komunalnych – 8.060.288,00 zł,
z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.488.385,80 zł,
pozostałe zaległości – 2.676.912,58 zł, w tym kary umowne 2.472.207,37 zł.
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Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania
do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2021
roku wystawiono:
•
•

•
•

•

z tytułu podatków 664 upomnienia na kwotę 1.973.271,93 zł oraz 280 tytuły
wykonawcze na kwotę 965.860,20 zł,
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 294
upomnienia na kwotę 81.610,60 zł oraz 127 tytułów wykonawczych na łączną kwotę
38.963,40 zł,
z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 176 wezwań do zapłaty na łączną kwotę
44.825,31 zł,
z tytułu dzierżaw oraz dostawy mediów wystawiono 79 wezwań do zapłaty na łączną
kwotę 266.137,61 zł. Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów kierowane są do egzekucji
sądowej,
z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2021 roku wobec
dłużników wystawiono 533 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 6.953.987,34 zł,
wystawiono 51 nakazów do zapłaty oraz 46 wniosków egzekucyjnych.

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadził postępowania wobec dłużników.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2021 roku wyniosły
21.939.396,77 zł, składają się na nie zaległości wykazane w sprawozdaniu RB-27S w kwocie
21.869.435,40 zł oraz pozostałe należności nieobjęte sprawozdaniem z zakresu wykonania
dochodów w kwocie 66.961,37 zł.

4.6. Zobowiązania
Zadłużenie Gminy Miasta Pionki na dzień 31.12.2021 roku, po uwzględnieniu spłaconych
w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 20.190.053,22 zł.
Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:
•
•

pożyczki – 1.473.616,50 zł,
kredyty – 18.716.436,72 zł.

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w grudniu 2033 roku.
W sprawozdaniu RB 28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego, zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 3.835.234,78 zł. Były
to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym: zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń i pochodnych – 2.957.504,70 zł, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz art. 30 Karty Nauczyciela. Pozostałe zobowiązania
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to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 591.288,23 zł oraz
zakupu energii i ciepła 285.842,95 zł. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych wyniosły
598,90 zł.

4.7. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji
publicznej oraz zadań własnych
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami, wydatkowano kwotę 21.666.067,28 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 21.626.771,70 zł,
którą wydatkowano na:
•

•

•
•

•
•

•

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę 303,67zł na realizację
wypłat z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w paliwie
wykorzystywanym do celów produkcji rolnej,
w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 183.731,00 zł na
realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy
prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych oraz na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
w dziale 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w wysokości 2.300,00 zł na
organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano
środki w wysokości 4.000,00 zł na wykonanie instalacji sterowania i zasilania
elektrycznego oraz montaż syreny ostrzegawczej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5,
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 162.625,99 zł
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
w dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 562.843,00 zł na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej, a przede wszystkim wydatki związane
z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę dodatków
energetycznych oraz realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
w dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 20.710.968,04 zł
z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczeń
rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz składki
społeczne za osoby pobierające świadczenia, na opłatę składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz obsługę Kart
Dużej Rodziny.
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Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę w wysokości
3.794,00 zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.
Ze środków Głównego Urzędu Statystycznego w dziale 750 „Administracja publiczna”
wydatkowano kwotę 35.501,58 zł na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań.
W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach
programów rządowych, wydatkowano środki w wysokości 2.372.423,14 zł.
Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:
•

•

•

•

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykorzystano środki w wysokości 748.205,77 zł,
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, programu
rządowego „Aktywna Tablica” oraz przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”,
w dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.474.837,47 zł na
dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych i stałych,
składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”, dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych
w wieku 75 lat i więcej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykorzystano środki w wysokości
67.779,90 zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na zakup podręczników
dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
w dziale 855 „Rodzina” wydatkowano środki w wysokości 81.600,00 zł na
dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH plus”.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gmina wykonuje dochody budżetu
państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie
danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym
Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 388.341,17 zł, z czego
kwotę 295.524,56 zł przekazano do budżetu państwa, a pozostała kwota 92.816,61 zł
stanowiła dochody gminy.
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4.8. Dotacje udzielone z budżetu gminy
W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości
6.982.481,67 zł. Wykonanie dotacji wyniosło 6.868.200,86 zł, tj. 98,36%.
Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 5.054.000,00 zł, przekazano 5.021.159,84 zł,
w tym dla:
•

•

samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano
i przekazano dotację w wysokości 1.890.000,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 734.000,00 zł,
niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe
Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 2.430.00,00 zł, przekazano na podstawie
przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 2.397.159,84 zł.

Dotacje celowe zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej
kwocie 1.928.481,67 zł, przekazano 1.847.041,02 zł.
Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:
•

•

realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy
społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury oraz kultury fizycznej i sportu
przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 152.337,70 zł,
realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na podstawie ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych w wysokości 43.927,32 zł na pokrycie kosztów nauki dzieci
zamieszkałych na terenie Miasta Pionki, a uczących się w innych gminach.

Celowe dotacje na realizację zadań majątkowych wykorzystano na:
•

pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego, w tym:
o w wysokości 650.776,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
„Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3522W
ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki”,
o w wysokości 1.000.000,00 zł na poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez
rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej
lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem
pierwszego wyposażenia – etap II.

Udzielona pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na
realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, została zwrócona
z uwagi na jej niewykorzystanie w 2021 roku przez Urząd Marszałkowski.
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5. MIENIE GMINY
5.1. Struktura gruntów na terenie Gminy Miasta Pionki
Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miasta Pionki była właścicielem,
użytkownikiem wieczystym i posiadaczem samoistnym gruntów o łącznej pow. 321,5810 ha.
Według klasyfikacji rodzajowej struktura tych gruntów przedstawia się następująco:
•
•
•
•
•
•

drogi – 80,7846 ha
tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane – 77,4523 ha
użytki leśne – 118,6381 ha
użytki rolne – 15,8110 ha
tereny rekreacyjne – 13,8009 ha
pozostałe – 15,0941 ha

W tym powierzchnia nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasta Pionki wynosiła
313,9247 ha, o następującej strukturze:

15,5035
drogi
73,2143
tereny rekreacyjne

77,3907

użytki leśne
13,8009

15,3772

użytki rolne
tereny mieszkaniowe,
przemysłowe, zabudowane
pozostałe

118,6381

Z uwzględnieniem tytułów prawnych powierzchnia gruntów kształtowała się w następujący
sposób:
1. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy i będących w zasobie wynosi
130,9333 ha
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drogi

31,5002

tereny rekreacyjne

58,3615

użytki leśne
użytki rolne

9,4022
tereny mieszkaniowe,
przemysłowe, zabudowane

3,8302
13,1800

2. powierzchnia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, których Gmina Miasta
Pionki jest użytkownikiem wieczystym i będących w zasobie wynosi 182,9915 ha.
W głównej mierze są to grunty zlokalizowane na terenie byłych zakładów ZTS „Pronit”
– łączna powierzchnia 173,5093 ha. Struktura gruntów na tym terenie przedstawia się
następująco:

14,5738

14,5738
drogi
42,0757

tereny przemysłowe „Pronit”
użytki rolne

3,8317

użytki leśne
pozostałe

112,9023

3. powierzchnia gruntów, co do których brak jest uregulowanego stanu prawnego
i Gmina Miasta Pionki figuruje jako posiadacz samoistny wynosi 7,6563 ha. Grunty te
zajęte są w szczególności pod drogi gminne, a uregulowanie stanu prawnego nastąpi
w drodze zasiedzenia. W 2021 r. z wniosku Gminy Miasta Pionki Sąd Rejonowy
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w Kozienicach wydał postanowienia stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa
nieruchomości zajętej pod część ul. B. Prusa (dz. nr 742/2). Zostało również wydane
postanowienie stwierdzające nabycie przez Gminę Miasta Pionki dz. nr 942/5, 942/6,
942/8 zajętych pod ul. Fabryczną oraz dz. nr 719/2 (Al. Jana Pawła II).
4. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi łącznie 17,2180 ha.
Grunty te są w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (np. grunty pod garażami,
pawilonami handlowymi), Spółdzielni Mieszkaniowych, Ogrodów Działkowych oraz
osób prawnych.
Gmina Miasta Pionki na dzień 31.12.2021 r. była również właścicielem 11 lokali użytkowych
w budynkach komunalnych wielorodzinnych przy ulicach: Al. Lipowe 12, Al. Lipowe 14,
Leśna 9, Radomska 9, Leśna 7, Aleje Lipowe 5 oraz lokalu użytkowego obejmującego II piętro
w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja.
Ponadto w zasobach Gminy znajdują się następujące budynki użytkowe: przy
ul. Niepodległości (Legionówka), przy ul. Zakładowej 5 (MOK), przy ul. Radomskiej 21 (była
świetlica Zgoda), przy ul. Leśna 3 (WTZ), przy ul. E. Orzeszkowej 12 (ZHP), przy
ul. E. Orzeszkowej 16 (ZHR), przy ul. E. Orzeszkowej 14 (Biblioteka Miejska), budynek A i B nad
Stawem Górnym, przy ul. J. Korczaka 3 (Basen Miejski), przy ul. Sosnowej 3 (Hala Sportowa),
przy ul. Sportowej 4 (Pawilon Sportowy na stadionie), przy ul. Leśnej 1 (budynek gospodarczy
– lodowisko). Wyżej wymienione lokale oraz budynki w większości zajmowane są przez różne
podmioty, na podstawie stosownych umów.
Spośród wymienionych lokali i budynków wolne powierzchnie pozostawały: w budynku przy
ul. Aleje Lipowe 5 – pow. lokalu 24,20m2, w budynku przy ul. Aleje Lipowe 12 – pow. lokalu
56,6m2, w budynku przy ul. Radomska 9 – łączna pow. lokali: 39,91m2, w budynku przy
ul. Al. Lipowe 14 – pow. lokalu 36,18 m2, w budynku przy ul. Leśna 7 – pow. 296,75 m2, II piętro
w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja – łączna pow. pomieszczeń – 162,40m2, budynek
przy ul. E. Orzeszkowej 12 (po ZHP).
Gospodarując swoim zasobem Gmina Miasta Pionki zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, przeznacza nieruchomości m.in. do sprzedaży, przekazuje w trwały zarząd na rzecz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czy też w drodze aportu.
W 2021 r. Gmina Miasta Pionki na terenie miasta dokonała sprzedaży 3 nieruchomości
w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej za łączną kwotę 219.480,00 zł.
Ponadto w ramach realizacji wniosków złożonych przez najemców do 31.12.2019 r., w 2021 r.
została podpisana 1 umowa sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem
95% bonifikaty. Sprzedany został również 1 komunalny lokal mieszkalny z zastosowaniem 60%
bonifikaty.
W drodze aportu zostały wniesione:
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•
•

do spółki ekoPionki Sp. z o.o.– zabudowana nieruchomość przy ul. Leśnej 5 stanowiąca
dz. nr 2/91 o pow. 0,4089 ha,
do spółki Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
grunt stanowiący:
o dz. nr 1579/225 przy ul. Zwycięstwa,
o dz. nr 1817 przy ul. Leśnej,
o dz. nr 1468/383 przy ul. Jodłowej,
o dz. nr 1468/386 i 1468/387 przy ul. Parkowej,
o dz. nr 1575/53 przy ul. A. Guzala,
o dz. nr 1511/2 przy ul. Leśnej.

Według stanu na koniec 2021 r. Gmina Miasta Pionki posiadała nieruchomości przekazane
w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych o łącznej pow. 6,5032 ha (Przedszkole
nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, PSP nr 1 – ul. Niepodległości i ul. J. Słowackiego,
PSP nr 2, PSP nr 5, Środowiskowy Dom Samopomocy, Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk”).
W 2021 r. Gmina Miasta Pionki nabyła również do zasobu komunalnego 4 nieruchomości
przeznaczone pod drogi, w tym:
o 1 w drodze umowy kupna/sprzedaży za kwotę 73.580,00zł (Al. Jagiellońska)
o 2 w drodze darowizny (ul. Augustowska i ul. Fabryczna)
o 1 w ramach rozliczenia z opłatą adiacencką (ul. Fabryczna)
Ponadto w drodze komunalizacji Miasto Pionki nabyło do zasobów komunalnych 7 działek
o łącznej pow. 0,9159 ha. Są to działki zajęte pod istniejące ujęcia wody oraz przepompownie
ścieków.
Gmina Miasta Pionki na dzień 31.12.2021 r. posiadała w swoich zasobach następujące tereny
przeznaczone do zagospodarowania na terenie miasta:
• ul. Spacerowa – pow. 0,3751 ha
• ul. Radomska teren pod garaże naprzeciwko Lidla
• ul. Aleja Królewska – pow. 0,3260 ha
• ul. Niepodległości – pow. 0,1414 ha

5.2. Struktura nieruchomości na terenie Gminy Miasta
Pionki
Gmina Miasta Pionki z posiadanych gruntów wydzierżawia:
1. grunt o powierzchni 1461,69 m2 pod 94 garaże, w tym 90 umów na czas nieokreślony,
2. grunt o powierzchni 582,91 m2 pod 8 pawilonami handlowymi na terenie miasta,
3. 23 pawilony handlowe o łącznej powierzchni 450,88 m2 na targowisku miejskim przy
ul. H. Sienkiewicza „Pionkowski Manhattan”,
4. grunt o powierzchni 271,00 m2 pod pawilonami na targowisku „Pionkowski
Manhattan”,
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5. grunt o powierzchni 6.539,99 m2 wykorzystywany jako ogródki tzw. przydomowe –
48 umów, w tym 38 umów na czas nieokreślony,
6. grunt o powierzchni 5.418,71 m2 pod dzierżawy różne, np. pod miejsca postojowe dla
Wspólnot Mieszkaniowych,
7. grunt o powierzchni łącznej 848,19 m2 pod wiatami śmietnikowymi, w tym 21 umów
na czas nieokreślony,
8. Miasto wydzierżawia grunt o powierzchni 13,92 m2 pod 1 kiosk handlowy typu „RUCH”.
Miasto oddało w bezpłatne użyczenie 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni
1.005,57 m2 oraz grunt o powierzchni 1.922,49 m2.
Gmina Miasta Pionki oddała w dzierżawę/najem 11 lokali użytkowych o łącznej
powierzchni 596,77 m2.

5.3. Sprzedaż nieruchomości gminnych
Gmina Miasta Pionki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystuje i dysponuje
nieruchomościami na terenie po byłych ZTS „Pronit”, m.in.: przeznaczając je do sprzedaży,
oddając w dzierżawę. Grunty zlokalizowane na terenie po byłych ZTS „Pronit” – łączna
powierzchnia 171,6053 ha.
W 2021 r. Gmina Miasta Pionki dokonała sprzedaży nieruchomości na terenie byłego „Pronitu”
o powierzchni 1,3583 ha na łączną kwotę 606.000,00 zł netto – w tym:
o ustne przetargi nieograniczone – 606.000,00 zł.
Do 31.12.2021 r. Gmina Miasta Pionki na podstawie umów dzierżawy wydzierżawiła łącznie
2,3211 ha powierzchni, w tym 13 umów aktywnych. Umowy obejmują dzierżawę gruntu, jak
również dzierżawę budynków.

5.4. Informacja dotycząca planowania przestrzennego
5.4.1.

Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania
przestrzennego

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy jest
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki przyjęte
uchwałą Nr XXI/230/2000 Rady Miejskiej w Pionkach z dnia 24 marca 2000 roku zmienione
uchwałą Nr XXX/230/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012 roku.
W wyniku dokonanej w 2018 roku przez Burmistrza Miasta Pionki analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu oceny aktualności Studium (uchwała
nr LVII/411/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 r.) stwierdzono konieczność
sporządzenia nowego Studium. Konieczność sporządzenia przedmiotowego opracowania
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wynika także z nowych potrzeb związanych z rozwojem miasta Pionki. Zachodzące zmiany
społeczne i ekonomicznymi, ale również troska o zróżnicowany rozwój przyczyniły się do
podjęcia przez Radę Miasta Pionki uchwałą Nr XXIII/115/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki.
W związku z powyższym w dniu 29 grudnia 2017 roku została podpisana umowa
Nr GM.6720.18.2017 na opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki. W 2021 roku kontynuowane były prace
planistyczne nad projektem studium.

5.4.2.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. na terenie Miasta Pionki obowiązywało dziewięć
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują obszar całego
miasta:
o uchwała Nr XXXII/143/97 Rady Miejskiej w Pionkach z dnia 25 kwietnia 1997 r.
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Pionki,
o uchwała Nr XIII/153/2003 Rady Miasta Pionki z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pionki,
o uchwała Nr XX/226/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki,
o uchwała Nr XXXIV/171/2007 Rady Miasta Pionki z dnia 18.12.2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego
południowo-wschodnią część miasta Pionki,
o uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozienicką, torami kolejowymi,
ogródkami działkowymi oraz ulicą 15 Stycznia (ul. Niepodległości),
o uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w północnej części miasta Pionki pomiędzy ulicami Partyzantów, Chemiczną,
projektowanym przedłużeniem ulicy Adasia Guzala oraz Leśną,
o uchwała Nr XLVIII/325/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy
ul. Polnej,
o uchwała Nr LVII/412/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie
częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pionki
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oraz podjęta w dniu 23 czerwca 2021 roku uchwała Nr XXXIX/235/2021 Rady Miasta Pionki
w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przyjętego uchwałą Rady Miasta Pionki Nr XLVIII/325/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
W 2021 roku Gmina Miasta Pionki kontynuowała prace planistyczne związane
z opracowywania pięciu planów miejscowych zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych
umowami. Prace zostały rozpoczęte zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.:
•

•

•

•

•

uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych obszarów położonych w Pionkach przy ul. Radomskiej i ul. dr Marii
Garszwo – umowa Nr GM.6721.2.3.2017 z dnia 05 września 2017 roku;
uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów po byłych zakładach ZTS „Pronit” – plan dla fragmentu terenu
oznaczonego cyfrą III w załączniku graficznym do uchwały – umowa
Nr GM.6721.3.2.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku;
uchwała Nr XLV/341/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów po byłych zakładach ZTS „Pronit” – plan dla terenów z wyłączeniem terenu
oznaczonego cyfrą III w załączniku graficznym do uchwały – umowa
Nr GM.6721.5.2.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
uchwała Nr LVII/398/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Pionki położonej pomiędzy ulicami Aleje Lipowe, Aleja Królewska,
Aleja Piastowska oraz Królowej Św. Jadwigi – umowa Nr GM.6721.4.2.2018 z dnia
29 czerwca 2018 roku;
uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 09 października 2020 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Pionki
Nr VI/63/2011 z dnia 10 lutego 2011 r.

W 2021 roku na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Pionki wydano: 19 postanowień zatwierdzających wstępne projekty
podziału nieruchomości, 148 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz 118 wypisów i wyrysów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Ze względu na to, że miasto Pionki w całości objęte jest miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego, w roku 2021 nie wydano żadnej decyzji o warunkach
zabudowy, ani żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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6. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W GMINIE MIASTA
PIONKI
Jednostka samorządu terytorialnego, realizując swoje zadania, wykorzystuje w znaczący
sposób kapitałochłonną infrastrukturę. Społeczeństwo oczekuje nie tylko dostarczenia
konkretnych, przewidzianych ustawami usług ze strony samorządu terytorialnego, ale także
tego, aby usługi te z jednej strony zaspokajały zgłoszone potrzeby, a z drugiej były na
określonym poziomie jakościowym. Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców, ale również
konkurując o obywatela i przedsiębiorcę, samorząd podejmuje decyzje inwestycyjne. Ich
zakres jest różny i wynika z przyjętej polityki inwestycyjnej. Celem, jaki przyświeca Gminie
Miasta Pionki w prowadzeniu inwestycji, jest rozwój społeczno-gospodarczy i zwiększenie
konkurencyjności. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że działalność ta jest wysoko
kapitałochłonna, w wielu przypadkach trudna do przeprowadzenia z punktu widzenia procesu
technologicznego, a często wymagająca wchodzenia w różne partnerstwa i alianse.
W związku z powyższym organ wykonawczy wykorzystuje zarówno mechanizmy
funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, jak i lokalną wspólnotę do
kreowania działalności inwestycyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb społeczno-gospodarczych
mieszkańców.
Proces finansowania inwestycji jest złożony i skomplikowany, co wynika z uwarunkowań
społeczno-gospodarczych i terytorialnych oraz ze specyfiki prowadzonej gospodarki i polityki
finansowej. Szczególnie ważna jest umiejętność określenia pożądanego wpływu działalności
inwestycyjnej na poziom zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, jak również relacja
między kosztami i wynikającymi z niej korzyściami. Działalność inwestycyjna samorządu
podlega ograniczeniom finansowym wynikającym:
•
•
•
•
•
•

ze szczupłości zasobów w odniesieniu do realizowanych zadań i potrzeb zgłaszanych
przez społeczeństwo,
z konieczności przestrzegania reguł fiskalnych w odniesieniu do wydatków i do
kształtowania poziomu zadłużenia,
z konieczności ograniczenia innych inwestycji,
z ograniczenia dostępności instrumentów finansowych,
z niewielkiego zainteresowania partnerów prywatnych określonymi typami inwestycji,
z niewielkiego zainteresowania użytkowników wieczystych realizacją i finansowaniem
inwestycji.

Wobec wskazanych ograniczeń wynikających z zasad prowadzenia gospodarki finansowej, jak
również czynników natury obiektywnej, Gmina Miasta Pionki realizując inwestycje poszukuje
alternatywnych możliwości ich finansowania, np. środków z budżetu Unii Europejskiej.
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Dla Gminy Miasta Pionki poprzedni rok budżetowy był rekordowy pod względem
zrealizowanych inwestycji – wydatkowano na nie prawie 17 milionów zł. Rok 2021 stanowi
jednak o wzroście wykonanych inwestycji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym
Park Miejski Błonia – dofinansowanie w kwocie ponad 1,7 mln zł z Funduszy Unijnych
Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej – dofinansowanie w kwocie ponad 66,5 tys. zł
z Funduszy Unijnych
Wykonanie przebudowy placu targowego przy ul. H. Sienkiewicza – dofinansowanie w kwocie ponad 2 mln zł ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku Kasyna – dofinansowanie w kwocie 110 tys. zł ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Wywóz materiałów niebezpiecznych w ramach „Likwidacji bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach
Tworzyw Sztucznych „Pronit” – dofinansowanie w kwocie ponad 3,8 mln zł z Funduszy Unijnych
Zadaszenie lodowiska „Biały Orlik” – dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Modernizacja budynków mieszkalnych Al. Lipowe 9,13 i Leśna 17 – dofinansowanie w kwocie ok. 4,4 mln zł
z Funduszy Unijnych
Budowa tężni solankowy (Ogródek Jordanowski i ul. Boh. Studzianek) – dofinansowanie w kwocie 84 tys. zł ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Dostosowanie toalet Urzędu Miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dofinansowanie w kwocie ponad
18 tys. zł ze środków PFRON
Wymiana ogrodzenia w ROD Zgoda przy ul. Radomskiej we współpracy z ROD Zgoda – dofinansowanie w kwocie
10 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Budowa świetlicy ogrodowej na terenie ROD Krzewinka przy ul. Spacerowej we współpracy z ROD Krzewinka –
dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Zagospodarowanie i odnowa Ośrodka Staw Górny – dofinansowanie w kwocie ponad 1,5 mln zł ze środków Urzędu
Marszałkowskiego
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021 – dofinansowanie w kwocie ok. 84 tys. zł ze środków
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Rozbudowa ul. Targowej – dofinansowanie w kwocie 1,3 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Remont strażnicy OSP – dofinansowanie w kwocie 69 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Budowa Szpitala Powiatowego prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Radomiu – dofinansowanie z budżetu
Miasta Pionki w 2021 r. w kwocie 1 mln zł
Zakup autobusu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – dofinansowanie w kwocie 221 tys. zł ze
środków PFRON
Przebudowa ul. J. Słowackiego i ul. Plac Konstytucji 3 Maja – dofinansowanie w kwocie ponad 1,3 mln zł ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Inicjatywy lokalne
Budowa parkingu i utwardzenie terenu przy ul. Leśnej 23 we współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową Leśna 23
Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe służące poprawie zagospodarowania terenu przy ul. Ogrodowej 7 we
współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową Ogrodowa 7
Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe służące poprawie zagospodarowania terenu przy ul. Różanej 8 we
współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową Różana 8
Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe służące poprawie zagospodarowania terenu przy ul. Al. Lipowe 14 we
współpracy ze Wspólnotą Mieszkaniową Aleje Lipowe 14
Budowa drogi wewnętrznej (etap I) ul. Wrzosowej we współpracy z Mieszkańcami ul. Wrzosowej
Budowa chodnika i parkingu przy ul. Zakładowej 10 oraz Zakładowej 12 we współpracy ze Wspólnotami
Mieszkaniowymi Zakładowa 10 i Zakładowa 12
Budowa ul. Akacjowej we współpracy z Mieszkańcami ul. Akacjowej
Inwestycje finansowane z budżetu Miasta
Modernizacja chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej przy ul. H. Sienkiewicza
Modernizacja drogi i oświetlenia ulicznego przy ul. Jordanowskiej
Modernizacja chodnika oraz budowa zatoki parkingowej przy ul. M. Konopnickiej
Wykonanie dokumentacji zamiennej projektowej dla cmentarza komunalnego przy ul. Kozienickiej
Modernizacja chodnika przy ul. Pokoju
Projekt adaptacji budynku szkoły muzycznej na potrzeby nowych funkcji
Remont dróg na terenie dawnych zakładów „Pronit”
Projekt rozbudowy ul. T. Kościuszki
Remont chodnika przy ul. Aleje Lipowe 7 wraz z robotami towarzyszącymi
Modernizacja chodnika oraz budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek
Budowa zespołu garaży przy ul. Radomskiej
Modernizacja dachu budynku elektrociepłowni EC1
Modernizacja oświetlenia drogowego w rejonie ul. Brzozowej i ul. Jodłowej
Budowa zatok parkingowych wraz z remontem chodnika i zjazdów przy ul. Dębowej

Realizowano różnorodne inwestycje obejmujące nie tylko budowę ulic i chodników, ale
również remonty szkół, modernizację infrastruktury, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy
kluczową dla naszego bezpieczeństwa – likwidację bomby ekologicznej na terenach po ZTS
„Pronit”. Warto wspomnieć również, iż Miasto Pionki wspiera finansowo budowę szpitala
w Pionkach i przeznaczyło dotychczas na ten cel kwotę 1,5 miliona zł.
Wszystkie realizowane zadania wymagają wydatkowania z budżetu miasta znaczących
środków finansowych. Zadań inwestycyjnych do wykonania jest wiele, gdyż miasto posiada
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poważne zaległości z lat poprzednich. Dotyczy to w szczególności dróg i chodników, które są
ważnym elementem w życiu codziennym każdego mieszkańca.

Remonty oraz budowa dróg i chodników
Drogi i chodniki to temat, który interesuje każdego mieszkańca. Warto wiedzieć, iż na terenie
miasta jest ponad 120 dróg miejskich o łącznej długości ponad 50 km (dane te nie obejmują
terenów po byłych zakładach ZTS „Pronit”), z czego aż 14 km stanowią drogi gruntowe.
Znaczna cześć istniejącej sieci drogowej wymaga pilnej modernizacji, czy też budowy od
podstaw, dlatego miasto sukcesywnie stara się poprawiać ich jakość.

6.1. Największe inwestycje miejskie zrealizowane w 2021 r.
W celu poprawy infrastruktury drogowej
Targowisko miejskie przed modernizacją
i rozwoju Gminy Miasta Pionki wykonano
szereg ważnych inwestycji na terenie miasta
Pionki. Do najważniejszych należy zaliczyć
modernizację
targowiska
miejskiego
mieszczącego się przy ul. H. Sienkiewicza
„Pionkowski Manhattan”, którego oficjalne
oddanie do użytku nastąpiło w dniu
17 grudnia 2021 r. po ponad 20 latach od
kiedy handlujący próbowali uzyskać
poprawę warunków pracy na targowisku.
Na przeszkodzie zmodernizowania popularnego miejsca zakupów zawsze stały kwestie
finansowe. Dopiero w 2019 r., po wykonaniu kolejnego projektu modernizacji targowiska
miejskiego, udało się uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 2,06 mln zł od Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.
To nie tylko wygodne zakupy, ale przede wszystkim wiele miejsc pracy. Urągające warunki,
zarówno dla sprzedających, jak i kupujących stanowiły wyzwanie dla władz miasta, które przez
wiele kolejnych kadencji bezskutecznie obiecywały modernizację targowiska. Marszałek
Samorządu Województwa Mazowieckiego dostrzegł konieczność inwestowania
w poprawienie infrastruktury obiektów handlowych działających na otwartej przestrzeni, co
jest niezwykle ważne w dobie pandemii.
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Targowisko miejskie Manhattan przed modernizacją

W ramach inwestycji dokonano: robót rozbiórkowych, w tym rozbiórki starych pawilonów
handlowych wraz z utylizacją, niwelacji terenu, zadaszenia stoisk handlowych, montażu 24
pawilonów handlowych, utwardzenia nawierzchni całego terenu – komunikacja jezdna, piesza
oraz parkingi, montażu obiektów małej infrastruktury, budowy kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wraz z przyłączami, instalacji wodnej wraz z przyłączami, instalacji elektrycznej,
budowy monitoringu, nagłośnienia, instalacji paneli fotowoltaicznych, wentylacji
mechanicznej, instalacji odgromowej, oświetlenia terenu. Wykonano budowę miejsc
parkingowych, w tym stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Uzupełnieniem całości inwestycji są elementy małej architektury jak wiata śmietnikowa czy
stojaki rowerowe.

„Pionkowski Manhattan” po modernizacji
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Kolejną ważną, a właściwie strategiczną inwestycją była
niewątpliwie przebudowa ulic J. Słowackiego i Placu
Konstytucji 3 Maja (ul. Krzywa). Oddanie do użytku
zmodernizowanych ulicy, to przede wszystkim poprawa
bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej, ale także
ogólna poprawa bezpieczeństwa w centrum miasta.
Inwestycja
zdecydowanie
przyczyniła
się
do
Ul. J. Słowackiego przed remontem
rozładowania ruchu samochodowego w ul. Al. Jana
Pawła II, a tym samym zminimalizowała występowanie groźnych sytuacji w strategicznym
miejscu. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym od Samorządu
Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.310.000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1.148.476,00 zł. Droga ta jest bardzo ważnym elementem
pionkowskiego układu komunikacyjnego. Pełni ona funkcję dojazdową i obsługującą obiekty
handlowe, obiekty budownictwa wielorodzinnego, hotelowe i bankowe oraz funkcję obsługi
obiektów oświatowych. Tak intensywne wykorzystanie ulicy wymagało utworzenia
wydzielonych, bezpiecznych ciągów pieszych i ciągów rowerowych oraz wymuszenie
ograniczenia prędkości pojazdów.
Przebudowa ulicy J. Słowackiego objęła
odcinek od ul. S. Żeromskiego do
ul. Zakładowej: budowa nowej nawierzchni
asfaltowej, przebudowa ciągów pieszych
(chodników)
oraz
budowa
ścieżki
rowerowej dwukierunkowej z utworzeniem
pasa zieleni izolacyjnej oraz budowa
odwodnienia (kanalizacji deszczowej).
Łącznie
przebudowanych
zostało
Ul. J. Słowackiego po remoncie
6 skrzyżowań ul. J. Słowackiego z ulicami:
Zakładową, Przemysłową, Placem Konstytucji 3-go Maja, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej
i S. Żeromskiego. W ramach przebudowy ulicy J. Słowackiego wykonano 11 przejść dla
pieszych oraz 5 przejazdów dla rowerzystów. Dodatkowo zamontowano barierki ochronne
przy szkole podstawowej, które
ograniczają możliwość wtargnięcia
dzieci na jezdnię i zmieniono
organizację ruchu w oparciu o projekt
jego organizacji. Zostało wybudowane
również wyniesione skrzyżowanie
nowoczesne rozwiązanie poprawiające
bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
Przy przebudowie ul. J. Słowackiego
rozszerzono zakres prac o przebudowę ul. Plac Konstytucji 3 Maja (ul. Krzywa) oraz wykonanie
zatok parkingowych przy szkole PSP nr 1. Zgodnie z wnioskiem złożonym w 2019 r. do
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dofinansowania remont ulicy miał się zakończyć do 30 listopada 2021 r. Ulice zostały oddane
do użytku przed upływem terminu.
Oddanie w całości do użytku Ośrodka
Staw Górny wpłynęło pozytywnie na
promocję miasta. Ośrodek jest w tej
chwili najatrakcyjniejszym miejscem
wypoczynku w regionie, a dodatkowo
posiada jedyny na Mazowszu wodny plac
zabaw dla dzieci – Splash Park.
Modernizacja pionkowskiego ośrodka
wypoczynkowego to jedna z największych inwestycji samorządu w ciągu ostatnich lat. Projekty
„Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk
kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” oraz „Zielone Pionki –
Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” miały na celu
przywrócenie dawnej świetności ośrodka poprzez odbudowę niszczejącej infrastruktury
wypoczynkowej, bogate nasadzenia zieleni wpływające na pochłanianie emisji szkodliwych
substancji emitowanych do atmosfery oraz nadanie ładu architektonicznego terenowi
ośrodka. Ich realizacja możliwa była dzięki wsparciu finansowemu z Budżetu Państwa oraz Unii
Europejskiej i Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W budynku „A” znajduje się sala konferencyjno – szkoleniowa, pomieszczenie przystosowane
pod lokal gastronomiczny z tarasem widokowym, ogólnodostępne zaplecze sanitarnoszatniowe oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników POSiR. Budynek dostosowany jest do
potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z małymi dziećmi, ponadto wyposażony
został w windę.
Budynek „B” stanowi otwartą strefę społeczno-kulturową do organizacji warsztatów, szkoleń
i targów lokalnego rzemiosła-produktów. Wydzielone zostały pomieszczenia organizacyjne
Stowarzyszenia Klub Żeglarski Pionki, Stowarzyszenia Motocyklowego Pionki oraz szkutnia dla
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jachtów i łódek. Wewnątrz znajdują się również pomieszczania noclegowe przeznaczone na
wynajem o funkcji hostelu.
Kolejnym działaniem była budowa Splash Parku. Zakres prac obejmował budowę wodnego
placu zabaw dla dzieci o formie edukacyjno-poznawczej z szesnastoma urządzeniami wodnymi
zapewniającymi dzieciom naukę oraz zabawę poprzez więź z wodą. Wykonano również plac
z urządzeniami linowymi dla najmłodszych. Niska trasa z przeszkodami dostosowana została
do korzystania przez dzieci pod opieką rodziców, ponadto została osiatkowana, dzięki czemu
nie wymaga dodatkowej asekuracji.
W ramach projektu nasadzono łącznie ponad 120 drzew takich jak: klon, lipa, śliwa czy
czereśnia, ponad 7,5 tys. krzewów w tym: cis, śnieguliczka czy róża, a także wszelkiego rodzaju
byliny i trawy. Ponadto zainstalowano elementy małej architektury w skład której wchodzą
m.in. ławki parkowe z oparciem, leżaki wypoczynkowe, stojaki rowerowe, kosze na odpadki,
budki lęgowe dla ptaków oraz budki dla owadów. Zainstalowana została również bania ruska.

Modernistyczny i oryginalny wygląd tego miejsca wprawia w zachwyt mieszkańców oraz
turystów. Naturalistyczne nasadzenia, zielone otoczenie, duża plaża, strefa wypoczynkowa,
plac zabaw, wake park, tężnia solankowa, splash park – to jedne z wielu pozytywów, które
wzbudzają zainteresowanie każdego bez względu na jego wiek. Z pewnością jest to idealne
miejsce na wypoczynek dla całej rodziny nie tylko w sezonie, ale i przez cały rok.
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Na terenie miasta przebudowane
zostały m.in. ulice Spacerowa i Polna od
ul. Wspólnej – mostek do granic miasta
za „Starym Cmentarzem”. Zadanie
zostało zrealizowane przez Powiat
Radomski
przy
współfinansowaniu
miasta Pionki w wysokości 650.000 zł.
Burmistrz Miasta Pionki podziękował
Staroście
Radomskiemu,
Radnym
Powiatu Radomskiego za realizację
zadania „Rozbudowa ulicy Spacerowej i Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki”, bardzo ważnego dla układu drogowego
znajdującego się nad Ośrodkiem Staw Górny, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców Pionek i gości z sąsiednich gmin.

Budowę nowych chodników wykonano na ulicach: Dębowej, Pokoju, Bohaterów Studzianek,
Jordanowskiej, H. Sienkiewicza, Alejach Lipowych. Przy ul. M. Konopnickiej, Bohaterów
Studzianek i Jordanowskiej dokonano budowy zatok postojowych. Konieczna była również
cykliczna modernizacja dróg wewnętrznych na terenie po dawnych zakładach ZTS „Pronit”, na
ten cel miasto przeznaczyło 100 tys. zł.
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W trosce o jakość życia Pionkowian, w naszym mieście sukcesywnie
realizowane są zadania z zakresu remontów dróg oraz chodników
miejskich. To jedne z ważniejszych zadań, gdyż mają niezaprzeczalny
wpływ na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Prace
modernizacyjne chodnika przy ul. Bohaterów Studzianek na odcinku
ul. Augustowska – ul. M. Reja zostały realizowane przy współpracy
z firmą Dino Polska S.A.
Wykonano remont chodnika przy ul. Aleje Lipowe 7. Wykonawcą
robót była firma Marcbud Marek Baran, a koszt wykonania remontu
wyniósł niewiele ponad 18.000 zł.
Sfinalizowano również prace remontowe przy ul. Pokoju. W ramach
inwestycji wykonano remont nawierzchni chodnika na odcinku od
ul. Dębowej do ul. Niepodległości. Wykonawcą robót była firma
P.H.U. MARBRUK Marcin Jakubczyk, zaś jej koszt to ponad 74.000 zł.
Nowym chodnikiem cieszyć mogą się także mieszkańcy ul. H. Sienkiewicza. Za sprawą
zlokalizowanych przy niej obiektów handlowo-usługowych, przychodni, czy targowiska
miejskiego Manhattan – to jedna z najczęściej uczęszczanych ulic w Pionkach. Chodnik na tej
ulicy wymagał pilnego remontu, dlatego w 2020 roku prowadzone były prace modernizacyjne
na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do ul. A. Asnyka. W 2021 roku nastąpiła kontynuacja
działań przy ul. H. Sienkiewicza – wyremontowana została pozostała nawierzchnia chodnika,
wykonane zostały również zatoki parkingowe. Z uwagi na lokalizację oraz przebudowę wyżej
wspomnianego targowiska – inwestycja ta była niezwykle ważna. Wpłynęła ona z pewnością
na poprawę estetyki okolicy, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfort robienia
zakupów.
Za wykonanie prac odpowiedzialne były firmy Marcbud Marek Baran – która złożyła ofertę
opiewającą na kwotę 102.931,32 zł oraz SADAM Firma Ogólnobudowlana z Radomia z ofertą
108.879,60 zł.
Inicjatywa lokalna jest formą współpracy samorządu z mieszkańcami, w celu wspólnego
realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, a celem której jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia. Dzięki
programowi mieszkańcy naszego miasta mogą realizować zadania szczególnie istotne dla
wspólnoty lokalnej we współpracy z samorządem. Przy pomocy finansowej miasta oraz na
wniosek mieszkańców i przy ich finansowym udziale były wspólnie realizowane inwestycje
obejmujące:
•
•
•
•
•

miejsca postojowe przy udziale wspólnot: Różana 8, Ogrodowa 7, Aleje Lipowe 14,
chodnik i miejsca postojowe na wniosek 5 wspólnot przy Alejach Lipowych,
chodnik i miejsca postojowe na wniosek wspólnot przy ul. Zakładowej 10 i 12,
budowę ul. Wrzosowej na wniosek mieszkańców tej ulicy (projekt),
budowę ul. Akacjowej we współpracy z mieszkańcami tej ulicy.
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Wprowadzenie Inicjatywy Lokalnej w naszym mieście znacznie ułatwiło współpracę na linii
mieszkańcy – samorząd. Ponadto, inicjatywy te przyczyniły się do rozwoju pionkowskiej
infrastruktury drogowej.
W 2021 r. samorząd zakończył realizację dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi
wojewódzkiej nr 787. Precyzując – projekt dotyczy budowy długo wyczekiwanego przez
mieszkańców ronda na istniejącym skrzyżowaniu ulic Dębowa-Leśna-Mickiewicza (okolice
sklepu Stokrotka). Termin wykonania dokumentacji projektowej przypadł w połowie roku
budżetowego. Na wykonanie projektu zabezpieczono kwotę blisko 200.000 zł. Budowa ronda
i przebudowa drogi ma rozpocząć się po uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Jest to zadanie leżące
po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z tym, iż została już przygotowana pełna
dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku ul. A. Mickiewicza
od wjazdu do miasta na wysokości cmentarza do skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. Leśną
i Dębową, wraz z budową ronda, pod koniec roku wpłynęło potwierdzenie, że inwestycja ta
znajdzie się w budżecie na 2022 r., a jej realizacja powinna rozpocząć się już w drugim kwartale
roku 2022.
Trwają również prace dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Zwoleńskiej z J. Piłsudskiego
i Wspólnej. Na skrzyżowaniu tym wg koncepcji ma pojawić się sygnalizacja świetlna. Projekt
pn. „Modernizacja chodnika przy ulicy
Piłsudskiego w Pionkach” zakwalifikowany
został do realizacji w zeszłorocznej edycji
Budżetu
Obywatelskiego
Mazowsza.
Przedmiotem projektu jest modernizacja
chodnika przy ulicy J. Piłsudskiego od
skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic
miasta w kierunku miejscowości Laski.
Istniejąca,
zniszczona
nawierzchnia
chodnika z płyt betonowych zostanie zastąpiona nową nawierzchnią z betonowej kostki
brukowej.
Dzięki mieszkańcom miasta, którzy wzięli udział w głosowaniu projektów w ramach Budżetu
Obywatelskiego Mazowsza, w Pionkach powstanie sygnalizacja świetlna na drodze
wojewódzkiej nr 787. Projekt „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy
Mickiewicza w mieście Pionki” zakłada budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu
dla pieszych znajdującym się na ulicy
A. Mickiewicza
w
Pionkach
na
wysokości przychodni „Zdrowie”.
Przejście wyposażone w sygnalizację
świetlną znacząco wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
tej ulicy, w tym bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez drogę wojewódzką. Koszt
inwestycji to 230.000 zł.
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Opracowywana została także dokumentacja projektowa związana z ul. T. Kościuszki. Ze
względu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne było wykonanie dodatkowej
dokumentacji. Projekt obejmuje budowę nowej jezdni, odwodnienia, chodnika oraz
oświetlenia. Prace przy modernizacji nie zostały rozpoczęte z uwagi na wycofanie zgody przez
mieszkańców, tj. oddania lub odsprzedania części gruntów potrzebnych do realizacji
inwestycji.
Po wielu latach oczekiwania wreszcie
udało się uzyskać środki finansowe na
przebudowę ul. Targowej. To ważna
inwestycja nie tylko dla mieszkańców tej
ulicy, ale także dla uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz
przedszkolaków z Przedszkola nr 3.
Projekt przebudowy tej ulicy zakłada
koszt 1.857.757,20 zł. Miasto wystąpiło
o jego dofinansowanie w ramach
projektu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i udało się pozyskać 70% kosztów. Wnioskowana
kwota dofinansowania, to ponad 1 mln 300 tys. zł oraz 400.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
Z budżetu miasta na ten cel wydatkowane zostanie 557.327,16 zł. W ramach prac zostanie
wykonane odwodnienie, uzupełnienie oświetlenia ulicznego i budowa nawierzchni z kostki
betonowej, a także zatok postojowych dla samochodów osobowych do parkowania
równoległego oraz prostopadłego. Naprzeciw wejścia do szkoły zostanie wybudowane
wyniesione przejście dla pieszych.
W roku 2021 dokonano modernizacji budynków gospodarczych za Urzędem Miasta oraz
toalet w urzędzie. Remont oraz przystosowanie toalet w budynku dla potrzeb osób
z niepełnosprawnością było priorytetem ze względu na jego lokalizację, tj. ścisłe centrum
miasta oraz komfort mieszkańców przybywających z wizytą do urzędu. Gmina Miasta Pionki
złożyła wniosek do PFRON o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównania
różnic między regionami III”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dostrzegł potrzebę realizacji wnioskowanych zadań i w związku z czym nasze miasto otrzymało
kolejno: 200.000,00 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez
zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb
realizacji zadań przez Gminę Miasta Pionki” oraz 18.292,00 zł na realizację projektu pn.
„Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie toalet publicznych w budynku
Urzędu Miasta Pionki na potrzeby osób niepełnosprawnych”.
Budynek Urzędu Miasta w Pionkach jest obiektem ogólnodostępnym, który codziennie
odwiedzają grupy interesantów. Wśród nich są także osoby z niepełnosprawnością. Istniejące
toalety zlokalizowane na parterze niemalże stuletniego budynku niestety nieprzystosowane
były dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miasto sukcesywnie stara się poprawiać
dostępność urzędu dla wszystkich mieszkańców. W tym celu przy budynku UM wybudowano
podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
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Posiadany przez Gminę Miasta Pionki autobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami był
wysłużony i wyeksploatowany poprzez częste użytkowanie. Na co dzień korzysta z niego
ponad 50 osób z niepełnosprawnościami, dlatego zakup nowego autobusu był tak konieczny.
Z nowego środka transportu skorzystają nie tylko dzieci z niepełnosprawnością oraz młodzież
z terenu naszego miasta, ale również dorośli z niepełnosprawnością, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Pionkach, czy członkowie stowarzyszeń seniorów dojeżdżający na turnusy
rehabilitacyjne.
Kolejną inwestycją była modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3- go
Maja 3, w którym obecnie mieszczą się m. in. Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Biuro
Obsługi Klienta PWKC.
W 2021 roku, miastu udało się również uzyskać dofinansowanie na likwidację bomby
ekologicznej po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit”. Składowane na tym terenie
ogromne ilości nitrocelulozy stanowią zagrożenie dla ekologii oraz życia i zdrowia
mieszkańców. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości prawie 3,9 mln zł
utylizacja tej niezwykle niebezpiecznej substancji, tj. ok. 350 ton – była wreszcie możliwa.
Dotacja na realizację zadania pochodziła ze środków Unii Europejskiej z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt wykonania zadania to
4.566.605 zł, a wsparcie z NFOŚiGW wyniosło 3.881.091,50 zł. Podczas dokonywania analizy
składu gleby odkryto kolejne pokłady nitrocelulozy na których wydobycie miasto będzie
starało się pozyskać dofinansowanie.

Rok 2021 to również kontynuacja zadania pn. „Zielone Pionki – zagospodarowanie terenów
zieleni w krajobrazie miejskim”. Jego koszt to ponad 5 mln zł. Dotacja na realizację zadania
pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem jest inwestycja związana
z zagospodarowaniem terenu oraz budową Błoni miejskich i Błoni II zlokalizowanych przy
ul. Niepodległości (tj. teren naprzeciw szpitala i szkoły podstawowej nr 1).
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Inwestycja przewidywała budowę alejek spacerowych, nowych trawników rekreacyjnych, łąki
kwietnej, a także nasadzenie drzew liściastych, krzewów, bylin czy roślin okrywowych. Powstał
tam pawilon sezonowy z WC, naturalistyczny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna i parking.
„Budowa Lokalnej Strefy
Aktywności
SportowoRekreacyjnej w Pionkach”
to projekt modernizacji
placu zabaw oraz siłowni
plenerowej na działce
pomiędzy ulicami Adasia
Guzala
i
Bohaterów
Studzianek.
Zadanie objęło wykonanie
nowoczesnego placu zabaw w którego skład wchodzą: karuzela tarczowa, huśtawka
wahadłowa z siedziskiem gumowanym oraz siedziskiem typu bocianie gniazdo, zamek
wyposażony m.in. w zjeżdżalnie oraz ścianki wspinaczkowe, przeplotnia drążkowa –
urządzenie linarne z rurą, piaskownica oraz modernizację siłowni zewnętrznej, która
dodatkowo została wyposażona w urządzenie street workout z nawierzchnię amortyzującą
z mat przerostowych zapewniającą komfort ćwiczeń i bezpieczeństwo użytkownikom,
nasadzenie zieleni oraz elementów małej architektury, tj. ławek, stolika z planszami gier
edukacyjnych, kosza na śmieci oraz biblioteki plenerowej. Ponadto wykonane zostały chodniki
oraz ogrodzenie.
Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, budżetu miasta oraz
współpracy z pionkowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Oficjalne otwarcie nastąpiło
1 czerwca 2021 roku w Dniu Dziecka.
W planie wydatków na 2021 rok znajdowały się również pozycje dotyczące dalszych prac
związanych z zabezpieczeniem wadliwie wykonanych trybun na Stadionie Miejskim oraz
koniecznymi pracami remontowymi zabytkowego budynku basenu miejskiego zgodnie
z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na ten projekt w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczono ponad 1,3 mln zł. W ramach inwestycji
wykonany zostanie remont części pomieszczeń parteru Basenu Miejskiego w Pionkach, w celu
przystosowania obiektu do aktualnych potrzeb, podniesienia standardów użytkowania
i dostosowania do wymogów przepisów techniczno - budowlanych. W ramach prac wykonana
będzie wymiana zniszczonych posadzek, okładzin ścian z płytek, wykonanie instalacji c.o.,
wentylacji mechanicznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej
w remontowanych pomieszczeniach.
W związku z reformą oświaty budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 przestał pełnić
dedykowane mu wcześniej funkcje. Dlatego miasto przystosować chce obiekt na potrzeby
Szkoły Muzycznej, Młodzieżowego Centrum Sportowego oraz Biblioteki Publicznej. W ramach
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inwestycji w budynku zastosowane zostaną rozwiązania ułatwiające korzystanie z niego przez
osoby z niepełnosprawnością. Ponadto podzielony będzie funkcjonalnie na trzy części:
•
•
•

szkoła muzyczna, w tym: pomieszczenia dydaktyczne przystosowane akustycznie,
Młodzieżowe Centrum Sportowe z salą gimnastyczną,
Biblioteka Publiczna zgodna z kryteriami programu Biblioteka+ (czytelnia e-booków,
stanowiska komputerowe, biblioteka multimedialna).

Wykonany został również projekt montażu windy w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach. Z uwagi na fakt, iż do szkoły tej
uczęszczają także uczniowie z niepełnosprawnościami, montaż windy jest zadaniem
koniecznym, gdyż ma wpływ na poprawę komfortu uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich
opiekunów.
Dokonano również budowy oddymiania Przedszkola nr 3 przy ul. Targowej. W ramach tej
inwestycji budynek został dostosowany do obowiązujących norm oraz przepisów.
W dniu 1 kwietnia 2021 r. z gospodarczą
wizytą w Pionkach był wicemarszałek
Województwa
Mazowieckiego
Rafał
Rajkowski,
który
przekazał
dobrą
wiadomość dla mieszkańców. Zarząd
Samorządu Województwa Mazowieckiego
kwotą 4,4 mln zł dofinansuje remont
trzech budynków socjalnych: Aleje
Lipowe 9 i 13 oraz Leśna 17. 31 marca
2021 r. wszyscy samorządowcy dowiedzieli
się o podziale środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Pionki złożyło w ramach tego funduszu wniosek
o dofinansowanie modernizacji bloków socjalnych, ale nie uzyskało wsparcia finansowego.
Wówczas Zarząd Województwa Mazowieckiego szybko podjął decyzję by zainwestować
w naszym mieście w poprawę warunków mieszkaniowych w budynkach socjalnych.
W kolejnym rozdaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych miasto
Pionki otrzymało wsparcie w wysokości 984.011,00 zł.
Remont bloków ma zakończyć się pod koniec 2022 r. W ramach inwestycji zostaną m.in.
ocieplone ściany zewnętrzne budynków, wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa,
wymiana stolarki okiennej, a także wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych
i części wspólnych. Oprócz tego modernizację przejdą instalacje elektryczne oraz wodnokanalizacyjne wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
30.06.2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego, przedmiotem którego
było przygotowanie koncepcji architektonicznej wizualizacji wykonania elewacji
wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i Aleje Lipowe 13
w Pionkach w ramach projektu pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części
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wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i Aleje
Lipowe 13 w Pionkach”.

Wizualizacja bloku Leśna 17

Kolejny złożony przez samorząd wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu miasto
otrzymało wsparcie na inwestycję dot. remontu pokrycia dachowego oraz elementów
elewacji budynku pionkowskiego Kasyna, który obecnie użytkuje Miejski Ośrodek Kultury.

Wybudowany w latach 1928-30 budynek od początku swego istnienia stanowił centrum życia
kulturalnego regionu. W latach 2007-2013 dokonano gruntownej renowacji obiektu,
następnie oddano go do użytku oraz powołano Centrum Aktywności Lokalnej. Niestety,
prawie natychmiast po oddaniu budynku do użytkowania pojawiły się problemy związane
z jakością wykonanych prac. Skala problemu jest zadziwiająco duża. Wnikanie wód opadowych
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do wnętrza powoduje liczne zawilgocenia. Brak szczelności dachu, niewłaściwie wykonane
obróbki blacharskie, powodują zacieki i degradację budynku. O złym stanie technicznym
przedmiotowego zabytku stwierdza ekspertyza techniczna.
Wśród prac koniecznych do realizacji znajdują się:
•
•
•

•

•

modernizacja okien dachowych (lukarn), wymiana rynien, rur spustowych i obróbki
okapów,
naprawa zawilgoconych gzymsów
i nadproży,
remont gzymsów i parapetów,
wymiana pokrycia stropodachów
pełnych polegająca na dokonaniu
korekty spadków i wykonaniu
nowego pokrycia,
remont tarasów, w ramach
którego konieczne jest wykonanie
remontu posadzek, popękanych
Izba Czarnej Płyty
balustrad, gazonów oraz obróbek
blacharskich,
a także gruntowy remont pomieszczenia Izby Czarnej Płyty.

W 2020 roku, w związku z niepokojącym stanem budynku, miasto przygotowało projekt
budowlany i na jego podstawie uzyskało
pozwolenie na budowę. W 2021 roku
złożono wniosek o udzielenie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w ramach
naboru konkursu ogłoszonego przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Ogłoszony przetarg na wykonanie całości
zadania został unieważniony z uwagi na
zbyt wysokie ceny. Zadanie podzielono i w wyniku kolejnego przetargu udało się wyłonić firmę,
która wykonała większość robót. Nadal do wykonania pozostaje wymiana całego pokrycia
dachowego, jednak z uwagi na stale rosnące koszty materiałów budowlanych miasto odłożyło
w czasie realizację tej części remontu. W chwili obecnej budynek został zabezpieczony przed
dalszą degradacją spowodowaną przesiąkaniem wód opadowych i roztopowych.
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Remont pokrycia dachowego wraz z robotami
towarzyszącymi pozwoli zachować zabytek przed
dalszym niszczeniem. Bogata oraz barwna historia
tego miejsca sprawia, iż jest perełką kultury
regionu, dlatego tak ważne jest podjęcie kroków
prowadzących do ulepszenia stanu budynku, by
tak jak dotychczas – służył naszym mieszkańcom.
Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 460 tys.
zł. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od
Marszałka Województwa Mazowieckiego możliwe
było rozpoczęcie prac.
Budynek dawnego Kasyna Urzędniczego otrzymał
Certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza”, który
przyznawany jest przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to
obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla
naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.
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Wniosek o budowę tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki zyskał aprobatę
Marszałka Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu Pionki otrzymały 84.000,00 zł. Idea
wybudowania dwóch kolejnych
tężni powstała przez wzgląd na
głosy mieszkańców dotyczące
utworzenia w mieście łatwo
dostępnych miejsc mających
pozytywny wpływ na zdrowie.
Powstały dwie dodatkowe
tężnie: na osiedlu Chemiczna
oraz Ogródku Jordanowskim.
Tężnie solankowe to naturalne
lecznicze inhalatoria, które stosowane są w profilaktyce i leczeniu wielu chorób,
w szczególności – chorób układu oddechowego. Szacuje się, że podczas godzinnego seansu
przy tężni wdycha się tyle samo jodu co podczas trzydniowego pobytu nad morzem. Potrzeba
budowy tężni leczniczych podyktowana jest troską władz miasta o zdrowie mieszkańców
w szczególności osób schorowanych, starszych czy z niepełnosprawnościami. Z tężni
solankowej znajdującej się na terenie Ośrodka Staw Górny bardzo chętnie korzystają
mieszkańcy naszego miasta oraz odwiedzający. Niestety, ze względu na odległą lokalizację od
osiedli mieszkalnych, nie każdy ma możliwość korzystania z niej, w szczególności seniorzy oraz
borykający się z chorobami, niezmotoryzowani mieszkańcy miasta. Dlatego Gmina Miasta
Pionki wyszła naprzeciw ich potrzebom. Dzięki budowie dwóch dodatkowych tężni w różnych
częściach miasta, jeszcze większa liczba mieszkańców będzie mogła skorzystać z dobrodziejstw
inhalacji układu oddechowego i zwiększy się popularyzacja tej prozdrowotnej, ekologicznej
formy wypoczynku wśród lokalnej społeczności, więź lokalna oraz kondycja zdrowotna życia
mieszkańców poprzez odpoczynek od miejskiego zgiełku i nasycenie organizmu niezbędnymi
pierwiastkami.
Złożone wnioski na zadania własne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowane przez
jednostki OSP, w tym w ramach zadań OSP-2021 i „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” oraz
pomoc finansowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” zyskały aprobatę Marszałka
Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu do miasta trafiły kolejne pieniądze – blisko
65.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na:
•
•
•
•

modernizację strażnicy OSP Pionki– kwota dofinansowania: 25.000,00 zł,
zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka – kwota dofinansowania:
19.985,00 zł,
na wymianę przestarzałego ogrodzenia Ogrodu nr 2 przy ul. Radomskiej w Pionkach
(ROD „Zgoda”) – kwota dofinansowania: 10.000,00 zł,
budowę świetlicy ogrodowej z pomieszczeniem biurowym na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych „Krzewinka” w Pionkach – kwota dofinansowania: 10.000 zł.
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W marcu 2021 r. Gmina Miasta Pionki złożyła wniosek w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. 6 lipca Sejmik Województwa
Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie
pomocy finansowej na realizację zadań w ramach tego programu. W gronie beneficjentów
znalazło się łącznie 206 jednostek samorządu terytorialnego – w tym także Pionki, dzięki
czemu możliwa była budowa zadaszenia lodowiska miejskiego „Biały Orlik”, a tym samym
wydłużenie sezonu łyżwiarskiego. MIWIS MAZOWSZE 2021 to program, celem którego jest
poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na budowę lokalnej
infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych. Do Pionek trafiła
maksymalna wysokość wsparcia finansowego w ramach tego programu – 200.000,00 zł.

Zarówno duże, jak i drobne działania przyczyniają się do wzrostu komfortu życia w naszym
mieście. Planując inwestycje, samorząd ma na względzie dobro mieszkańców, ekologię oraz
rozwój miasta. Tegoroczne działania uatrakcyjnią Pionki pod względem inwestycyjnym, ale
także bezpośrednio wpłyną na wygodę, zdrowie i bezpieczeństwo populacji miasta.
Nasze miasto pięknieje z dnia na dzień. Pionki stają się ciekawsze, nowocześniejsze i bardziej
dostępne. Wspomniana dostępność nie tyczy się jedynie otwartości oraz atrakcyjności, ale
również wdrażania komfortowych rozwiązań architektonicznych dla osób starszych oraz
z niepełnosprawnościami. We wszystkich inwestycjach bowiem czynione są starania, by
z infrastruktury miejskiej mógł skorzystać każdy mieszkaniec naszego miasta.
Doskonałym przykładem takiego działania jest modernizowany
ośrodek nad Stawem Górnym w Pionkach, który przechodzi
obecnie renesans. Stanowi on atrakcję zarówno dla Pionkowian,
pobliskich mieszkańców, jak i dalekich przyjezdnych. Jednak, co
ważniejsze – dostosowany jest do potrzeb osób starszych oraz
osób z niepełnosprawnościami. W budynku „A” znajduje się
winda, w obu budynkach są także specjalnie dostosowane
łazienki. Wybudowana została również kładka umożliwiająca
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie na
plażę oraz wypoczynek blisko wody.
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Specjalnie dla najstarszych mieszkańców naszego miasta realizowane są zadania związane
z budową stref zieleni. Projekt Zielone Pionki umożliwił rewitalizację wspomnianego Ośrodka
Staw Górny, Placu Konstytucji 3 Maja, parku przy Alei Jana Pawła II, Błoni miejskich oraz
skweru przy Alejach Lipowych. Stanowią one miejsca spotkań oraz wypoczynku mieszkańców,
w szczególności pionkowskich seniorów. Miejsca te cieszą się ogromnym powodzeniem,
o czym świadczą liczne głosy mieszkańców.
Z myślą o osobach starszych i z niepełnosprawnościami realizowane są także wszystkie
inwestycje drogowe, dzięki czemu na ul. H. Sienkiewicza oraz ul. J. Słowackiego powstały
przejścia dla pieszych przyjazne osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Wspomniane
przejścia są obniżone oraz specjalnie oznakowane. Intensywny kolor oraz specjalne wypustki
stanowią ostrzeżenie oraz alarmują o zbliżaniu się do jezdni. Takie rozwiązanie znacznie
wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a dzięki obniżeniu – umożliwia przejazd osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Miasto dba także o komfort osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności miejsc
użyteczności publicznej. Władze miasta starają się, by załatwienie spraw w urzędzie,
jednostkach podległych, czy dojazd do szkół oraz innych placówek nie stanowił żadnego
problemu. Sukcesywnie realizowane są zatem prace polegające na oznakowaniu miejsc
parkingowych w szkołach, przedszkolach oraz budynkach użyteczności publicznej.
Komfort mieszkańców jest dla władz miasta priorytetem, dlatego każda inwestycja
realizowana jest z myślą o wszystkich Pionkowianach – w szczególności tych najbardziej
potrzebujących. Przed nami wiele wyznań, mimo to z determinacją działać będziemy dla dobra
pionkowskiej społeczności.
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Wygrane konkursy
Pionkowskie inwestycje zostały docenione w ogólnopolskich konkursach. „Modernizacja roku
i budowa XXI wieku” to plebiscyt skierowany do wszystkich tych, którym zależy na
wypromowaniu lokalnej architektury oraz lokalnych inwestycji. Celem konkursu jest
wytyczanie nowych trendów oraz promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie,
promocja najlepszych modernizacji oraz nowo wybudowanych budynków, czy dróg na terenie
całego kraju. W gronie uczestników XXV edycji konkursu znalazły się nasze miejskie inwestycje:
•

Park przy Alei Jana Pawła II w kategorii „tereny zieleni”

•

Zmodernizowany budynek „A” nad Stawem Górnym w Pionkach w kategorii „obiekty
hotelarsko-turystyczne” – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku
& Budowa XXI w.”
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Komisja Konkursu z Prezesem Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa
Materialnego postanowiła przyznać obydwu naszym lokalnym inwestycjom nominację do
Finału XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja roku i budowa XXI wieku”. To
ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że komisja konkursu opublikowała niemalże 350 zgłoszeń
obiektów z terenu całego kraju! Dzięki nominacji, zarówno park miejski, jak i budynek „A”
znalazły się już na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu.
Konkurs organizowany jest pod patronatem m. in.: Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Budownictwa. Wśród Patronów
Medialnych znaleźli się m. in.: Rzeczpospolita, ROM-DOM, czy Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Komisja Konkursu na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku” i „Najlepszą inwestycję
oświetleniową 2020 roku” przyznała Gminie Miastu Pionki II nagrodę za oświetlenie inwestycji
„Zielone Pionki” - obiekt I – Skwer (park) przy Al. Jana Pawła II w Pionkach w kategorii
„Oświetlenie zewnętrzne terenów miejskich i publicznych, terenów rekreacyjnych, parków
i ogrodów oraz elementów małej architektury”. W swoim uzasadnieniu Komisja stwierdziła:
„Wykonując rewitalizację terenu umiejętnie dobrano i wkomponowano w przestrzeń latarnie
i słupki oświetleniowe. W porze nocnej uzyskano bardzo dobry efekt oświetleniowy
zaznaczający przebieg alejek przy jednoczesnym doświetleniu otaczającej je zieleni.
Zastosowane oświetlenie doskonale podkreśla walory użytkowe i rekreacyjne obiektu.
Instalacja oświetleniowa jest spójna, z użyciem nowoczesnych technologii, przez co zapewnia
odpowiedni komfort funkcjonalny i użytkowy. W ocenie Komisji zaprezentowane oświetlenie
wyróżnia się na tle przestrzeni miasta w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym”.

Konkurs na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku” i „Najlepszą inwestycję
oświetleniową 2020 roku” ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie
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oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych,
propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań
technicznych dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii
elektrycznej. Jego organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
9 grudnia 2021 r. odbyło się 11 Forum Rozwoju Mazowsza, na którym ogłoszono wyniki
prestiżowego plebiscytu #eFEktUE – nominacje
do konkursu Lider Zmian 2023”. W gronie
zwycięzców znalazł się nasz lokalny projekt
„Modernizacja infrastruktury nad Stawem
Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk
kryzysowych oraz ożywienie społecznogospodarcze”.
Tegoroczna edycja internetowego konkursu #eFEktUE zorganizowana została po raz pierwszy.
W rywalizacji udział brały projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 – 2020 z danego subregionu Mazowsza. Zgodnie z jego zasadami zarówno
jego zwycięzcy, jak i nominowani kwalifikują się automatycznie do udziału w konkursie
głównym, tj. edycji konkursu Lider Zmian odbywającej się w 2023 roku, w kategorii „#eFEktUE
odbywającego się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Po raz 15 redakcja Echa Dnia wyróżniła firmy i instytucje, które wnoszą trwały wkład w rozwój
gospodarczy naszego regionu poprzez promocję, funkcjonowanie oraz działanie na rzecz
środowiska
lokalnego.
Wśród
nagrodzonych Burmistrz Miasta Pionki,
który podziękował za prestiżowe
wyróżnienie, bo to oznacza, że Pionki na
mapie ziemi radomskiej są ważnym
miejscem. Rozwój miasta, rozbudowa
infrastruktury,
modernizacja
ulic
i chodników, ale także wiele pozytywnych
zmian jakie nastąpiły w ostatnim czasie,
to sukces wszystkich mieszkańców
Pionek.
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7. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W Gminie Miasta Pionki w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
•
•
•

•
•

Strategia rozwoju Miasta 2016-2022 zatwierdzona i przyjęta do realizacji uchwałą
Nr XXIII/113/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 stycznia 2016 r.;
Program Rewitalizacji Miasta 2016-2022 zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą
Nr XLII A 1274/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 21 kwietnia 2017 r.;
Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF zatwierdzona
i przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXIII/111/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 26 stycznia
2016 r.;
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą
Nr XXXIII/222/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 29 listopada 2016 r.;
Uchwała Nr XLVII/275/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 08.12.2021 r. w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Pionki na lata 20212024 z perspektywą do roku 2028” – aktualizacja.

Przyjęty do realizacji Program Rewitalizacji Miasta Pionki na lata 2016-2022 stanowi
szczegółowy opis rewitalizacji Miasta Pionki. Zawiera on część opisową, identyfikującą
najważniejsze problemy dotyczące całego miasta, analizę wskaźnikową, dzięki której ustalono
obszary zdegradowane oraz część przedstawiającą najważniejsze przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, bez realizacji których niemożliwe będzie wyprowadzenie obszarów
zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Opracowanie dokumentu oraz pozytywna ocena
programu dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i umieszczenie
go na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów gmin województwa mazowieckiego
umożliwiło Gminie Miasta Pionki oraz pozostałym uczestnikom procesu rewitalizacji złożenie
wniosków aplikacyjnych na realizację celów rewitalizacji. Przedstawione w dokumencie
projekty rewitalizacyjne mają na celu naprawę zdegradowanej tkanki miejskiej poprzez
działania na rzecz aktywizacji, integracji, budowania poczucia tożsamości lokalnej, a także
poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców miasta.
Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu:
1. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację
zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”,
2. „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje 9 i 13”,
3. „Rozbudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście
Pionki”,
4. „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie
miejskim”.
W roku 2021 kontynuowane były prace nad projektami:
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1. „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację
zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022 (RPO WM 2014-2022) Osi
Priorytetowej RPO WM VI Jakość życia w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów
zmarginalizowanych oraz środków budżetu Państwa.
Planowany całkowity koszt projektu wynosi 6.564,279,22 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie
na poziomie 80% z UE tj. 4.522.923,50 zł oraz 15% z Budżetu Państwa tj. 848.048,15 zł. Wkład
własny Beneficjenta wynosi 1.193.307,57 zł. Projekt realizowany był od 31.03.2017 r. do
31.07.2020 r.

Celem nadrzędnym przedmiotowego projektu, zgodnie z celem działania 6.2 RPO WM, jest
ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych
funkcji społeczno-gospodarczych. Celem głównym projektu jest rewitalizacja terenu
poprzemysłowego – Staw Górny Pionki w Mieście Pionki oraz zwiększenie dostępności do
usług społecznych osób zamieszkujących teren rewitalizacji zagrożonych m.in. ubóstwem,
wykluczeniem społecznym, poprzez dostosowanie przestrzeni i budynków publicznych na
miejsca aktywizacji i integracji. Projekt obejmuje rewitalizację obszaru zdegradowanego
terenu poprzemysłowego – Staw Górny Pionki. Zakres projektu obejmuje: Budynek A –
modernizacja budynku Ośrodka Staw Górny, Budynek B – modernizacja budynku
Stowarzyszenia Żeglarzy, Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pionkach
– zagospodarowanie otoczenia budynków.
W wyniku realizacji projektu zmodernizowane budynki pełnią funkcję miejsca spotkań dla
mieszkańców, gdzie organizowane są szkolenia, zajęcia dla osób z problemami z terenu
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rewitalizacji. W budynku zaadaptowano również pomieszczenia dla organizacji
pozarządowej/podmiotu ekonomii społecznej i zaplecza, pomieszczenia pomocnicze dla
Ośrodka i Stowarzyszenia Żeglarzy. Budynek B stanowi otwartą strefę społeczno-kulturową –
pomieszczenie wielofunkcyjne do organizacji warsztatów, szkoleń i targów lokalnego
rzemiosła/produktów spożywczych pod dachem.
Realizacja przedmiotowego projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących celów
szczegółowych: dostosowanie wnętrz budynków do pełnienia nowych funkcji społecznogospodarczych; stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wpływającej na integrację
społeczności obszaru rewitalizowanego; podniesienie walorów estetycznych budynków i ich
otoczenia, a co za tym idzie podniesienie ich atrakcyjności inwestycyjnej; dostosowanie
budynku i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; stworzenie nowych miejsc
pracy, stworzenie miejsc zaspokajających potrzeby społeczne, sprzyjające integracji
mieszkańców i aktywizacji społeczno-zawodowej; przywrócenie wartości użytkowej budynku;
zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizowanego – Staw Górny Pionki; ograniczenie
występujących problemów społeczno-ekonomicznych na obszarze rewitalizacji; wzrost
poziomu bezpieczeństwa i jakości życia na obszarze rewitalizacji; polepszenie warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia mieszkańców na obszarze
rewitalizowanym. Realizacja projektu pozytywnie oddziałuje na jakość życia mieszkańców,
stwarza warunki do aktywizacji, integracji społeczności, komunikacji społecznej.

Przedmiotowy projekt wpływa na lepszą dostępność mieszkańców obszaru zdegradowanego
do wysokiej jakości miejsc aktywizacji zawodowej, rozwiązywania problemów społecznych,
integracji społecznej, rekreacji i wypoczynku. Budynki i zagospodarowana wokół nich
przestrzeń, stanowią ogólnodostępny obszar spotkań i aktywności mieszkańców obszaru
rewitalizowanego.
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2. „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje 9 i 13”
Projekt pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13” współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI
„Jakość życia” działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 20142020).
Celem
nadrzędnym przedmiotowego
projektu, zgodnie z celem działania 6.2
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego,
jest
ożywienie obszarów zmarginalizowanych
poprzez przywrócenie lub nadanie im
nowych funkcji społeczno-gospodarczych.
Celem głównym projektu jest odnowa
tkanki mieszkaniowej, w zakresie części
wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy
Aleje Lipowe 9 i 13 oraz Leśna 17 w Pionkach.
Projekt obejmuje odnowę tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych przy ulicy Aleje Lipowe 9 i 13 oraz ul. Leśnej 17, a także
zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji projektu odnowione zostaną budynki
mieszkalne stanowiące zasób komunalny Gminy Miasta Pionki przy ul. Aleje Lipowe 9, 13
i Leśna 17. Modernizacja budynków w zakresie części wspólnych polegać będzie na: ociepleniu
ścian zewnętrznych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej,
wymianie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych w częściach wspólnych i korytarzach,
ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją, ociepleniu stropodachu, wykonane zostaną
również prace w zakresie remontu klatek schodowych i wspólnych przestrzeni, remont
pomieszczeń piwnicy, dokonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznych (na klatkach
schodowych, korytarzach i pozostałych pomieszczeniach wspólnych), modernizacja instalacji
wodno-kanalizacyjnych wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Zagospodarowanie
terenu pomiędzy budynkami Aleje Lipowe 9 i 13 – zagospodarowanie otoczenia budynków.
Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów
szczegółowych:
•
•
•

dostosowanie wnętrz budynków do wymogów higieniczno-sanitarnych,
stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wpływającej na integrację społeczności
budynków z obszaru rewitalizowanego,
podniesienie walorów estetycznych budynków i ich otoczenia, a co za tym idzie
podniesienie ich atrakcyjności,
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•
•
•
•

dostosowanie budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
stworzenie przestrzeni zaspokajających potrzeby społeczne, sprzyjające integracji
mieszkańców,
przywrócenie wartości użytkowej budynków,
wzrost poziomu bezpieczeństwa i jakości życia na obszarze rewitalizacji.

W wyniku realizacji projektu wyremontowane zostaną części wspólne bloków komunalnych
dzięki czemu obszar rewitalizacji będzie bardziej atrakcyjny. Dzięki kompleksowości
prowadzonych działań, stworzone zostaną nowe warunki życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Dodatkowo na budynkach zostanie przeprowadzona termomodernizacja, która
w znaczący sposób przyczyni się do niskoemisyjności.
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Wizualizacja bloku Al. Lipowe 13

3. Rozbudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w mieście Pionki
Wniosek został złożony w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Całość inwestycji opiewała na blisko cztery i pół miliona złotych
- 4.484.253,60 zł z czego dofinansowanie stanowiło pięćdziesiąt procent wartości inwestycji 2.242.126,00 zł, a wkład własny to - 2.242.127,60 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana była
na 2019 rok.

Podstawowym zadaniem projektu była rozbudowa ulicy Fabrycznej, tak aby na całej swojej
długości posiadała szerokość 6,00 m. Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową o dwóch
pasach ruchu. Na całym odcinku zaplanowano budowę chodnika, ścieżki rowerowej
dwukierunkowej, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę zatoki autobusowej, wymianę
oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wzdłuż ulicy zaprojektowano
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97 miejsc parkingowych oraz 7 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej długości
projektowanego odcinka znajdują się liczne zjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej.
W niniejszym projekcie przewidywano wykonanie wszystkich niezbędnych elementów
służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się użytkowników
ruchu drogowego oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia. Zakres
opracowania objął także odwodnienie części rozbudowywanej ul. Fabrycznej poprzez
projektowany system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów ulicznych
z osadnikiem. Rozbudowa ulicy Fabrycznej zapewnia bezpośrednią obsługę posesji
i infrastruktury bezpośrednio przyległej do ulicy, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, podniosła atrakcyjność gospodarczą terenów bezpośrednio znajdujących
się przy niej, zwiększyła komfort życia mieszkańców i przyczyniła się do zwiększenia
dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.
4. „Zielone Pionki –– zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu
Operacyjnego POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu – Rozwój
terenów zieleni w miastach i ich obszarach.
Polega on na rozwoju terenów zieleni w mieście Pionki na pięciu wskazanych obszarach, tj.:
•
•
•
•
•

Park Linearny wzdłuż ul. Jana Pawła II,
Staw Górny,
Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości,
Plac Konstytucji 3 Maja,
Skwer przy ul. Aleje Lipowe.

Łącznie teren objęty projektem to 7,7 ha.
Planowany całkowity koszt projektu wynosi 10.915.268,55 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie
na poziomie 9.158.464,15 zł. Termin realizacji projektu: 2017 – 2021 r.
Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu prac rewitalizacji ogólnodostępnych terenów
zieleni publicznej w mieście. Dzięki realizacji projektu możliwe było lepsze wykorzystanie
potencjału oraz walorów krajobrazowo–przyrodniczych miasta Pionki.
Celem projektu pn. „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni
w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy
jakości życia mieszkańców Pionek poprzez:
•
•
•

przywrócenie różnorodności biologicznej terenów zielonych miasta,
ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
zwiększenie powierzchni zagospodarowanych terenów zielonych, w tym terenów
biologicznie czynnych,
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•
•
•
•
•
•

zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska,
zmniejszenie hałasu przyulicznego,
zmniejszenie spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód
powierzchniowych,
poprawa stateczności zboczy i skarp przyulicznych i na innych terenach zielonych,
zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych miasta dla mieszkańców i zwiększenie ich
walorów użytkowych.

Realizacja projektu przyczyniła się do zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni
w mieście Pionki. W ramach projektu przewidziano tworzenie i odnowę parków i skwerów,
odnowienie zieleni w centrum miasta, rewaloryzację terenów zieleni obejmującą wymianę
roślinności na bardziej odporną na istniejące warunki pogodowe, tworzenie infrastruktury dla
udostępniania zieleni w postaci ciągów pieszo-rowerowych, stojaków na rowery, ścieżek,
ławek, infrastruktury oświetleniowej, toalet publicznych, obiektów małej architektury, placów
zabaw, siłowni plenerowych itp. Wybudowana infrastruktura zachęca do aktywnego
korzystania z tego miejsca oraz wypoczynku. Umożliwia również organizację różnego typu
imprez sportowych, kulturalnych co przyczynia się do rozwoju lokalnych inicjatyw.
W ramach projektu przewidziano do realizacji w roku 2020 i latach następnych następujące
prace:
Teren Parku Linearnego wzdłuż Alei Jana Pawła II
Projekt przewidywał głównie zmianę
układu
komunikacyjnego
oraz
wzbogacenie nasadzeń o krzewy
i byliny bazując na istniejącym
wartościowym drzewostanie. Nowo
prowadzona nawierzchnia piesza
jest wykonana z przepuszczalnych
kruszyw mineralnych i prowadzi
wzdłuż całego założenia parkowego.
Miejscowo tworzy niewielkie place,
gdzie zastosowano nawierzchnię z wielkoformatowych elementów betonowych i wyznacza
nowe przestrzenie w postaci niewielkich polan dla wypoczynku biernego. Program tych
przestrzeni dedykowany jest różnym użytkownikom, np.: matkom z dziećmi, młodzieży,
osobom starszym czy z niepełnosprawnościami. Wprowadzono nowe elementy małej
architektury w postaci ławek z oparciami oraz oświetlenie parkowe (latarnie do 3-4 m wys. –
świecenie w dół co zmniejsza zanieczyszczenie światłem). Pomiędzy polanami rekreacyjnymi
wprowadzono nasadzenia krzewów i bylin w postaci ogrodów tematycznych, jako element
edukacji ekologicznej.
Nowatorskim rozwiązaniem ekologicznym i przyrodniczym jest wprowadzenie tzw.
biogeneratorów w postaci soczewek zielni złożonej z gatunków rodzimych krzewów i bylin,
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w strukturze zwartej, cechujących się także bogatą bioróżnorodnością oraz takim doborem
gatunkowym i przygotowaniem gleby, aby spełniać konkretne funkcje przyrodnicze
i ekologiczne. W powyższym kontekście zaproponowano w projekcie kilka typów
biogeneratorów, poprzez odpowiednie dobory gatunkowe oraz zabiegi agrotechniczne, jak
np. nisze bytowania i baza pokarmowa dla owadów (pszczoły, motyle) oraz innych niewielkich
zwierząt, wydzielające olejki aromatyczne dla poprawy mikroklimatu, z wymienionym
podłożem na grunt strukturalny
w celu lepszej infiltracji i retencji
wód opadowych.
Staw Górny w Pionkach
Projekt przewidywał nowe
zagospodarowanie terenu na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
– z podziałem na dwa obszary –
pierwszy jako park wypoczynku
i rekreacji wodnej, natomiast
drugi – jako park leśny. Wprowadzono nowe nasadzenia o charakterze naturalistycznym,
wzbogacające i różnicujące już występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne. Są to
nasadzenia wielopiętrowe z roślin o zróżnicowanej sile wzrostu, porze kwitnienia oraz okresie
wegetacji. Bazą są gatunki rodzime, a struktura nasadzeń charakteryzuje się zróżnicowaniem
gatunkowym w celu uzyskania większej bioróżnorodności, co częściowo zmniejsza koszty
pielęgnacyjne oraz przyczynia się do stworzenia nowych siedlisk dla owadów, ptaków i małych
ssaków. Zastosowano różne gatunki roślin rodzimych, odpornych na warunki miejskie oraz
czasowe przesuszanie i podmakanie.
Przestrzeń
tworzą
strefy
funkcjonalno-użytkowe, wyznaczane
przede wszystkim przez układ
komunikacyjny, który uzupełniony
został główną promenadą biegnącą
wzdłuż linii brzegowej stawu.
Głównym elementem programu
rekreacyjnego są dwie plaże oraz
elementy wodne. Pierwszy z nich to
plac zabaw wodnych, tzw. splash
park – wykonany z nawierzchni
EPDM, z różnego rodzaju zabawkami
wykorzystującymi wodę (dysze,
korytarze wodne, „bramy” etc.). Drugim elementem jest naturalistyczny zbiornik wodny wraz
roślinnością – swym charakterem, formą i rozwiązaniami materiałowymi nawiązujący do
siedlisk naturalnych, uzupełniony o elementy rekreacyjne.
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Kontrastem dla cechującej się intensywnym programem części wodnej jest południowa część
terenu – park leśny, w którym wybudowano park linowy wraz z śródleśnymi polanami
rekreacyjnymi.
Park Miejski Błonia przy ul. Niepodległości
Projekt przewidywał stworzenie alei obwodnicowej wraz z drogami poprzecznymi
wydzielającymi polany rekreacyjne o różnym przeznaczeniu. Główna, największa polana służyć
ma na lokalne imprezy wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu poprzez starasowanie
murkami oporowymi, co przyczyniło się do zmniejszenia spływu powierzchniowego
i utworzyło swoisty rodzaj widowni amfiteatralnej. Na niej przygotowano miejsce na kino
letnie czy też scenę na pikniki i koncerty. Program rekreacyjny pozostałych polan to rodzinna
polana piknikowa z miejscem na grilla i luźno rozstawionymi elementami małej architektury
(stoły z ławami) oraz polana przeznaczona na naturalistyczny plac zabaw złożony z urządzeń
zbudowanych z drewna i urządzeń edukacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano budowę altany z funkcją kawiarni i małej gastronomi oraz
toaletą i taras, nawierzchnię utwardzoną pod pawilon, nawierzchnię z kostki i typu ECO
przepuszczalną. To element integrujący te przestrzenie oraz wykorzystywany jako scena dla
przestrzeni pikników rodzinnych. Dopełnieniem programu jest lokalizacja na małych polanach
wzdłuż drogi obwodnicowej miejsc z urządzeniami do ćwiczeń w formule ścieżki ćwiczeń tzw.
stacje do Street Workout. Elementy te rozmieszczono wzdłuż układu komunikacyjnego.
W projekcie wprowadzono także takie elementy małej architektury jak ławki z oparciami, ławy
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bez oparcia, ławka parkowa do przewijania dzieci, ławka solarna, leżanki oraz kosze na śmieci
pojedyncze oraz do segregacji, oświetlenie i utwardzone nawierzchnie. Typ nowych nasadzeń
ma podkreślać naturalistyczny charakter parku.
Koszt inwestycji to 2.100.720,00 zł. Prace wykonało konsorcjum firm: P.H.U. SYLWER Trzos
Sylwester, Czarna Wieś 21B, 26–670 Pionki, R.A.M. Bujak P.B. „FUBIT”, ul. Jędrzejowska 81,
29–100 Włoszczowa.
Skrajnie, na obrzeżach parku wprowadzono
zagęszczanie nasadzeń i kształtowanie semidzikiej
struktury
wielopiętrowej
i wielogatunkowej bazującej na gatunkach
rodzimych
dostosowanych
do
siedliska
potencjalnego dla tego terenu (bioróżnorodność).
Związane jest to także z tworzeniem nisz
ekologicznych dla roślin i zwierząt. Takie biotopy
także występują jako luźne, soliterowe grupy
rozmieszczone na całym terenie parku. Wzdłuż
torów kolejowych gęste nasadzenia zieleni izolacyjnej. Projekt przewidywał zachowanie
w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu i innych wartościowych nasadzeń wraz
z zastosowaniem zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających stan roślin. Zasadzone zostały
nowe krzewy i byliny oraz łąki kwiatowe.
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Park Miejski Błonia w Pionkach – II część
Ta część projektu objęła prace na terenie położonym przy ul. Niepodległości, wzdłuż stacji
kolejowej Pionki Zachodnie. W ramach prac wykonano ciągi piesze, nowe oświetlenie,
posadowiono elementy małej architektury oraz dokonano nasadzeń roślinnych.
Wykonawcą prac była firma MARCBUD.
Głównym celem projektu pn. „Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni
w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy
jakości życia mieszkańców Pionek.
Plac Konstytucji 3-go Maja
Projekt przewidywał nowe zagospodarowanie terenu Placu Konstytucji 3 Maja.
Dla podkreślenia układu placu wprowadzono nasadzenia niskich krzewów okrywowych,
zestawienie traw ozdobnych oraz bylin, a także drzewa liściaste i iglaste (sosny) – w formie
liniowych kompozycji. Przestrzeń ma charakter formalny i regularny.

Rytm nasadzeń wyznaczają ukośne pasy adaptowanej nawierzchni. Liniowym nasadzeniom
drzew oraz krzewów ozdobnych wzdłuż głównego ciągu towarzyszą nowoczesne drewniane
siedziska. Od strony północno-zachodniej plac wzbogacony został przez układ wodny.
Przewidywano minimalistyczny układ wodny w postaci zamgławiacza lub modernistycznej
bryły, która dodatkowo wpłynęłaby korzystnie na lokalny mikroklimat. Wprowadzenie
roślinności ogranicza spływ wody do kanalizacji (zwiększona retencja wodna). Nasadzenia
przyczyniają się także do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem od
ulicy, a także poprawiają mikroklimat miejsca oraz zwiększają absorbcję zanieczyszczeń. Celem
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powyższych zabiegów kształtowania nowej przestrzeni terenów zieleni jest poprawienie
mikroklimatu tej części miasta, wzbogacenie składu gatunkowego oraz zróżnicowanie
siedliskowe – bioróżnorodność, stworzenie dogodnych warunków.

Gmina Miasta Pionki od lat skutecznie pozyskuje środki zewnętrze zarówno ze źródeł unijnych,
jak i krajowych. Dzięki tym dotacjom realizowanych jest wiele inwestycji i projektów, które
wpływają na polepszanie warunków życia mieszkańców i rozwój miasta. Ponadto miasto
zrealizowało szereg dużych przedsięwzięć, co zwiększyło jego potencjał inwestycyjny
i wpłynęło pozytywnie na poziom życia mieszkańców.
Skwer przy ul. Aleje Lipowe
Teren zlokalizowany jest między
niską, kamienicową zabudową
wielorodzinną
przy
Alejach
Lipowych w Pionkach. W granicach
opracowania znalazły się działki
nr 87/35 oraz 87/42.
Teren ten stanowił jedynie miejsce
bardzo ograniczonego wypoczynku
biernego oraz miejsce lokalizacji
ciągów komunikacyjnych w formie
przedeptów
i
chodników
z nieprzepuszczalną
dla
wód
opadowych nawierzchnią betonową znajdującą się w różnej kondycji. Za wyjątkiem ławek
z oparciami nie występowały tu elementy zagospodarowania służące okolicznym
mieszkańcom w zakresie edukacji i rekreacji. Istniejąca szata roślinna ograniczona była do
ubogiego pod względem bioróżnorodności trawnika koszonego oraz szpalerowych
i soliterowych nasadzeń drzew. Drzewa istniejące są w większości w dobrym stanie
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zdrowotnym, jednak skład gatunkowy istniejącego drzewostanu był mało zróżnicowany
i pozbawiony drzew mogących stanowić bazę pokarmową dla ptaków. Na terenie skweru
praktycznie nie występowały nasadzenia krzewów i bylin.
Projekt przewidywał w górnej części skweru stworzenie ogrodu wypoczynkowego
przeznczonego dla lokalnej społeczności i odgrodzonego od bloków mieszkalnych trejażem
z pnączami zacieniającym ścieżkę.

W centralnej części ogrodu wprowadzono dużą, wielogatunkową rabatę bylinową. W dolnej
części skweru wprowadzono miejsce gier w gry planszowe (stoliki z siedziskami) oraz niewielki
plac zabaw i miejsce ćwiczeń dla osób starszych. Zaprojektowane ogrody tematyczne mają być
elementem edukacyjnym.
Zastosowano także biogeneratory w postaci soczewek zielni złożonej z gatunków rodzimych
krzewów i bylin, w strukturze zwartej, cechujących się także bogatą bioróżnorodnością oraz
takim doborem gatunkowym i przygotowaniem gleby, aby spełniać konkretne funkcje
przyrodnicze i ekologiczne. Na całej przestrzeni skweru wprowadzono ławki z oparciami, kosze
na śmieci (pojedyncze i do segregacji), oświetlenie niskie w formie słupków wys. ok. 0,8 m
(świecenie w dół). Układ nawierzchni skweru ma postać regularną, symetryczną w kontraście
do adaptowanych luźno rozmieszczonych nasadzeń drzew. Wprowadzono także uzupełniające
nasadzenia krzewów i bylin w postaci boskietów cechujące się bioróżnorodnością.
Nawierzchnie zaplanowane są jako przepuszczalne z kruszyw mineralnych oraz częściowo
przepuszczalne z elementów betonowych zarówno mało i wielkoformatowych.
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA
ODPADAMI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA
8.1. Ochrona Środowiska
Gmina Miasta Pionki przygotowała aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Pionki na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. Celem programu jest przeprowadzenie
analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie oraz określenie kierunków działań
bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska. Program ochrony
dotyczy działań na rzecz utrzymania bądź przywrócenia równowagi przyrodniczej
poszczególnych elementów środowiska, podejmowanych w oparciu o ustalenia aktualnego
stanu. Program Ochrony został podjęty uchwałą Nr XLVII/275/2021 Rady Miasta Pionki z dnia
8 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Pionki na
lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 – aktualizacja.
Od 1 lipca 2021 r. na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Gmina Miasta Pionki
prowadzi sprawy z zakresu składania deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania przez
właścicieli lokali mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu gminy. Udzielana jest pomoc
merytoryczna mieszkańcom podczas składania deklaracji, a także bieżące informacje
o powyższym obowiązku zamieszczane są na stronie internetowej gminy.
W zakresie programu dofinansowania do wymiany pieców „Czyste powietrze” mieszkańcom
Pionek na bieżąco udzielano informacji wraz z przekazywaniem materiałów informacyjnych.
Gmina Miasta Pionki posiada 7 sensorów jakości powietrza zlokalizowanych na obiektach
będących własnością gminy w następujących lokalizacjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

budynek Miejskiego Ośrodka Kultury – ul. Zakładowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Niepodległości
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. J. Kochanowskiego
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Targowa
Przedszkole nr 1, ul. S. Żeromskiego
Przedszkole nr 2 „Lipowy Zakątek”, ul. Aleje Lipowe
budynek Lasów Państwowych, ul. Partyzantów

Sensory pobierają następujące dane pomiarowe: temperaturę powietrza wyrażoną
w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie, prędkość wiatru, stężenie pyłów zawieszonych
PM1, PM2.5 oraz PM10.
Sensory przedstawiają zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości
powietrza CAQI (Common Air Quality Index) w czasie rzeczywistym za pomocą diody, której
kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI wskazaną
w tabeli poniżej:
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Zanieczyszczenie powietrza

Indeks jakości powietrza

PM10 [μg/m3]

PM2,5 [μg/m3]

Bardzo dobry

0-25

0-15

Dobry

25-50

15-30

Umiarkowany

50-90

30-55

Dostateczny

90-135

55-82.5

Zły

135-180

82.5-110

Bardzo zły

> 180

> 110

Aktualny stan powietrza można sprawdzać wchodząc na stronę www.pionki.pl.
Zlecono pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej na terenach będących własnością Gminy
Miasta Pionki: skwer przy ul. Aleje Lipowe, park przy ul. Aleja Jana Pawła II (wraz ze skwerem
przy postoju taksówek), skwer na Placu Konstytucji 3 Maja oraz Park Miejski Błonia i Błonia II
w związku z projektem „Zielone Pionki”.

8.2. Gospodarka odpadami
Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wykorzystywane na cele
związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania tegoż systemu. Z pobieranych opłat gmina
pokrywa następujące koszty funkcjonowania systemu:
•
•
•
•

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługi administracyjnej systemu,
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku z terenu Gminy
Miasta Pionki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Pionkach ul. Zakładowa 7 (ul.
Transportowa 8) realizowany był na podstawie umowy zawartej w dnu 28.09.2020 r. pomiędzy
Gminą Miasta Pionki a firmą ekoPionki sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 5 w Pionkach.
W Pionkach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty.
Ceny za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2021 r., zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Pionki Nr XXV/182/2020 z dnia 9 października 2020 roku, wynosiły:
•

21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są
zbierane i odbierane w sposób selektywny,
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•

42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Ponadto istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.
Od 1 kwietnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe i rekreacyjne zostały wyłączone
z miejskiego systemu gospodarowania odpadami na mocy uchwały nr XVIII/114/2020 z dnia
27 stycznia 2020 r., a ich właściciele byli zobowiązani do podpisywania indywidualnych umów
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotami uprawnionymi,
umieszczonymi w Rejestrze Działalności Regulowanej, który zamieszczony jest na stronie
www.bip.pionki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami – rejestr przedsiębiorców.
W systemie gminnej gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. widniało:
13.214 osób zamieszkałych (ilość osób zamieszkałych deklarujących opłatę za
gospodarowanie odpadami).
Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły:
Lp.

WYDATKI ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021

I

KOSZTY ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI SYSTEMU

KWOTA W ZŁ

1.

Wynagrodzenie pracowników

130.771,76

2.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.195,33

3.

Składki na ubezpieczenie społeczne

24.466,49

4.

Składki na Fundusz Pracy

5.

Odpisy na ZFŚS

2.270,60
4.650,78

Razem
II

172.354,96
KOSZTY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

1.

Zakup materiałów i wyposażenia

18.272,75

2.

Zakup energii

3.

Zakup usług pozostałych

3.886.493,74

Razem

3.904.800,24

Razem I i II

4.077.155,20

33,75

Dochody osiągnięte za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 3.362.378,04 zł:
Ilość odebranych odpadów z terenu Miasta Pionki – system gminny i z PSZOK
Kod odebranych
odpadów

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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Masa odebranych Masa odebranych
odpadów
odpadów
komunalnych
komunalnych
w 2021 r. [Mg]
w 2021 r. [Mg]
PSZOK
251,560

107,160

3.128,000

0
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20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

263,270

10,210

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03

0

140,060

20 01 39

Tworzywa sztuczne

205,940

2,260

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0

10,200

15 01 07

Opakowania ze szkła

201,100

6,480

20 01 01

Papier i tektura

161,500

0

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

0

247,410

20 01 36

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

0

2,386

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0

0,066

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0

5,141

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0

0,080

20 01 35*

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

0

5,432

16 01 03

Zużyte opony

0

37,460

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0

0,440

4.211,370

574,785

SUMA

Na terenie Gminy Miasta Pionki działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (w skrócie zwany PSZOK), który mieści się przy ul. Zakładowej 7 (ul.
Transportowa 8 – po zmianie planu zagospodarowania miasta). Do PSZOK mieszkańcy miasta
Pionki mogą dostarczyć samodzielnie i na własny koszt następujące odpady: papier, tworzywa
sztuczne, szkło, przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodów osobowych, które nie są
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, odpady budowlane, odpady
zielone, zużyte baterie i akumulatory. Punkt jest czynny w godzinach od 11:00 do 19:00 od
wtorku do soboty.
W 2021 przekazano do utylizacji 80 Mg wyrobów zawierających azbest (głównie eternit).
Niebezpieczny i szkodliwy odpad pochodził od mieszkańców miasta Pionki. Zapłata za usługę
wynosiła 26.800,00 zł i była sfinansowana ze środków własnych Gminy Miasta Pionki.

8.3. Gospodarka mieszkaniowa
Podstawowymi aktami prawa lokalnego, regulującymi gospodarkę mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Pionki, są:
•

uchwała Nr LVI/393/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta
Pionki na lata 2018-2022;

98

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i gospodarka mieszkaniowa

•

uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
Miasta Pionki.

Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Pionki wg stanu na dzień 31.12.2021 r. składa się z 381
lokali mieszkalnych w tym 59 stanowią lokale socjalne. Lokale są w 81 budynkach, spośród
których 7 jest w 100% własnością Gminy Miasta Pionki, a pozostałe współwłasnością
(wspólnoty mieszkaniowe) z udziałem gminy. W siedmiu budynkach będących własnością
gminy jest 205 lokali, są to budynki pod adresami:
•
•
•
•
•
•
•

ul. Leśna 17,
ul. Aleje Lipowe 9,
ul. Aleje Lipowe 13,
ul. Niepodległości 3 (szkoła),
ul. Leśna 1 (szkoła),
ul. J. Słowackiego 4 (szkoła),
ul. S. Żeromskiego 6 (przedszkole).

Budynki dawnych hoteli (ul. Leśna 17, ul. Aleje Lipowe 9, ul. Aleje Lipowe 13) stanowiące 100%
własność Gminy wybudowano w latach pięćdziesiątych i ich stopień zużycia przekracza 50%.
Budynki te wyposażone są w instalację wodną i kanalizacyjną, elektryczną, są podłączone do
sieci centralnego ogrzewania, brak jest instalacji gazu ziemnego.
W 2021 roku sprzedano 2 lokale z zasobów mieszkaniowych gminy.
W mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Pionki lokale mieszkalne o obniżonym standardzie,
po zwolnieniu przez dotychczasowych najemców, mogą być przeznaczone na lokale socjalne.
Na lokale socjalne przeznacza się lokale znajdujące się w budynkach:
•
•
•

ul. Aleje Lipowe 9
ul. Aleje Lipowe 13
ul. Leśna 17

W 2021 roku zawarto 38 umów na lokale mieszkalne komunalne, socjalne i tymczasowe.
Na remonty wydano kwotę 81.611,05 zł. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
malowanie opuszczonych lokali, wymianę podłóg. Dokonano napraw sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, naprawy instalacji elektrycznych i oświetlenia części wspólnych w budynkach
Leśna 17, Aleje Lipowe 9 i 13.
Zadłużenie lokali komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiło: 1.301.131,20 zł plus odsetki
w wysokości: 1.188.731,20 zł. Zadłużenie wynikające z nakazów zapłaty wynosiło
6.235.435,05 zł plus odsetki w kwocie 4.523.149,51 zł.
W ramach windykacji należności wysłano ok. 533 wezwań do zapłaty, uzyskano 51 nakazów
zapłaty, skierowano 25 wniosków egzekucyjnych do Komornika oraz uzyskano 2 wyroki
eksmisji.
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9. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO SEKTORA
GOSPODARCZEGO
Rozwój gospodarczy miasta związany jest ściśle z rozwojem przedsiębiorczości, niezależnie od
wielkości i profilu działalności przedsiębiorstwa.
Wśród największych pracodawców, którzy prowadzą działalność na terenach byłych ZTS
„Pronit” możemy wymienić Mesko S.A., TASOMIX, QFG, Fabrykę Amunicji Myśliwskiej „FAMPIONKI” czy innych przedsiębiorców z wielu branż, którzy związali swoje plany z miastem. Do
nich należy Soudal Manufacturing Sp. z o.o. działająca na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
W 2021 roku w Gminie Miasta Pionki było zarejestrowanych 730 aktywnych podmiotów
działalności gospodarczych. Przez okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zarejestrowanych
zostało 50 podmiotów, a wyrejestrowano 35 podmiotów.
W 2021 roku Urząd Miasta Pionki wydał i cofnął następującą ilość zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela:
1.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu (sklepy)

2

2.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5%-18% alkoholu (sklepy)

2

3.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu (sklepy)

2

4.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu (gastronomia)

1

5.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5%-18% alkoholu (gastronomia)

1

6.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu (gastronomia)

1

7.

Ilość wydanych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu (jednorazowe zezwolenie)

0

8.

Ilość wygaszonych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu – na wniosek
przedsiębiorcy (sklepy+gastronomia)

2

9.

Ilość wygaszonych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5%-18% alkoholu – na wniosek
przedsiębiorcy (sklepy+gastronomia)

2

10.

Ilość wygaszonych zezwoleń – decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu – na wniosek
przedsiębiorcy (sklepy+gastronomia)

2

11.

Ilość cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu (prawomocne orzeczenie zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej S.Rej.Radom). Decyzja cofająca zezwolenie

0

12.

Ilość cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5%-18% alkoholu (prawomocne orzeczenie zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej S.Rej.Radom). Decyzja cofająca zezwolenie

0

13.

Ilość cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu (prawomocne orzeczenie zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej S.Rej.Radom). Decyzja cofająca zezwolenie

0

14.

Ilość przyjętych oświadczeń ze sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. na ogólną kwotę 17.128.701,13 zł co wiąże
się z naliczeniem opłat na kolejny rok (szacunek dochodów na 2022 r. to kwota ok. 370.000,00)

50

15.

Poświadczenie danych ze zbioru Ewidencji Działalności Gospodarczej – sprawy różne: zaświadczenia do ZUS-u, Urzędu
Skarbowego, na wniosek osób

9

16.

Sprawozdanie do GUS, MKRPA

2

17.

Liczba złożonych wniosków CEIDG (wpis, zmiana, wznowienie, zawieszenie, wykreślenie)

18.

Ilość aktywnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych A – do 4,5% , B – 4,5%-18% , C –powyżej 18%
(detal+gastronomia na dzień 31.12.2021 r.)

19.

Udzielenie licencji na transport drogowy taksówką

297
104+28
2
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10. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
Budowanie pozycji miasta Pionki, jako miejsca z szeroką ofertą sportowo-rekreacyjną to ważny
cel miejskiej strategii rozwoju. Zaplecze sportowe miasta systematycznie wzbogaca się
o nowoczesne urządzenia oraz atrakcyjną infrastrukturę.
Działaniami polegającymi na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób
dorosłych, zwiększeniu aktywności fizycznej i świadomości społecznej o potrzebie aktywności
ruchowej w każdym wieku, na terenie miasta zajmuje się Pionkowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji (POSiR). Gmina Miasta Pionki finansuje również w formie dotacji celowej realizację
przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez kluby
i stowarzyszenia sportowe.
Gmina Miasta Pionki sprawuje nadzór nad utrzymaniem i właściwym wykorzystaniem bazy
sportowej i rekreacyjnej w skład której wchodzą:
1. Ośrodek „Staw Górny”,
2. Stadion Miejski,
3. Pawilon Sportowy,
4. Boisko Lekkoatletyczne,
5. Basen Miejski,
6. Miejska Hala Sportowa,
7. Boisko „Orlik 2012”,
8. Lodowisko „Biały Orlik”,
9. Ogródek Jordanowski,
10. Place zabaw dla dzieci (6 placów) – przy ul. Kruczej, ul. Spokojnej, ul. J. Słowackiego, na
terenie Ośrodka „Staw Górny”, na terenie Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk”, na
terenie Ogródka Jordanowskiego,
11. Siłownie zewnętrzne (2 siłownie), – na terenie Ośrodka „Staw Górny”,
12. Otwarte Strefy Aktywności (OSA – 5 stref) przy ul. J. Korczaka, ul. Leśnej,
ul. H. Sienkiewicza, ul. Bohaterów Studzianek i przy ul. J. Kochanowskiego,
13. Siłownia Zewnętrzna „Tainer” ul. Aleje Lipowe (skwer).
Obiekty te są obiektami użyteczności publicznej, działającymi w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu i rekreacji. Spełniając wymogi
ustawy o kulturze fizycznej oraz o samorządzie gminnym Gmina Miasta Pionki utrzymuje
wysoki standard świadczonych usług. W tym celu niezbędne jest posiadanie bazy
dostosowanej do wymagań instytucji kontrolujących oraz oczekiwań mieszkańców.
Administratorem wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie
Gminy Miasta Pionki jest Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z wyłączeniem obiektów
znajdujących się na terenach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pracownicy POSiR
regularnie dokonują kontroli Stref Aktywności i placów zabaw jakie znajdują się na terenie
Gminy Miasta Pionki, a także największego placu zabaw jakim jest Ogródek Jordanowski.
Administrują również lodowiskiem Biały Orlik oraz budynkiem będącym jego zapleczem,
w którym dokonano remontu części pomieszczeń i wymiany części pokrycia dachowego.
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W Pionkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji czas od stycznia do grudnia 2021 roku, to dalszy
okres rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej miasta oraz dalszy wzrost poziomu sportowego
naszych klubów i drużyn sportowych. Gmina Miasta Pionki oraz Pionkowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji byli organizatorami szeregu różnorodnych imprez sportowo-rekreacyjnych,
w których brali udział nie tylko mieszkańcy miasta i okolic, ale także z terenu całego kraju.
Niebagatelny udział w tej sferze życia publicznego miały również organizacje pozarządowe,
które przy wsparciu samorządu lokalnego mogły zrealizować wiele zadań dofinansowywanych
w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji administrował obiektami sportowymi i rekreacyjnymi
na terenie miasta, dbał o ich wizerunek i funkcjonalność. Obiekty te wymagały stałych
przeglądów technicznych, napraw i remontów. POSiR regularnie dokonuje także
systematycznej kontroli pięciu Otwartych Stref Aktywności (OSA) i 11 placów zabaw jakie
znajdują się na terenie naszego miasta, a w tym największego placu zabaw jakim jest Ogródek
Jordanowski.
W 2021 roku nie brakowało także nowych inwestycji dotyczących polepszenia bazy sportoworekreacyjnej, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy wizerunku miasta.
W ramach tych prac Basen Miejski doczekał się remontu niecki i stropu, po to aby spełnić
zalecenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Ośrodek „Staw Górny” odzyskał
dawny blask, lodowisko „Biały Orlik” otrzymało długo oczekiwane zadaszenie, a na terenie
Osiedla „Chemiczna II” oddano do użytku nowy plac zabaw dla dzieci.

Największym wyzwaniem samorządu lokalnego była gruntowna rewitalizacja Ośrodka „Staw
Górny”, która została przeprowadzona w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury nad
Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie
społeczno-gospodarcze” oraz realizacja projektu „Zielone Pionki”. W ramach tego pierwszego
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projektu zmodernizowano budynki, zagospodarowano otoczenie, wybudowano wodny plac
zabaw dla dzieci oraz podłączono ośrodek do sieci wodno-kanalizacyjnej. Szczególną uwagę
zwraca teraz budynek „A”, który stał się architektoniczną perełką. Niegdyś był to budynek
parterowy w którym mieścił się lokal gastronomiczny i magazyn sprzętu wodnego. Po
przebudowie znalazły tu swoje miejsce: wypożyczalnia sprzętu wodnego, pomieszczenia
socjalne dla obsługi ośrodka, pokój dla ratowników, pokój medyczny oraz ogólnodostępny
blok sanitarno-szatniowy. Na piętrze otwarto punkt gastronomiczny z tarasem, który bardzo
szybko stał się popularnym miejscem spotkań mieszkańców miasta. Obok znajduje się sala
konferencyjna, urządzona w imponującym przeszklonym pomieszczeniu, z którego roztacza
się widok na akwen wodny. Organizowane są tam nie tylko szkolenia, ale również różnego
rodzaju zajęcia i spotkania integracyjne. Kolejnym obiektem zmodernizowanym w ramach
tego projektu jest budynek „B”, w którym organizowane są warsztaty i szkolenia. Wydzielone
zostały w nim także pomieszczenia organizacyjne dla dwóch stowarzyszeń pozarządowych:
Klubu Żeglarskiego Pionki i Stowarzyszenia Motocyklowego Pionki oraz szkutnia dla jachtów
i łódek. Wewnątrz znajdują się również pomieszczenia noclegowe przeznaczone na wynajem
dla gości odwiedzających ośrodek.
Działaniem wieńczącym realizację projektu było wybudowanie placu wodnego dla dzieci –
Splash Parku z 16 urządzeniami wodnymi. Umożliwia on doskonałą oraz bezpieczną formę
zabawy dla najmłodszych. To jedyne takie miejsce w regionie, nic więc dziwnego, że przyciąga
rodziny z dziećmi z odległych okolic.

Odbudowa ośrodka wpisuje się w szerzej zakrojone działania pionkowskiego samorządu.
Celem równolegle realizowanego projektu „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa
terenów zieleni w krajobrazie miejskim” była natomiast rewitalizacja ogólnodostępnych
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terenów zieleni w mieście, których wciąż brakuje, a rewitalizacja ośrodka nad Stawem Górnym
była niezwykle ważną częścią tego planu.
W 2021 roku POSiR był organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportoworekreacyjnych. Należały do nich między innymi: zorganizowany w dniu 30 maja Rodzinny
Dzień Dziecka, który był jednocześnie otwarciem zmodernizowanego Ośrodka „Staw
Górny”. W czasie tego święta, na najmłodszych i ich rodziców czekała moc atrakcji. Można
było spotkać Myszkę Miki, skosztować słodkości, sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie
w starciu jeden na jeden z wielokrotnym reprezentantem Polski w ulicznej piłce nożnej –
Mariuszem Ujazdą. To tylko część atrakcji jakie tego dnia zostały przygotowane dla dzieci. Dwa
dni później obchody Dnia Dziecka przeniosły się na nowo otwarty plac zabaw dla dzieci na
terenie osiedla „Chemiczna II”. Placem pomiędzy blokami na ul. Bohaterów Studzianek
i Adasia Guzala zawładnęły dzieci. Dla najmłodszych przygotowanych było wiele rozrywek.
Piłkarskie umiejętności można było szlifować dzięki pokazowi i konkursom, które przygotował
Mistrz Świata, Mistrz Europy oraz Mistrz Polski we freestyle football – Paweł Skóra. Nie
zabrakło także zajęć plastycznych, konkursów sportowych, a także słodkiego poczęstunku,
ale przede wszystkim dobrej zabawy.
27 czerwca na pionkowskim boisku „Orlik 2012” zmierzyli się ze sobą przyjaciele i koledzy
Sławka z „Prochu” Pionki, Korony Kielce, MG MZKS Kozienice i Radomiaka Radom
w Memoriale Sławomira Rutki. Tego samego dnia nad Stawem Górnym odbyły się
II Amatorskie Regaty Jachtów Kabinowych klasy FOKA, Memoriał Janka Płucienniczaka
„Gutka”. W zawodach zorganizowanych przez Klub Żeglarski Pionki wystartowały załogi z kilku
klubów żeglarskich. Natomiast sierpniowe Mistrzostwa Pionek w tenisie ziemnym seniorów
miały rekordową frekwencję, a poziom zawodów był wyższy niż na niektórych turniejach
ogólnopolskich.
15 sierpnia odbyła się IX edycja Biegu Tropem Wilczym. Mimo upalnej pogody i sezonu
urlopowego, na starcie pojawiło się liczne grono biegaczy z Pionek i okolic. Punktualnie
o godzinie 12:00 ruszył bieg na symbolicznym dystansie 1963 metrów. Godzinę później na
trasę ruszyli zawodnicy rywalizujący na dystansie 6 kilometrów.
Niedziela 12 września stała pod znakiem biegów przełajowych. Tego dnia zawodnicy
rywalizowali w biegach na 5 i 10 kilometrów podczas Pucharu Puszczy Kozienickiej w Biegach
Przełajowych. Impreza została zorganizowana wspólnie przez PlenSUN, Pionkowski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Nadleśnictwo Kozienice i Lasy Państwowe. W samo południe na krótszą
trasę ruszyło blisko 40 zawodników.
18 września na Ogródku Jordanowskim odbył się festyn „Postaw na rodzinę”. Wśród atrakcji
znalazły się zawody i atrakcje sportowe, m.in.: tory przeszkód, gry 1:1, rzucanie do celu
przygotowane przez instruktorów i animatorów z Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
11 listopada odbyły się Sztafetowe Biegi Niepodległości z okazji 103. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Na Stadionie Miejskim o zwycięstwo dzielnie walczyły
reprezentacje wszystkich pionkowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
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Wielu szachistów z Pionek i całego kraju wzięło udział w rywalizacji o Puchar Burmistrza
Miasta Pionki w szachach błyskawicznych. Zostały one rozegrane 27 listopada. Szachiści
rozpoczęli swoje zmagania w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ulicy Zakładowej 5.
W wydarzeniu wzięło udział 24 zawodników z 2 federacji. 18 z nich posiadało ranking FIDE.
W turnieju wystartowali wyłącznie sami mężczyźni. Podczas I Turnieju o Puchar Burmistrza
Miasta Pionki zawodnicy w różnym wieku walczyli o nagrody pieniężne i rzeczowe.
5 grudnia w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbył się X Memoriał Władysława
Kramczyka pod Patronatem Burmistrza Miasta. W turnieju wzięło udział 10 drużyn
klubowych z rocznika 2011 z terenu całego Mazowsza.
W niedzielę 19 grudnia odbył się finałowy bieg Grand Prix Pionek w biegach przełajowych.
W Biegu Zimy zawodnicy po raz ostatni w tym roku mieli możliwość rywalizować na dystansie
10 kilometrów o punkty w generalnej klasyfikacji. Na trasę poprowadzoną ścieżkami
Nadleśnictwa Kozienice ruszyli biegacze między innymi z Pionek, Warki, Kozienic i Radomia.
Rok 2021, to rok wielu sukcesów zawodników oraz trenerów pionkowskiego klubu na arenie
ogólnopolskiej. Największe sukcesy wśród tenisistów ziemnych odnosiła Natalia Drela.
Wygrywała turnieje w Warszawie, Radomiu czy Piotrkowie Trybunalskim, co zaowocowało na
koniec roku powołaniem do kadry narodowej dla najlepszych dziewczynek z rocznika 2010.
W lutym odbyła się Powiatowa Gala Mistrzów Sportu, gdzie nasi sportowcy ponownie znaleźli
się wśród najlepszych zawodników ziemi radomskiej. Nagrodzeni zostali nominowani
sportowcy z 13 gmin, wchodzących w skład powiatu, a także zawodnicy wyróżnieni w całym
powiecie w dwóch kategoriach wiekowych, w tym także trenerzy i wychowawcy młodzieży.
W grupie młodszej drugie miejsce zajęła Alicja Wiszniowska zawodniczka KS Centrum Tang Soo
Do, wicemistrzyni Polski kickboxingu w walkach pointfighting kadetek starszych – 55 kg,
powołana do Kadry Narodowej Kadetów PZKB w formule pointfighting. W grupie starszej
drugie miejsce przypadło Zuzannie Maj, również zawodniczce KS Centrum Tang So Do,
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mistrzyni Polski kickboxingu w walkach pointfighting juniorek +70 kg, powołanej do Kadry
Narodowej Juniorów PZKB w formule pointfighting.
Duże zmiany zaszły również w największym pionkowskim klubie sportowym, w KS „Proch”
Pionki, gdzie w jesiennych wyborach władz klubu ze stanowiska ustąpił jego wieloletni Prezes
Mirosław Lepa, a jego miejsce zajął były zawodnik Albin Falkiewicz.
W niniejszym podsumowaniu nie sposób pominąć kilku wydarzeń sportowych o zasięgu
ogólnopolskim. Należy do nich gala boksu zawodowego Tymex Boxing Night 17, którą
gościliśmy w dniu 21 maja w Miejskiej Hali Sportowej. Transmisja z gali prowadzona była przez
ogólnopolską telewizję TVP Sport.
Natomiast w dniu 28 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
odbyła się długo wyczekiwana Gala 10-lecia Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do Pionki.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Pionki.
W roku 2021 powinien być obchodzony jubileusz 95 – lecia KS „Proch” Pionki, ale jego
obchody, ze względu na obostrzenia pandemiczne, zostały przełożone na 2022 rok.
Bardzo ważnym elementem polityki prospołecznej prowadzonej przez Burmistrza miasta jest
także współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju
i upowszechniania sportu w naszym mieście. Swoim zasięgiem objęła ona 12 klubów
sportowych i stowarzyszeń, które w statucie posiadały zapis o rozwoju kultury fizycznej
i sportu. W oparciu o Program Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami NGO oraz
w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie, w drodze otwartych konkursów
ofert dla organizacji pozarządowych oraz w procedurze pozakonkursowej mogły one liczyć na
wsparcie pozafinansowe i finansowe dotyczące realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasta
Pionki.

10.1. Przychody i starty z działalności obiektów sportoworekreacyjnych
Działalność POSiR miała charakter usługowy, przychody z tego tytułu wyniosły w 2021 roku
łącznie 134.903,00, a w tym:
•
•
•
•
•

Basen Miejski – 21.631,43 zł
Miejska Hala Sportowa – 22.538,70 zł
Ośrodek „Staw Górny” – 39.517,80 zł
Lodowisko „Biały Orlik” – 26.283,30 zł
Pawilon Sportowy (Centrum Odnowy Biologicznej i Grota Solna) – 24.931,61 zł

Niektóre obiekty sportowe przyniosły większe inne mniejsze zyski w stosunku do roku
ubiegłego, co spowodowane było: pandemią i co za tym idzie ograniczeniami w korzystaniu
z obiektów, remontem basenu, remontem dachu lodowiska. I tak:
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•
•
•
•

Basen Miejski osiągnął mniejszy przychód o 1.678,57 zł (remont obiektu),
Miejska Hala Sportowa zwiększyła przychód o 11.801,70 zł,
Ośrodek „Staw Górny” zwiększył przychód o 10.962,80 zł,
Lodowisko „Biały Orlik” – strata o 14.975,70 zł (remont dachu).

10.2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program Współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.2020.0.1057) został przyjęty przez Radę Miasta Pionki Uchwałą Nr XXIX/100/2020 z dnia
23 grudnia 2020 r.
Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały
Nr XV/148/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
Program poddany był konsultacjom w okresie od 20 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r.
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pionki, a także przez opublikowanie
na stronie internetowej Urzędu Miasta Pionki i BIP. W trakcie okresu konsultacji nie wpłynęła
żadna pisemna propozycja dotycząca zmian treści zawartych w projekcie Rocznego Programu
Współpracy na 2021 r.
Uwagi do projektu programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem stosownego
wzoru formularza do konsultacji. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego COVID-19 zrezygnowano ze spotkania otwartego.
W trakcie okresu konsultacji nie wpłynęła żadna pisemna propozycja dotycząca zmian treści
zawartych w projekcie Rocznego Programu Współpracy, który został skierowany przez
Burmistrza Miasta Pionki do uchwalenia przez Radę Miasta.
Celem głównym uchwalonego na 2021 rok Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi było budowanie, rozwijanie i kształtowanie partnerstwa Miasta Pionki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, dla wspólnych działań służących
definiowaniu i zaspokajaniu społecznych potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Celami szczegółowymi programu były:
•
•

wzmacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,
swoje otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tożsamość i tradycję,
tworzenie warunków do wyrównywania szans niepełnosprawnych członków
społeczności Miasta Pionki, w każdym aspekcie życia tej społeczności,
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•
•

•

•

zapewnienie warunków do wyrównywania szans życiowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo,
wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych
z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz
powierzenie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na
ich realizację,
realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze
zm.), a wymienionych w § 7 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2021 rok,
prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Miasta Pionki oraz
tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych.

Powyższe cele realizowane były w formie finansowej i pozafinansowej.
W 2021 roku priorytetowe obszary współpracy Gminy Miasta Pionki z organizacjami
pozarządowymi obejmowały:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
działalność charytatywną,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
ochronę i promocję zdrowia,
działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
turystykę i krajoznawstwo,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
ratownictwo i ochronę ludności,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
promocję i organizację wolontariatu,
pomoc Polonii i Polakom za granicą,
działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochronę
praw dziecka,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10.3. Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym Gminy Miasta Pionki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede
wszystkim na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie
pożytku publicznego oraz w procedurze poza konkursowej, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r.
poz. 1057 ze zm.). W 2021 r. ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert, w wyniku których
do dofinansowania wybrano zadania 11 podmiotów i podpisano 13 umów. Łączna wysokość
środków przeznaczonych na dotacje w ramach tych konkursów wynosiła 228.000,00 zł, z tego
podmioty dotowane wykorzystały 128.500,00 zł.
Udzielono także 6 dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) w kwocie 23.900,00 zł,
na realizację zadań w zakresie:
•
•
•
•
•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 9.900,00 zł (1 dotacja),
ochrony i promocji zdrowia: 1.000,00 zł (1 dotacja),
turystyka i krajoznawstwo: 3.000,00,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 2.500,00 zł
(1 dotacja),
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 7.500,00 zł (2 dotacje).
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Ogółem w 2021 r., w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Miasta
Pionki zaplanowano kwotę 228.000,00 zł, z czego przyznano środki finansowe na łączną kwotę
152.400,00 zł, co stanowi 67% kwoty przeznaczonej w budżecie na ten cel. Skutkowało to
podpisaniem 19 umów z 17 podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Zestawienie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miasta Pionki:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – łączna kwota dofinansowania
113.000,00 zł:
• KS „Proch” – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie
upowszechniania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
z terenu Gminy Miasta Pionki 50.000,00 zł
• UKS CHAMPION – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie
upowszechniania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
z terenu Gminy Miasta Pionki 15.000,00 zł
• UKS „BETA” – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie
upowszechniania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
z terenu Gminy Miasta Pionki 10.000,00 zł
• Pionkowskie Towarzystwo Siatkówki – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
w zakresie upowszechniania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo z terenu Gminy Miasta Pionki 15.000,00 zł
• KS Centrum Tang Soo Do – organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie
upowszechniania sportów walki wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
z terenu Gminy Miasta Pionki 13.000,00 zł
• MUKS „Delfin” – organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie
upowszechniania pływania wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu
Gminy Miasta Pionki 5.000,00 zł
• Klub Żeglarski Pionki – organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie
upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
z terenu Gminy Miasta Pionki 3.000,00 zł
• Klub Sportowy SHORIN – RYU KARATE - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych
w zakresie upowszechniania sportów walki wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo z terenu Gminy Miasta Pionki 2.000,00 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza – łączna kwota dofinansowania 15.500,00 zł:
• KS Centrum Tang Soo Do – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki w okresie wakacji 2021 roku
2.500,00 zł
• Pionkowskie Towarzystwo Pływackie – organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki w okresie wakacji 2021
roku 2.000,00 zł
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary – organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki w okresie wakacji 2021
roku 4.000,00 zł
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•

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski – organizacja czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki w okresie wakacji
2021 roku 4.000,00 zł
• UKS „BETA” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na
terenie Gminy Miasta Pionki w okresie wakacji 2021 roku 3.000,00 zł
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – konkurs został unieważniony ze względu na
brak złożonych ofert na realizację ww. zadania w przewidzianym terminie.
Zestawienie dotacji udzielonych w trybie uproszczonym – łączna kwota dofinansowania
23.900,00 zł:
1. Kultura Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
• Stowarzyszenie Seniorów „Kontrast” – zadanie: „Damą być” – uroczysty koncert
z okazji Dnia Kobiet 9.900,00 zł
2. Ochrona i promocja zdrowia:
• Stowarzyszenie Klub Amazonki w Pionkach – Wyjazd rehabilitacyjno - integracyjny
Bieszczady 2021 1.000,00 zł
3. Turystyka i krajoznawstwo:
• Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień” – zadanie: „Wyprawa turystyczna
seniorów do Krakowa i Wieliczki” 3.000,00 zł
4. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
• Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – zadanie: „Zwierzę nie jest
rzeczą, nie porzucaj” 2.500,00 zł
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
• Generacja Polskiego Sportu – zadanie: „Finał Grand Prix Pionek w siatkówce
plażowej 5.000,00 zł
• Klub Sportowy PATEX Pionki – zadanie: „Udział dzieci i młodzieży w Mistrzostwach
Polski w tenisie ziemnym w kategorii SIA” 2.500,00 zł

10.4. Współpraca o charakterze pozafinansowym
Gmina Miasta Pionki wspierała także sektor pozarządowy w formach pozafinansowych
o charakterze:
informacyjnym – udzielała organizacjom informacji o istnieniu zewnętrznych źródeł
finansowania ich działalności statutowej, prowadziła i aktualizowała wykaz organizacji
pozarządowych, udzielała porad w zakresie aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania;
promocyjnym – promowała działalność podmiotów poprzez publikację informacji na temat
ich działalności na stronie internetowej Miasta Pionki, promowała idee wolontariatu
na stronie internetowej Miasta Pionki, udzielała rekomendacji organizacjom pozarządowym
współpracującym z Gminą Miasta Pionki ubiegającym się o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych, udzielała Patronatów Burmistrza Miasta tym podmiotom, które o to zabiegały;
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organizacyjnym – nieodpłatnie udostępniała obiekty gminne do realizacji zadań będących
treścią umowy na wsparcie zadania publicznego zleconego do realizacji przez Gminę Miasta
Pionki, realizowała wspólne projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz społeczności
lokalnej z zakresu kultury, ekologii, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia
i upowszechniania tradycji narodowej poprzez wsparcie rzeczowe i finansowe;
pomoc techniczna – Gmina Miasta Pionki pomagała w organizowaniu środków transportu
do przewozu osób i materiałów, związanych z wykonywaniem zadań publicznych zlecanych
przez Gminę, udostępniała pomieszczenia lub użyczała sprzęt służący do realizacji zadań
publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Pionki;
Program Współpracy był wyrazem polityki prospołecznej władz Miasta Pionki wobec
funkcjonujących organizacji pozarządowych, zmierzającej do zapewnienia im możliwości
działania na terenie Gminy Miasta Pionki. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami odbywała się na zasadach: wsparcia i pomocy, partnerstwa,
efektywności działania, jawności i wzajemnego poszanowania interesów partnerów
współpracy.
Gmina Miasta Pionki, zgodnie z Programem Współpracy wspierała zadania publiczne
do wysokości 90% wartości realizowanego zadania, lub w 100% w przypadku powierzenia
realizacji zadania zleconego. Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację
poszczególnych projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność członków
organizacji i wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozarządowe pozyskiwały środki finansowe
od sponsorów prywatnych, z funduszy europejskich, czy innych programów krajowych.
Działania Gminy Miasta Pionki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców miasta, stanowiły uzupełnienie działań Gminy.

10.5. Wykaz organizacji pozarządowych
W 2021 roku na terenie Gminy Miasta Pionki działało 38 organizacji pozarządowych.
Organizacje o charakterze pomocowo – charytatywnym:
1.
2.
3.
4.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej/oddział Pionki,
Parafialny Zespół „Caritas” Diecezji Radomskiej przy Parafii św. Barbary w Pionkach,
Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,
Ochotnicza Straż Pożarna w Pionkach,

Organizacje o charakterze narodowo –patriotycznym:
5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Staropolski w Pionkach,
6. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pionki,
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7. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Pionkach,
8. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
9. Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Pionki,
10. Stowarzyszenie Ochotniczy Oddział Kawalerii w Barwach 22 Pułku Ułanów
Podkarpackich,
Organizacje i stowarzyszenia o charakterze sportowo – rekreacyjnym:
11. Klub Sportowy „PROCH”,
12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN”,
13. Uczniowski Klub Sportowy „BETA”,
14. Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPION”,
15. Pionkowskie Stowarzyszenie Tenisowe „Challenge”,
16. Pionkowskie Towarzystwo Siatkarskie,
17. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK PIONKI”,
18. Klub Sportowy Centrum TANG SOO DO,
19. Stowarzyszenie Motocyklowe Pionki,
20. Klub Żeglarski Pionki,
21. Pionkowskie Towarzystwo Pływackie,
22. UKS „Daniel”,
23. Stowarzyszenie Tenisowe „Winner”,
24. Polski Związek Wędkarski koło Pionki,
25. Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe,
26. Klub Sportowy „PATEX” Pionki,
Organizacje i stowarzyszenia o charakterze kulturalno-oświatowym:
27. Stowarzyszenie SUMUS,
28. Stowarzyszenie ASTA,
29. Stowarzyszenie Seniorów „AGAT”,
30. Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień”,
31. Stowarzyszenie „Pro-IMPULS”,
32. Społeczne Ognisko Artystyczne,
33. Stowarzyszenie Seniorów „Barwy Życia Razem”,
34. Stowarzyszenie Seniorów „KONTRAST”,
35. Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej,
Organizacje i stowarzyszenia promocji i ochrony zdrowia:
36. Stowarzyszenie Klub „Amazonki” w Pionkach,
37. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Azyl”.
Organizacje wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności:
38. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/Pionki.
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11. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach funkcjonują jako wydział będący w strukturze Urzędu
Miasta Pionki. Zostały utworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami niezdolnych do
podjęcia pracy zawodowej.

11.1. Formy i metody realizowanej działalności
rehabilitacyjnej
Formy i metody realizowanej przez warsztaty działalności rehabilitacyjnej
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach mają do zrealizowania trzy cele: rehabilitacja
zawodowa, społeczna i zdrowotna. Poprzez realizację tych celów placówka chce wpłynąć na
ogólny rozwój uczestników, poprawę sprawności psychicznej i fizycznej w kierunku
przygotowania podopiecznych do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w społeczności,
w tym również życia zawodowego.
Cele te Warsztat realizuje poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•

ogólne usprawnienie funkcji psychofizycznych,
naukę i dalsze rozwijanie umiejętności wykonywania czynności codziennych,
pobudzanie aktywności społecznej,
przygotowanie do życia społecznego, rozwój umiejętności interpersonalnych,
rozwój umiejętności planowania określonych działań,
poprawę kondycji psychicznej,
naukę podstawowych czynności z zakresu prac plastycznych, technicznych,
samoobsługi itp.,
rozwijanie umiejętności w dziedzinach, jakie realizują poszczególne pracownie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach prowadzone są przez Gminę Miasta Pionki,
rozpoczęły swoją działalność 15 grudnia 2004 roku. Na zajęcia terapeutyczne w warsztatach
uczęszcza 35 osób z niepełnosprawnościami, w tym 13 kobiet i 22 mężczyzn. Jedenastu
uczestników pochodzi z Gminy Pionki, czworo z Gminy Jedlnia-Letnisko, a pozostali
beneficjenci są mieszkańcami Pionek. Stopień niepełnosprawności 12 podopiecznych jest
umiarkowany, pozostali są osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 34 osoby
posiadają orzeczenia wydane na stałe. Żaden uczestnik nie opuścił Warsztatów, w związku
z czym nie było nowych przyjęć. Terapia prowadzona jest na podstawie Indywidualnych
Programów Rehabilitacji, które tworzone są zgodnie z zamierzonymi celami terapii oraz
w oparciu o indywidualne predyspozycje i możliwości uczestników.
Podopieczni realizują programy rehabilitacji w poszczególnych, tematycznych pracowniach.
W warsztatach działa siedem takich pracowni: informatyczno – techniczna, tkacko –
krawiecka, plastyczno – malarska, agroterapii, samoobsługi, muzyczno – rytmiczna oraz
ceramiczna.
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Informatyczno – techniczna. W pracowni
informatycznej
uczestnicy
opanowują
podstawy obsługi komputera oraz popularnych
programów komputerowych takich jak Open
Office, Power Point, Corel Draw. Uczą się
wykorzystywania narzędzi biurowych oraz
narzędzi stosowanych przy pracach w tzw.
małej poligrafii jakimi są drukarka, laminator,
bindownica, maszyna tnąco - wytłaczająca,
wykrojniki do papieru. Pracownia oferuje
wykonywanie
zaproszeń
tematycznych,
wizytówek, dyplomów oraz plakatów. Dzięki zdobytym umiejętnościom podopieczni dokonują
obróbki zdjęć oraz obrazów cyfrowych jakie rejestrujemy podczas warsztatowych
przedsięwzięć. W roku 2021 dużą popularnością cieszyły się zaproszenia komunijne i ślubne.
Tkacko – krawiecka. Pracownia tkacka realizuje zajęcia podczas, których uczestnicy
opanowują różne techniki haftu, takie jak haft krzyżykowy czy wstążeczkowy. Zdobywają
umiejętności wyszywania oraz zdobienia materiałów np. koralikami. W pracowni powstają
prace wykonywane na szydełku oraz przedmioty szyte z filcu i materiału. Prace tworzone
w pracowni tkackiej wyróżniają się dużymi walorami dekoracyjnymi dzięki czemu cieszą się
dużym zainteresowaniem, w szczególności w okresie przedświątecznym. Najczęściej
wykonywanymi pracami jakie powstały w tejże pracowni w 2021 roku były filcowe dekoracje,
krasnale, obrazy filcowe. Jedna z takich prac zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym dla uczestników WTZ, DPS oraz ŚDS „Sztuka osób niepełnosprawnych”.
Plastyczno – malarska. W pracowni plastycznej
uczestnicy tworzą prace przy wykorzystywaniu
takich technik plastycznych jak malarstwo,
rysunek, kolaż, plastyczne techniki mieszane
typu mix media i decoupage. Uczestnicy
wykonują przedmioty nie tylko o charakterze
wytworów plastycznych mających na celu
ukazanie walorów artystyczno - estetycznych
pracy, ale także tworzą przedmioty dekoracyjne,
cieszące się popularnością. W 2021 roku
wykonywane były np. szklane lampiony,
drewniane dekoracje świąteczne, anioły
malowane na deskach i stroiki. W pracowni
wykańczane były gipsowe odlewy, wykonywane w pracowni ceramicznej. Anioły robione tą
techniką przekazywane były nowożeńcom, jako prezent od Burmistrza Miasta Pionki.
Agroterapii. Zajęcia w pracowni agroterapii mają na celu zdobywanie przez uczestników takich
umiejętności jak uprawa i pielęgnacja roślin, planowanie i prowadzenie ogrodu warzywnego,
gdzie uczą się podstawowych czynności związanych z ogrodnictwem. Dzięki uprawie warzyw
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mogli latem cieszyć się z uzyskanych plonów. Uczestnicy posadzili między innymi ogórki,
pomidory, truskawki, cukinie, fasolkę szparagową, buraki oraz tak zwaną włoszczyznę.
W pracowni agroterapii podopieczni zaangażowani są także w prace porządkowe wokół
budynku oraz pielęgnację kwitnących roślin doniczkowych.
Samoobsługi. Zajęcia w tej pracowni pozwalają uczestnikom osiągnąć umiejętności w zakresie
przygotowania posiłków i czynności jakie mają z tym współzależność. Beneficjenci planują
posiłki, przygotowują składniki, uczą się posługiwać narzędziami kuchennymi oraz sprzętem
AGD. Dzięki uzyskanym plonom z ogrodu warzywnego mają możliwość opanowania nauki
wykorzystania takich zasobów jakie posiadają. Zdobywają praktykę w kwestii podawania
przygotowanych posiłków oraz utrzymywania miejsca pracy w należytym porządku.
W pracowni samoobsługi zabezpieczane są zapasy w postaci warzyw korzeniowych
pochodzących z ogrodu.

Muzyczno – rytmiczna. W pracowni muzycznej istotnymi czynnościami jakie wykonują
uczestnicy są przygotowania do wszelkiego rodzaju występów artystycznych. Ciekawymi
zajęciami jakie oferuje pracownia są ćwiczenia z rytmiki, ćwiczenia oddechowe, rozluźniające,
dykcyjne. Dodatkowymi zajęciami jest zaznajamianie się z gatunkami muzycznymi, słuchanie
muzyki wyciszającej i relaksacyjnej. Dzięki wszelkiego rodzaju występom uczestnicy rozwijają
pasje wokalno – aktorskie, nabierają pewności siebie, współdziałają w grupie, radzą sobie
z tremą, mają większe poczucie sprawstwa, co z kolei niesie za sobą następstwo w postaci
ogólnie lepszego funkcjonowania. Ponadto w ramach zajęć uczestnicy opanowują
umiejętności obsługi sprzętu grającego, mikrofonów itp.
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Ceramiczna. Zajęcia w pracowni ceramiki dają możliwość nauki wykonywania odlewów
gipsowych oraz nauki dekorowania gotowych prac ceramicznych. Uczestnicy osiągają lepsze
rezultaty jeżeli chodzi o skupienie swojej uwagi na pracy oraz doskonalą zdolności manualne
i precyzję. W pracowni wylewa się także piękne anioły i inne mniejsze formy ceramiczne.

W 2021 roku uczestnicy WTZ Pionki intensywnie brali udział w zajęciach terapeutycznych
realizowanych przez poszczególne pracownie zgodnie z założeniami zawartymi
w Indywidualnych Planach Terapii na rok 2021. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w 2021 roku zaczęła się od organizacji pracy zdalnej. Wprowadzenie zasad, które wymusiła
pandemia, polegało na tworzeniu cotygodniowych harmonogramów pracy zdalnej,
przygotowaniu zagadnień, materiałów oraz skomponowaniu pakietów dla każdego
uczestnika. Raz w tygodniu pakiety były dostarczane do podopiecznych, zaś efekty pracy
nadsyłano do instruktorów w postaci zdjęć, slajdów itp. za pośrednictwem komunikatorów
takich jak Messenger czy Skype. W tym czasie instruktorzy byli w stałym kontakcie
z uczestnikami, służyli pomocą i wskazówkami podczas wykonywania prac oraz odbywali
z nimi rozmowy telefoniczne.
Wraz z luzowaniem obostrzeń w marcu uczestnicy powrócili do pracy stacjonarnej
w warsztatach. Początkowo zajęcia odbywały się w trybie hybrydowym z podziałem na mniej
liczne grupy. Wczesną wiosną podczas zajęć w warsztatach dominowała tematyka związana
ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Jak co roku podopieczni wykonali stroiki oraz
ozdoby świąteczne, a także kartki okolicznościowe z życzeniami. Marzec to także miesiąc,
w którym od wielu już lat odbywa się konkurs pod nazwą Tradycje Wielkanocne. W 2021 miała
miejsce jego XV edycja – tym razem wyjątkowo organizowana w trybie on-line.
Kwiecień to miesiąc, w którym na szczególne
zainteresowanie zasługuje ogród. Podopieczni
angażowali się w prace porządkowe wokół
budynku oraz przygotowali grządki i rabaty do
dalszych działań związanych z wysiewem warzyw
oraz sadzeniem sadzonek. Wykonywali również
wiele projektów zaproszeń komunijnych.
W pracowniach terapii uczestnicy wykonywali
odlewy gipsowe, które później poddawane były
dalszej obróbce takiej jak szlifowanie i malowanie.
W związku z przypadającym na kwiecień Dniem Ziemi podczas zajęć wykonali plakaty
tematyczne zachęcające do świadomego dbania o planetę. W końcówce miesiąca, mając na
uwadze zbliżające się święta majowe, podopieczni wykonali flagi, kotyliony oraz plakaty
związane z tematyką historyczną.
W maju uczestnicy WTZ obchodzili Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Z tej okazji
w placówce odbyły się zajęcia plenerowe, podczas których powstały niepowtarzalne prace
plastyczne. Zwieńczeniem obchodów tego dnia był symboliczny przemarsz wokół placówki.
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W maju obchodzony był także Dzień bez śmiecenia. Święto ma na celu uświadomienie
wszystkim jak istotna jest dbałość nie tylko o środowisko, ale także o czystość naszego
najbliższego otoczenia oraz przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów. W tym
celu podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy wykonali plakaty „wirtualne kosze na śmieci”
oraz przyporządkowali odpady do właściwych pojemników segregacyjnych. W maju otrzymali
również sadzonki warzywne podarowane przez gospodarstwo Eko Flora. Podopieczni
wykonali prace w ogrodzie w postaci nasadzeń. WTZ Pionki brały także udział w XVIII
Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Śpiewamy razem” organizowanym przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu.
W pracowni muzyczno- rytmicznej podopieczni przygotowali repertuar taneczny oraz układ
z wykorzystaniem szarf. W maju uczestnicy wzięli udział w Pikniku Rodzinnym
zorganizowanym w Uroczej Chatce w Jedlni Letnisko. Mieli okazję zaprezentować występ
wokalno- taneczny przed członkami swoich rodzin. Odbył się także poczęstunek w formie grilla
oraz spotkanie z zamieszkującymi w gospodarstwie pięknymi alpakami.
Czerwiec rozpoczął się celebrowaniem Dnia
Dziecka. Z tej okazji podopieczni wybrali się na
pyszny, lodowy poczęstunek do plenerowej
kawiarenki w centrum miasta. Piękna pogoda
umożliwiła instruktorom przeprowadzenie
większej ilości zajęć plenerowych, podczas
których uczestnicy wykonali m. in. sałatkę
warzywną, korzystając z plonów warsztatowego
ogrodu. Otrzymali też kolejną partię sadzonek
kwiatów od gospodarstwa Eko Flora. Uczestnicy
przygotowali donice oraz potrzebne do wykonania nasadzeń sprzęty. Kwiatowe dekoracje
ozdobiły wejście do budynku oraz parapety okienne. W ogrodzie warzywnym na bieżąco
trwały prace związane z podlewaniem oraz usuwaniem chwastów.
W czerwcu odbyło się również rozstrzygnięcie V Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Film On,
w którym nasi podopieczni brali udział. W celu urozmaicenia zajęć terapeutycznych
w warsztatach odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji Komisariatu w Pionkach.
Tematyka pogadanki uwzględniała zagadnienia związane z zagrożeniami podczas wakacyjnych
wyjazdów, spotkań z osobami nieznajomymi oraz zwracania szczególnej uwagi na
bezpieczeństwo.
W lipcu oprócz zaplanowanych zajęć terapeutycznych realizowanych w poszczególnych
pracowniach, poruszona została tematyka związana z wakacjami, wyjazdami oraz
odpoczynkiem. Podczas zajęć podopieczni wykonali indywidualne „Mapy marzeń” związane
z miejscami, które chcieliby odwiedzić. Przy okazji przypomnieli wiele informacji związanych
z geografią naszego kraju, regionami oraz największymi miastami Polski. Uczestnicy
warsztatów brali udział w XI Festiwalu Piosenki Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych
„Wesoło mi”. Kapela z Leśnej wywalczyła w tym konkursie I miejsce. W lipcu uczestnicy
celebrowali Światowy Dzień Czekolady. Wykonali plakat- kolaż opowiadający cykl
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powstawania deserów czekoladowych począwszy od sadzonki kakaowca aż do kostki
czekolady i wyrobu cukierniczego wykorzystującego ten surowiec. Kolejnym wydarzeniem
była wycieczka do Ośrodka Staw Górny w Pionkach, podczas której uczestnicy mieli okazję
korzystać ze wszystkich atrakcji, które są w tym miejscu dostępne. Pływali na rowerkach
wodnych, odpoczywali na leżakach, korzystali z kąpieli w splash parku oraz zjedli poczęstunek
w miejscowej restauracji.
W ramach zajęć w pracowni samoobsługi uczestnicy celebrowali „Dzień frytek”. Przygotowali
poczęstunek w postaci porcji frytek, które spożyli podczas przerwy śniadaniowej. Przy okazji
przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania prac kuchennych, szczególnie
gdy używamy urządzeń takich jak kuchenka czy piekarnik.
W lipcu uczestnicy WTZ brali udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej,
prowadzonym przez członka OSP w Pionkach. Wysłuchali prelekcji, zapoznali się z zasadami
udzielania pomocy osobie poszkodowanej oraz wykonali ćwiczenia resuscytacji krążeniowooddechowej z użyciem fantomu. Pod koniec lipca w warsztatach odbył się „Dzień Przyjaźni”.
Z tej okazji podczas zajęć uczestnicy wspólnie wykonali plakat, opowiedzieli z czym kojarzy im
się przyjaźń i dlaczego jest tak ważna w życiu każdego człowieka.
W sezonie letnim nie zrezygnowano z zajęć
w pracowni rehabilitacji. Podopieczni brali
także udział w zajęciach na świeżym
powietrzu, chodzili na spacery, grali w gry
zespołowe, odpoczywali w parku.
Wrzesień rozpoczął się przygotowaniami do
udziału w VI Konkursie Tanecznym Osób
Niepełnosprawnych „Zumba” organizowanym
przez WTZ w Jedlance Starej. Tego typu
przedsięwzięcia
cieszą
się
wśród
podopiecznych dużym zainteresowaniem. Uczestnicy bardzo chętnie biorą w nich udział,
przygotowują się do występów podczas prób w pracowni muzyczno-rytmicznej. We wrześniu
Warsztaty Terapii Zajęciowej wzięły udział w festynie organizowanym pod hasłem „Postaw na
rodzinę”. Podopieczni wraz z instruktorami przygotowali wspaniałą loterię fantową, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Były wspaniałe
nagrody rzeczowe , wśród nich znalazły się również wytwory pracy podopiecznych naszych
Warsztatów. W dniu 21 września przedstawiciele WTZ w Pionkach odwiedzili Krzyżanowice.
Wzięli udział w Festynie integracyjno-kulturowym odbywającym się w tamtejszym Domu
Pomocy Społecznej. Organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
w partnerstwie z DPS Krzyżanowice. Festyn był doskonałą okazją do integracji oraz spotkania
z podopiecznymi innych placówek. Kolejnym wrześniowym wydarzeniem w WTZ była długo
wyczekiwana wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Podopieczni mieli okazję skorzystać
z różnych atrakcji, jakie oferuje to urokliwe miejsce. Był rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie
zabytków, spacer po zabytkowym rynku, zwiedzanie wąwozu korzeniowego. Z okazji Dnia
Chłopaka podopieczni uczestniczyli w karaoke. Śpiewem, tańcem oraz wesołą zabawą uczcili
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to wyjątkowe święto. Był również słodki poczęstunek i drobne upominki dla męskiej części
warsztatowej społeczności.
6 października odbył się wyjazd do Otrębusów. Podopieczni WTZ wzięli udział w uroczystej
inauguracji cyklu wydarzeń edukacyjnych ukazujących piękno polskiego folkloru. Projekt był
realizowany przez zespół „Mazowsze” oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Ważnym celem projektu było dostosowanie oferty kulturalnej zespołu do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. W październiku podopieczni WTZ wzięli udział w V Spotkaniu
z wierszem, fraszką i poezją zatytułowanym „Poezja w rękodziele artystycznym”. Walory prac
naszych uczestników zostały docenione oraz nagrodzone. Tradycją w pionkowskich
warsztatach jest zapraszanie na spotkania ciekawych gości. W październiku WTZ odwiedził
nauczyciel gry na gitarze ze Szkoły Muzycznej w Pionkach. Podczas spotkania podopieczni
wysłuchali koncertu gitarowego oraz przypomnieli znane melodie filmowe. Podczas kolejnego
ciekawego spotkania gościli pracowników Centrum Medycznego Spokojna w Pionkach:
doktora oraz higienistkę stomatologiczną. Goście opowiedzieli podopiecznym jak ważna jest
higiena zębów i jamy ustnej, jak prawidłowo szczotkować uzębienie, używać nici
dentystycznych. Zaprezentowali również szereg przydatnych akcesoriów do higieny.
W sezonie jesiennym uczestnicy warsztatów zawsze angażują się w prace porządkowe wokół
budynku oraz w ogrodzie. Podopieczni grabią liście, porządkują rabaty przed zimą. Dbają także
o estetykę wejścia do budynku wykonując jesienne dekoracje. Jesień przyniosła dla nich
wspaniałą wiadomość o zajęciu II miejsca przez podopieczną WTZ w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym dla uczestników WTZ, DPS oraz ŚDS „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Praca
konkursowa powstała w pracowni tkacko-krawieckiej. Podopieczni intensywnie uczestniczyli
w aktywności jaką oferuje pracownia samoobsługi. Przygotowywali posiłki z jesiennych
warzyw. Tradycyjnie celebrowali także Narodowe Święto Niepodległości. Dla upamiętnienia
tego wydarzenia uczestnicy w ramach zajęć wykonali kotyliony, flagi oraz plakat tematyczny.
16 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Zajęcia terapeutyczne
uwzględniały zagadnienia takie jak szacunek, tolerancja, otwartość oraz zrozumienie na
potrzeby innych. Podopieczni brali udział w pogadankach, sami chętnie opowiadali o swoich
doświadczeniach oraz wyjaśniali jak rozumieją wyżej wymienione hasła. Zajęcia miały na celu
nie tylko kształtowanie ustnych form wypowiedzi oraz mowy opowieściowej, ale również
stymulację do przełamywania skrępowania podczas mówienia o własnych doświadczeniach.
Kolejnym wydarzeniem był wyjazd do Częstochowy na II Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Podwórkowej. Podopieczni przygotowali autorski występ oraz zaśpiewali „Balladę o Felku
Zdankiewiczu”. Próby do występu trwały kilka tygodni. Wyjazd do Częstochowy połączony
został z wycieczką na Jasną Górę. 21 listopada celebrowano Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Podopieczni mieli okazję przypomnieć sobie jak wiele w naszym codziennym życiu znaczą
słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. To święto jest doskonałą okazją do utwierdzenia się
w przekonaniu, że czyniąc dobro stajemy się lepsi. W ramach obchodów Dni Tolerancji WTZ
Pionki nawiązały współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową nr 24 w Radomiu. Powstała
galeria pięknych prac podopiecznych naszej placówki. Podopieczni nie zapominają również
o darczyńcach i osobach, które od wielu lat wspierają działalność WTZ. W ramach
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podziękowań przygotowują własnoręcznie piękne upominki oraz podczas osobistych
odwiedzin wręczają je osobom wielkiego serca. W tym miesiącu odwiedzili firmę PIRLO Polska
i przekazali na ręce Michała Seweryna piękną, wykonaną ręcznie ikonę. Z okazji listopadowego
święta jakim są Andrzejki podopieczni przygotowali słodkie babeczki z wróżbami.
W okresie przedświątecznym działalność Warsztatów oraz zagadnienia realizowane
w poszczególnych pracowniach terapeutycznych oscylują wokół tematyki Świąt Bożego
Narodzenia. W pracowniach powstały drewniane choinki wykonane dla sponsora firmy PIRLO
Polska. Tradycyjnie uczestnicy wykonali stroiki, ozdoby oraz kartki z życzeniami. Wydarzeniem,
które co roku ma dla WTZ ogromne znaczenie jest Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych. W placówce, jak co roku obchodzone były także Mikołajki oraz
przygotowywano Jasełka. Podopieczni otrzymali słodkie upominki od firmy KPS Food.
14 grudnia przedstawiciele WTZ Pionki wzięli udział w Kiermaszu Świątecznym odbywającym
się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu. Zaprezentowali wyroby takie jak stroiki,
krasnale, bombki, oraz anioły. W grudniu Warsztaty nawiązały współpracę z Klubem
Sportowym PROCH Pionki. Podopieczni wykonali dla Klubu stroiki świąteczne. Nawiązana
współpraca umożliwiła uczestnikom warsztatów korzystanie z atrakcji sportowych, które
oferuje Klub Proch Pionki. Tradycyjnie w siedzibie warsztatów odbyło się spotkanie wigilijne.
Podopieczni skosztowali postnych potraw, zaśpiewali kolędy.
Rehabilitacja zawodowa
Zadaniem
terapii
zawodowej
jest
przywrócenie zdolności do aktywności
zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
możliwości zarobkowania, twórczego
działania, które są naturalną potrzebą
każdego człowieka. Rolą rehabilitacji
zawodowej w pionkowskiej placówce jest
zatem realizacja powyższych założeń
poprzez naukę umiejętności zawodowych
możliwych
do
wykonywania
przy
uwzględnieniu występujących dysfunkcji
lub ograniczeń. Możliwość wykonywania
czynności zawodowych pozwala nie tylko
na udział uczestnika w społeczności
pracującej, ale również daje poczucie
przydatności. Wszystkie te aspekty mają
duży wpływ na poczucie własnej wartości
oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej
pracy w postaci jej namacalnych
wytworów. Wykonywanie pracy podczas zajęć grupowych łączy ze sobą dwie sfery –
rehabilitację zawodową, ale także społeczną poprzez integrację z innymi uczestnikami,
wymianę myśli, rozmowy oraz dzielenie się pomysłami i spostrzeżeniami. Już samo bycie
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w grupie pozwala zauważyć zmiany, jakie zachodzą u uczestników. Podjęcie pracy przez osoby
z dysfunkcjami zawsze odbywa się przy uwzględnieniu wszelkich wymagań odnośnie
przystosowania stanowiska pracy do sposobu i rodzaju wykonywanej czynności. Terapię
zawodową opiekunowie starają się prowadzić poprzez naukę nowych lub utrwalanie nabytych
czynności przydatnych w domu, na otwartym i zamkniętym rynku pracy. Dlatego praca skupia
się na wykonywaniu takich produktów, które posiadają walory nie tylko użytkowe, ale również
artystyczne oraz budzą zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców.
Terapia Zdrowotna
W terapii zdrowotnej stosowane są następujące rodzaje ćwiczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stepper – 6 osób,
balkonik wysoki – 1 osoba,
balkonik niski – 1 osoba,
ugul – 11 osób,
orbitrek – 12 osób,
stół do terapii manualnej – 5 osób,
rower stacjonarny – 18 osób,
przy drabinkach – 4 osoby,
tor do nauki chodu – 5 osób,
pas wibracyjny – 9 osób,
rotor – 4 osoby,
ćwiczenia oddechowe – 35 osób,
gimnastyka poranna – 35 osób,
spacer na świeżym powietrzu – 35 osób.

Terapia społeczna
Celem terapii społecznej jest tworzenie więzi ze społecznością, utrzymywanie prawidłowego
wizerunku osób z niepełnosprawnościami oraz eliminacja poczucia wyalienowania. Aby to
realizować od początku istnienia Warsztatów przyjęto w działaniach pełny kontakt z lokalną
społecznością poprzez aktywny udział w organizowanych imprezach, uroczystościach,
kiermaszach i innych spotkaniach na terenie miasta i nie tylko. Sposób realizacji terapii
społecznej obejmował organizację imprez oraz uczestnictwo w przedsięwzięciach
zewnętrznych.
Dla podopiecznych warsztatów opiekunowie starają się organizować także dodatkowe
atrakcje, które pozwalają im rozwijać się w sferze społecznej, towarzyskiej, kulturowej.
Wydarzenia, które pozwolą na lepszą integrację w społeczeństwie, zmniejszą ryzyko
wykluczenia, umożliwią osiągnięcie lepszych rezultatów współdziałania w grupie. Do takich
wydarzeń zaliczyć można wszelkiego rodzaju wycieczki oraz spotkania tematyczne.
Osoby z niepełnoprawnością są wyjątkowe i zajmują stałe miejsce w naszej społeczności.
Bardzo często stanowią dla nas źródło inspiracji w radzeniu sobie z codziennymi trudami
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i przeciwnościami. Ich postawa i determinacja, jest dowodem na to, że nie ma rzeczy
niemożliwych , dopóki jest chęć i siła do działania. Rolą społeczności lokalnej jest wspieranie
działań, motywowanie i pomoc w realizacji marzeń.

Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności osobistej
i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej
W zakresie zaradności osobistej i samodzielności poprawa nastąpiła u 5 uczestników. Dotyczą
one większej dbałości o nawyki higieniczne, zadbany czysty wygląd, orientowanie się
w terenie, dysponowaniem pieniędzmi i planowanie wydatków oraz utrzymywaniu porządku
w najbliższym otoczeniu. W rehabilitacji zawodowej postępy poczyniło 16 uczestników.
Poprawa nastąpiła w zakresie pracowitości, dokładności i staranności, samodzielności,
motywacji do pracy, koncentracji uwagi, dbałości o porządek i narzędzia w miejscu pracy oraz
podporządkowaniu się poleceniom opiekuna. W zakresie rehabilitacji społecznej widoczne są
postępy u 5 uczestników. Pozytywne zmiany dotyczą harmonijnego współżycia w grupie,
większego zaangażowania w kontakty społeczne, częstego komunikowania się z innymi,
umiejętności współpracy i niesienia pomocy innym oraz dystansowania się od konfliktów.

Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników,
wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji IPR
Pod koniec 2021 roku dokonano oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji 35
uczestników. Uczestnicy częściowo opanowali zaplanowane w poszczególnych pracowniach
czynności, w związku z czym wymagają dalszych ćwiczeń. U większości z nich niektóre
czynności wymagają dalszego utrwalania, gdyż ze względu na ograniczenia psychofizyczne
wykonują je mało dokładnie lub tylko pod nadzorem instruktora.
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Uczestnicy wymagają treningu ekonomicznego w zakresie nauki rozróżniania nominałów
pieniędzy, gospodarowania pieniędzmi lub planowania wydatków w zależności od potrzeb.
W zakresie rehabilitacji społecznej należy w dużej mierze położyć nacisk na rozwijanie
prawidłowych zachowań, pobudzanie aktywności społecznej i zaradności osobistej,
angażowanie uczestników w różnego rodzaju aktywności celem rozwijania zainteresowań,
utrzymania dobrych relacji z innymi, wzmacniania poczucia własnej wartości i budowania
adekwatnej samooceny. Konieczna jest dalsza rehabilitacja zdrowotna celem poprawy ogólnej
sprawności fizycznej, a w przypadku niektórych uczestników również poprawy chodu,
koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.

W 2021 roku dokonano również trzyletniej oceny 4 osób. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 426
z późń. zm.) Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach na podstawie
dokonanej oceny kompleksowej zadecydowała o przedłużeniu uczestnictwa w terapii w/w ze
względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających
podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy
chronionej lub na rynku pracy.
Ze względu na sytuację pandemiczną nie prowadzono sprzedaży wyrobów.

11.2. Finansowanie WTZ
Warsztaty finansowane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i w 10% ze środków samorządowych. Działalność Warsztatów jest
działalnością o charakterze niezarobkowym.
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12. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY
Gmina Miasta Pionki posiada ciekawą ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców. Kultura
jako obszar aktywności gminy jest stałym elementem kreującym jej wizerunek, stanowi
odpowiedź na potrzebę twórczego kontaktu ze sztuką. W tworzenie kultury zaangażowanych
jest wiele miejskich instytucji i organizacji wspierających działalność miejską.

12.1. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
Krzewieniem kultury na obszarze miasta Pionki zajmuje się wiele podmiotów. Wiodącą rolę
w tym zakresie odgrywa Miejski Ośrodek Kultury.
Dom kultury został wybudowany i rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1957 jako Zakładowy
Dom Kultury ZTS „Pronit”. W 1976 roku uzyskał status międzyzakładowej placówki i przyjął
nazwę Robotniczy Ośrodek Kultury. Od 1982 roku do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako Miejski
Ośrodek Kultury w Pionkach. Od 2000 roku jest Samorządową Instytucją Kultury.
Zajmuje się on organizacją wielu imprez o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Siedziba
Miejskiego Ośrodka Kultury znajduje się w Pionkach przy ul. Radomskiej 1 w samodzielnym
budynku o powierzchni 1328 m² na dwóch kondygnacjach oraz przy ul. Zakładowa 5
w samodzielnym budynku o powierzchni 1200 m2 również na dwóch kondycjach.
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Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach przy ul. Radomska 1 (budynek A) dysponuje
następującymi zasobami lokalowymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

salą widowiskową ze sceną, ekranem, oświetleniem i nagłośnieniem,
szatnią,
zapleczem sanitarnym (łazienki),
3 pomieszczeniami biurowymi,
salą taneczną,
salą muzyczną,
salą plastyczną dysponującą zapleczem technicznym,
salą kameralną o wielofunkcyjnym przeznaczeniu,
dwoma garderobami,
kawiarnią „Ciekawa”,
studiem Telewizji Lokalnej Kurier Pionkowski,
pomieszczeniami w piwnicy.

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowa 5 (budynek B) dysponuje
następującymi zasobami lokalowymi:
1.
2.
3.
4.

salą widowiskową ze sceną, ekranem, oświetleniem i nagłośnieniem,
szatnią,
dwiema garderobami,
zapleczem sanitarnym (łazienki) na obydwu kondygnacjach,
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5.
6.
7.
8.

Izbą Czarnej Płyty,
5 pomieszczeniami biurowymi,
kasą biletową,
pomieszczeniami w piwnicy.

W budynku znajduje się również pomieszczenie gastronomiczne z zapleczem i wyposażeniem,
które zostało wydzierżawione prywatnemu podmiotowi na działalność restauracyjną.

12.1.1. Podstawowe zadania MOK
Celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców miasta i gminy Pionki oraz upowszechnianie i promocja
kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpoznawaniu, rozbudzaniu zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury,
przegotowywaniu do odbioru i tworzeniu wartości kulturalnych,
stwarzaniu warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów
zainteresowań, sekcji i zespołów,
organizowaniu spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych,
rozrywkowych i turystycznych,
działalności instruktażowo-metodycznej,
prowadzeniu kursów języków obcych, kursów obsługi komputera i innych,
koordynacji działalności kulturalnej na terenie miasta w zakresie organizacji imprez
kulturalnych,
współdziałaniu z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
nadzorowaniu i organizacji działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,
prowadzeniu współpracy kulturalnej za granicą.

12.1.2. Sekcje
W ramach prowadzonej działalności MOK oferuje cykliczne zajęcia sekcyjne:
•

•

Akademia Muzyki – Nauka gry na keyboardzie. Indywidulane zajęcia dla dzieci (od 6
lat) i młodzieży. Uczestnicy zajęć poznają teorię muzyki (od podstaw, np. nauka nut)
i praktykę podczas gry na keyboardzie;
Grupa Teatralna – w programie zajęć znajduje się między innymi: praca nad emocjami,
interpretacje tekstów, doskonalenie dykcji i wyrazistości mowy, rozwijanie
umiejętności świadomego korzystania z własnego głosu i mowy ciała. Przy
wykorzystaniu różnych technik uczestnicy warsztatów poznają różnorodne konwencje
teatralne, a także prezentują się przed szerszą publicznością. Celem warsztatów jest
przede wszystkim wszechstronny rozwój osobisty każdego uczestnika wraz
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•

•

•
•

z doskonaleniem umiejętności pracy zespołowej. W ramach zajęć istnieje też
możliwość profesjonalnego przygotowania do konkursów recytatorskich;
Klub Tańca Boogie Woogie „Kick” powstał na początku lat dziewięćdziesiątych,
zrodzony z ogromnej pasji do tańca i muzyki swingowej Lidii Żuchowskiej, która od lat
miłością do swinga i jazzu zaraża dzieci i młodzież. Klub doskonali tancerzy w różnych
formach jazzu tradycyjnego, Boogie Woogie, Lindy Hop, Charleston, Swing Dance,
Authentic Jazz. Ich taneczną brać łączy przyjaźń, muzyka swingowa i taniec, które stają
się sposobem na życie. Pary z tego klubu to wielokrotni Mistrzowie Polski, Wice
Mistrzowie Europy, Wice Mistrzowie Świata oraz wielokrotni finaliści Pucharów
Świata;
Pracownia Plastyczna – Mała Akademia Plastyki Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach – zajęcia plastyczne – rysunek i malarstwo. Celem zajęć jest: uwrażliwienie
na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych, dostrzeganie form oraz
bogactwa barw w naturze, rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji
plastycznej, rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi oraz
umiejętne operowanie narzędziami i materiałem, budzenie poczucia
odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy, rozwijanie wyobraźni poprzez
kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje uznanych artystów polskich i zagranicznych)
oraz rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia,
przeżywania, wartościowania. Na zajęciach dzieci zapoznają się z podstawą rysunku
i malarstwa uwzględniając takie zagadnienia jak: proporcje, perspektywa, walor,
światłocień, kompozycja, tworzenie odpowiedniej palety plastycznej itp. Tematem
zajęć jest martwa natura, pejzaż, portret, praca z wyobraźni itp.;
Warsztaty Gitarowe kierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia indywidualne.
Zajęcia Hip-hop – podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi stylami tańca: hip
- hop, taniec nowoczesny, disco dance praz jazz. Instruktorem prowadzącym jest
mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w formacjach i mini formacjach senior.

12.1.3. Działalność kulturalna MOK
W każdym roku Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem wielu
imprez o różnym charakterze. Pomimo trwającej pandemii odbyło się wiele wydarzeń
o charakterze kulturalnym zarówno online, jak i stacjonarnie:
Styczeń
•

Ferie Zimowe – bezpłatne warsztaty w przestrzeni wirtualnej:
o Mały muzyk,
o Krótki kurs ceramiki,
o Taniec dla maluchów,
o Podstawy tańca dla nastolatków,
o Muzyczne inspiracje,
o Podstawy rysunku,
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•
•
•
•
•

o Zajęcia kreatywne
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Opowieść Wigilijna” – wydarzenia online
„Dzień Babci i Dziadka” w wykonaniu Akademii Muzyki Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Wystawa malarstwa Agnieszki Hernik – wydarzenie online
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” – wydarzenie online
29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wydarzenie online: aukcja, koncert
Społecznego Ogniska Muzycznego, koncert zespołu The Bill, Światełko do Nieba

Luty
•
•
•
•
•

Walentynki z Akademią Muzyki online
Koncert Walentynkowo-Karnawałowy w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły
Muzycznej I stopnia w Pionkach – wydarzenie online
Rozstrzygnięcie Walentynkowego Konkursu Fotograficznego „Miłość jest wszędzie” –
wydarzenie online
Konkurs wokalny dla najmłodszych „Cztery Pory Roku – Zima” – wydarzenie online
Recital fortepianowy z okazji urodzin Fryderyka Chopina w wykonaniu Emilii Ziółek –
wydarzenie online

Marzec
•

•
•
•
•
•

Dzień Kobiet online: kreatywne warsztaty, warsztaty rękodzieła, lekcja makijażu
dziennego, występ grupy artystycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach,
„Życzenia Pędzlem Malowane”, wykład dietetyk Karoliny Zapory, koncert zespołu
„Power Blues 40+”
Koncert z okazji Dnia Kobiet „Damą Być” w wykonaniu Baltic Quasideon Music Show
oraz Joanny Nawrot
Wernisaż malarstwa Ewy Bieleckiej – wydarzenie online
Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła online
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego online „Moje miasto w obiektywie”
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”

Kwiecień
•

•

XXII Dzień Ziemi w Pionkach – wydarzenie online
o rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Eco-Kreacja” 2021 Kreuj z nami odpadami,
temat ECO-LAS
o warsztaty recyklingowe
o teatrzyk o tematyce ekologicznej „W Krainie Wróżek”
o spacer po Kozienickim Parku Krajobrazowym
o Czym jest Slow Food? Spotkanie z dietetyczką Karoliną Zaporą
o koncert zespołu „No Control”
„Po Godzinach” – wystawa prac uczniów kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach – wydarzenie online
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•

Eliminacje miejski 44 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – wydarzenie
online

Maj
•

•
•
•

•
•

Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Pionkach oraz koncert patriotyczny w wykonaniu Solistów Teatru Muzycznego
w Lublinie
Koncert „Świętujemy Uchwalenie Konstytucji” w wykonaniu zespołu „Trzy eM” –
wydarzenie online
Konkurs wokalny dla najmłodszych „Cztery Pory Roku – Wiosna” – wydarzenie online
Dzień Mamy i Taty – wydarzenie online
o warsztaty kreatywne dla dzieci – etui na okulary
o warsztaty plastyczne dla dzieci – laurka dla Super Taty
o rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Portret – Moi Rodzice”
o „Dzień Mamy i Taty z Akademią Muzyki”
o „Dieta dla urody” – spotkanie z dietetyczką Karoliną Zaporą
o „Kochani Mami i Tato” koncert Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach
Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego „Najpiękniejsze miejsce w Pionkach widziane
oczami dziecka”
Dzień Dziecka nad Stawem Górnym

Podczas wydarzenia oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany w pełni Ośrodek Staw
Górny. Impreza z okazji Dnia Dziecka to wyjątkowe wydarzenie, które cieszyło się ogromnym
odzewem wśród mieszkańców i gości spoza miasta. Organizatorzy oferowali mnóstwo
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darmowych atrakcji, a na każde dziecko czekały liczne niespodzianki: nielimitowana zabawa
na dmuchańcach (place zabaw, zjeżdżalnie – dostosowane dla dzieci w różnym wieku), stoiska
z klockami, gdzie można było stworzyć ciekawe budowle, zabawy z bańkami, wata cukrowa,
lody. Nie zabrakło zawodów sportowych oraz zabaw fantowych z nagrodami. Miejskie
instytucje i organizacje zapraszały na warsztaty: czytelnicze, pszczelarskie, plastyczne,
przyrodnicze, ekologiczne. Udostępniono bezpłatnie fotobudkę. Z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Pionkach można było wykonać własne przypinki. Przez cały czas DJ dbał o świetną
zabawę, a animatorka zachęcała dzieci do wspólnej zabawy. Dla miłośników piłki nożnej pokaz umiejętności Mariusza Ujazdy oraz pojedynek jeden na jeden. Zainteresowaniem
cieszyły się także rowerki wodne, żaglówki i wake oraz splash park. Wśród spacerujących
Myszki Miki i Mini z którymi można było sobie zrobić zdjęcie oraz otrzymać od bohaterów
bajek Disneya słodki upominek. Odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz dzięki
GOPR dowiedzieć się co należy zrobić, gdy ktoś tonie lub ulegnie wypadkowi przy
niefortunnym skoku do wody. Pokaz GOPR był przygotowany tak profesjonalnie, że
odwiedzający ośrodek byli przekonani, że do karetki faktycznie transportowana jest osoba
pokrzywdzona.

Nad bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem zasad sanitarnych uczuwała Policja oraz firma
ochroniarska.

Czerwiec
•

Dzień Dziecka – otwarcie Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej pomiędzy ulicami
A. Guzala i Boh. Studzianek:
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•
•
•
•
•
•
•
•

o warsztaty i animacje dla dzieci
o gość specjalny Paweł Skóra Mistrz Świata i Europy oraz wielokrotny Mistrz Polski
we Freestyle Football
Eliminacje miejskie XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego
XX Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Klasycznej im. Jana Kochanowskiego
Wycieczka do Krasnobrodu dla Seniorów
Wystawa malarstwa oraz jubileusz 30-lecia pracy twórczej Tomasza Wróblewskiego
Akademia Niepodległości IPN „Tak stali się żołnierzami. Historie zapomnianych
bohaterów wojny 1920 roku w filmie, książce i rysunku”
I Przegląd Taneczny Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej online
Premiera filmu „Tłocznia Pronit 1957-1991”
XXIII Sobótki Janki Wianki – wydarzenie nad Stawem Górnym

Impreza cykliczna na stałe wpisana w kalendarz Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.
Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz przyjezdnych.
Imprezę poprowadzili Aleksandra Kostka – prezenterka TVP oraz Piotr Dzięcielski – aktor.
Zgodnie z tradycją Nocy Świętojańskiej rozpalono ognisko i puszczano wianki na wodę.
Muzycznie czas umilał zespół D Bomb, Kordian oraz Playboys. Na zakończenie Nocy Kupały
pokaz tańca w wykonaniu Teatru Ognia.
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Lipiec
•
•
•

•
•

Spektakl teatralny dla dzieci „Przygody Bociana Klekosława”
III Turniej Charytatywny Piłki Nożnej Plażowej „Włącz Serce” nad Stawem Górnym
Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach:
o zabawa z muzyką
o warsztaty muzyczne
o plener malarski
o warsztaty ceramiczne
o zajęcia sportowe
o spotkanie z makramą
o warsztaty geograficzne
o spotkanie z pszczelarzami
o warsztaty projektanta
o spotkanie z OSP Pionki
o kropkowanie mandali
o spotkanie z przyrodą
Wakacyjne Warsztaty Taneczne dla dzieci i młodzieży
Inauguracja stałej ekspozycji rzeźb Marioli Wawrzusiak-Borcz pt. „Dzikie życie”
w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021 rok –
Pionki tożsamość”. Udostępnienie wystawy plenerowej oraz projekcja filmu „Rdza”
i spotkanie autorskie z reżyserem Rafałem Małeckim i Mariolą Wawrzusiak-Borcz

133

Samorządowe instytucje kultury

•

Obchody 77 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
o Koncert „Z wiatrem” – Sławomir Zygmunt śpiewa wiersze K. K. Baczyńskiego
o II Pionkowski Marszobieg Powstania Warszawskiego

Sierpień
•
•
•
•
•
•
•
•

Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach
Wakacyjne Warsztaty Taneczne dla dzieci i młodzieży
Wykład pt. „Podróże dalekie i bliskie. Na Antypodach – Australia i Nowa Zelandia”
Zbiórka krwi
IV Pionkowski dzień Pszczoły
Koncert Duet Harfowo-Wiolonczelowy
Festyn Senioralny przy Alejach Lipowych
„Lew do Panny” VIII Powiatowy Koncert Młodzieży Zespołów Muzycznych – impreza
w plenerze MOK

W drugiej połowie sierpnia dochodzi do zmiany zodiaków, a na scenie plenerowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Pionkach występują zespoły, które prezentują odmienne style muzyczne.
Tegoroczny „Lew do Panny” po raz pierwszy trwał dwa dni. W sobotę widownia bawiła się przy
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muzyce rockowej – zespoły MIR i Ankh, a drugiego dnia wystąpił duet Joanny Wójcik i Łukasza
Kęski oraz Olga Nawara z zespołem.
•
•

Spektakl teatralny dla dzieci „Niezwykła podróż”
„Się Ruszamy – POMAGAMY” – aktywne zakończenie wakacji nad Stawem Górnym

Wrzesień
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – msza św. w Kościele pw. Św. Barbary
w Pionkach oraz złożenie wiązanek i wieńców przed krzyżem na Nowym Cmentarzu
Kino plenerowe – taras budynku MOK przy ul. Radomskiej 1
Festyn dla Życia i Rodziny na zakończenie wakacji w parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w Pionkach
Koncert zespołu „Powidoki” w ramach wydarzenia „Poetycka Jesień”
II Noc Nietoperzy z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym
„Poetycka Jesień” – warsztaty teatralne dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz
średnich
Koncert Orkiestry Wojskowej z Radomia
Festyn „Postaw na Rodzinę” na Ogródku Jordanowskim
o występy dzieci i młodzieży
o animacje i zabawy dla dzieci
o kabaret PAKA
o koncert zespołu Hit-Boyz
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
Wystawa malarstwa Majki Zuzańskiej
V Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki z Czarnego Krążka odbywała się przez
dwa dni. Na estradzie Kasyna Urzędniczego występowali młodzi artyści, którzy dopiero
zaczynają przygodę ze śpiewem. Ich występy konkursowe oceniało profesjonalne jury.
Podczas Gali Finałowej wystąpili laureaci konkursu wokalnego oraz odbył się koncert Szymona
Wydry & Carpe Diem.
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•
•

Spektakl teatralny dla dzieci „O tym jak Pieski z Patrolu poznały Cyber Wiedźmę”
Wycieczka do Poronina dla seniorów

Październik
•
•
•
•
•
•

Spektakl teatralny dla dzieci „Kruszynka”
„Poetyckie spotkanie z piosenką” w wykonaniu Filipa Borowskiego oraz Tomasza
Czerskiego i Mariusza Jaśko
Wykład pt. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na terenie miasta i gminy Pionki”
Konkurs recytatorski „Jesienne Inspiracje” w ramach wydarzenia „Poetycka Jesień”
„Nie Lękajcie się” – IV Pionkowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Wykład dietetyk Karoliny Zapory w ramach realizacji projektu „Zdrowe żywienie
i aktywność fizyczna sukcesem zdrowego życia” grupy nieformalnej Wiecznie Młodzi
UTW Pionki

Każdy z nas marzy o długim życiu, z zachowaniem pełnej sprawności intelektualnej i fizycznej.
Szukamy różnych środków, leków, kosmetyków. Często nie zdajemy sobie sprawy, że to co
jemy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, poziom energii życiowej i szeroko
pojętą jakość życia. Aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem, realizować pasje i marzenia trzeba
dbać o siebie. Podstawą jest jedzenie. Żywność może zastąpić niejeden lek, ale żaden lek nie
zastąpi żywności.
•
•
•

•
•
•

„Formatowanie 21” – Artyści Powiatu Radomskiego
Występ Grupy Kabaretowej AGAT pt. „My są z miasta”
Wykład dietetyk Karoliny Zapory w ramach realizacji projektu „Zdrowe żywienie
i aktywność fizyczna sukcesem zdrowego życia” grupy nieformalnej Wiecznie Młodzi
UTW Pionki
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Moje Miasto w obiektywie 2”
„IDOLek 16” – Powiatowy Konkurs Wokalny
XXII Dzień Seniora

Listopad
•
•
•
•
•

•

Zbiórka krwi
Akademia Niepodległości IPN – Teresa Grodzińska (1899-1920) jako przykład udziału
harcerstwa w wojnie polsko-bolszewickiej
Występ Grupy Kabaretowej AGAT pt. „My są z miasta”
Recital Chopinowski w wykonaniu Marcina Wieczorka
Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
o uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele Św. Barbary w Pionkach, oprawa
muzyczna Monika Boras
o uroczysty przemarsz przed Legionówkę, wspólne odśpiewanie hymnu
państwowego oraz oddanie hołdu
o spacer z niespodzianką po nowo otwartych Błoniach
Spektakl teatralny dla dzieci „Alicja w Krainie Czarów”
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•

•
•

Spotkanie z gastrologiem dr Marią Walencik w ramach realizacji projektu „Zdrowe
żywienie i aktywność fizyczna sukcesem zdrowego życia” grupy nieformalnej Wiecznie
Młodzi UTW Pionki
Podsumowanie projektu pn. „Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna sukcesem
zdrowego życia” grupy nieformalnej Wiecznie Młodzi UTW Pionki
„Zaduszki Jazzowe” w wykonaniu zespołu „The Flying Jazz Band”
XIII Powiatowy Dzień Animatora Kultury

•

Gala 10-lecia Klubu Sportowego Centrum Tang Soo Do Pionki

•

Grudzień
•
•
•
•
•
•
•

Warsztaty dziennikarskie pt. „Złota 10, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarstwa
z Radiem Radom”
Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego „List do Św. Mikołaja”
Akcja Mikołajkowa
Zbiórka krwi
XX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja Bombka Bożonarodzeniowa”
Cykl świąteczny Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach – wydarzenia online
o warsztaty „Dekoracyjne Skrzaty”, „Bożonarodzeniowa Kartka”, „Kakaowe
ciasteczka”, „Bożonarodzeniowa Gwiazdka”
o koncert kolęd w wykonaniu uczniów Akademii Muzyki MOK Pionki
o „Muzyczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia” – koncert w wykonaniu
nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Pionkach
o Wirtualny Przegląd Kolęd i Pastorałek – „Wspólne Kolędowanie”
o Jasełka w wykonaniu Grupy Teatralnej MOK Pionki
o koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Powidoki”
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Konwersja Cyfrowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
W ramach konkursu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach otrzymał dofinansowanie
w wysokości 116.000,00 zł. Do programu wpłynęło 1.221 wniosków, z czego 1.006 przeszło
pozytywnie ocenę formalną. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 200
grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26.430.500,00 złotych.
Pozyskana dotacja przeznaczona została na doposażenie instytucji w potrzebny sprzęt
komputerowy i elektroniczny. Ponadto, pracownicy placówki biorą udział w szkoleniach
z zakresu projektowania cyfrowej oferty kulturalnej i wykorzystania narzędzi internetowych.
Celem programu jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje
i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu
i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online lub w formie cyfrowej
działań edukacyjnych oraz animacyjnych dla lokalnych społeczności.
Program jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią
COVID-19, a jego całkowity budżet sięga ponad 31 milionów złotych. Projekt „Konwersja
cyfrowa domów kultury” realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
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Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionach w czasie epidemii COVID-19
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka
zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników, stosowano się do aktualnych
wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności MOK Dyrektor
podejmował w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.
Mimo, że sytuacja epidemiologiczna wymusiła czasowe zamknięcie instytucji, w tym dla
publiczności, nie oznacza to, że MOK nie funkcjonował. Swoją działalność przeniósł do sieci,
a pracownicy starali się wypełnić kulturalną przestrzeń online.
Edukacja zdalna prowadzona była przez każdego instruktora przy pomocy narzędzi i metod
dostosowanych do możliwości technicznych zarówno instruktora, jak i uczniów. Instruktorzy
korzystają z dostępnych na rynku narzędzi komunikacyjnych takich jak: Messengeer, Skype
oraz Google Meet.
Edukacja online umożliwia instruktorom i animatorom utrzymanie kontaktu z uczniami, aby
nie osłabł ich zapał do dalszej pracy w rozwijaniu swoich pasji związanych z muzyką, plastyką,
teatrem czy innymi formami zainteresowań. Bez wysiłku podjętego w formie pracy online
przez prowadzących tak długa przerwa w kształceniu artystycznym może spowodować, że
dużo młodych artystów porzuciłoby swoje pasje.
Instytucja na dzień dzisiejszy prowadzi również warsztaty ogólnodostępne z rękodzieła,
plastyczne oraz kreatywne, które są dostępne na Facebook i YouTube Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pionkach oraz w Telewizji Lokalnej Kurier Pionkowski.

12.1.4. Współpraca z instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami
Miejski Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z różnymi organizacjami, instytucjami
i stowarzyszeniami funkcjonującymi na terenie miasta Pionki. Są to między innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szkoły i przedszkola w mieści i gminie Pionki,
Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach,
Szkoła Muzyczna w Kozienicach,
Szkoła Muzyczna w Pionkach,
Urząd Miasta Pionki,
Nad Zagożdżonką i Kurier Pionkowski oraz lokalne media prywatne,
Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej w Pionkach,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach,
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Kozienicki Park Krajobrazowy,
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Radomiu,
Nadleśnictwo Kozienice, Lasy Państwowe w Pionkach,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Seniorów „Barwy Życia”,
Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień”,
Stowarzyszenie Seniorów „Kontrast”,
Stowarzyszenie Seniorów „AGAT”,
Policja w Pionkach,
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza,
OSP Pionki,
Narodowe Centrum Kultury w Pionkach,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach wraz ze świetlicą środowiskową.

12.1.5. Struktura zatrudnienia
W Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach w 2021 roku zatrudnione były w szczytowym
momencie 24 osoby na umowę o pracę na stanowiskach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dyrektor,
kierownik,
instruktorzy ds. artystycznych i edukacji kulturalnej,
główny specjalista ds. imprez,
specjalista ds. organizacji imprez,
specjalista ds. promocji i multimediów,
główna księgowa,
specjalista ds. kadr i płac,
pracownik administracyjno – biurowy,
główny specjalista ds. technicznych i mediów,
specjalista ds. mediów,
operator, montażysta,
redaktor,
informatyk,
specjalista ds. technicznych - nagłośnieniowiec,
pracownik kawiarni,
pracownicy gospodarczy.

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach kieruje Dyrektor, który odpowiada za prawidłową
realizację zadań statutowych, właściwe gospodarowanie mieniem i posiadanymi środkami
finansowymi oraz reprezentuje go na zewnątrz.

12.1.6. Finanse MOK
Na rok 2021 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości
2.253.700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 2.243.714,26 zł, co stanowi 100%
planu rocznego.
Na przychody Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:
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•

•
•

przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów
publicznych na realizację bieżących zadań – zaplanowano w wysokości 254.700,00 zł,
a wykonano w wysokości 237.584,08 zł, tj. 93% planu rocznego,
pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 109.000,00 zł, wykonanie
na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 109.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 1.890.000,00 zł,
wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1.890.000,00 zł, co stanowi 100% planu
rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury na 2021 r. zaplanowano w wysokości 2.253.700,00 zł,
wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 2.169.801,16 zł, tj. 96% planu.
Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.047.361,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
wyniosło 1.047.282,77 zł, tj. 100% planu, z czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano
w kwocie 991.260,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 991.258,54 zł, co stanowi 100%
planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 56.101,00 zł,
a wykonanie wyniosło 56.024,23 zł, co stanowi 100% planu.
Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 484.000,00 zł, wykonanie na dzień
31.12.2021 r. wyniosło 401.920,65 zł, tj. 83% planu rocznego, z tego:
•
•
•

•
•

koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody wyniosły 130.544,22 zł,
materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 76.020,79 zł,
zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości,
art. spożywczych – kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wyniosły
54.869,52 zł,
wyposażenie 111.868,47 zł,
projekt NCK – Konwersja cyfrowa domów kultury 53.297,00 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 356.078,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło
355.898,53 zł, co stanowi 100% planu rocznego, z tego:
•
•
•
•

•

drobne remonty i naprawy 81.738,95 zł,
opłaty za rozmowy telefoniczne i internet 7.814,73 zł,
wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 6.765,12 zł,
przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi
elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK
130.497,25 zł,
inne związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW,
imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych
Powiatu realizowanych przez MOK 129.082,48 zł.

Koszty z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 18.000 zł, wykonanie na dzień
31.12.2021 r. wyniosło 17.828,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
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Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie
226.261,00 zł. Wykonanie wyniosło 225.126,63 zł, tj. 99% planu, z tego:
•
•
•

koszty ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy wyniosły 185.870,24 zł,
szkolenia, kursy, badania okresowe i inne 4.145,57 zł,
odpis ZFŚS 35.110,82 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów
pracowniczych, badań okresowych pracowników oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie
13.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 12.973,65 zł, tj. 100% planu rocznego.
Koszty amortyzacji środków trwałych wyniosły 108.769,67 zł. Koszty finansowe na dzień
31.12.2021 r. – 1,26 zł. Środki finansowe na rachunku bankowym i w kasie na dzień
01.01.2021 r. to kwota 41.855,50 zł, a na dzień 31.12.2021 r. 40.073,25 zł. Środki finansowe
na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. to kwota 80,29 zł, a na dzień 31.12.2021 r.
kwota ta wyniosła 237,11 zł.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, to
0,00 zł – z tytułu dostaw towarów i usług. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. to
kwota 421,31 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS, w tym odsetki
234,68 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. to kwota 0,00 zł, a zobowiązania
niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. to kwota 11.352,26 zł z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych i ZUS.

12.2. Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach swoją działalność rozpoczęła w 1947 r. Wypożyczenie
odbywają się niezmiennie od lat w dwóch budynkach. Biblioteka główna mieści się przy
ul. Elizy Orzeszkowej 16, gdzie mieści się Oddział dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz
czytelnia z 5 stanowiskami komputerowymi z pełnym dostępem do internetu, filia znajduje się
przy ul. Leśnej 9. W filii funkcjonuje Galeria Wolumin.
Budynek główny biblioteki od lat nie spełnia standardów instytucji kultury i wymaga
kompleksowej modernizacji. W ostatnim czasie przeprowadzono niezbędne remonty
i naprawy: wymienione zostały rynny oraz naprawione światło w czytelni. Filia została
wyremontowana w 2016 roku, jest w bardzo dobrym stanie technicznym i spełnia wszystkie
wymogi. Rozpoczęły się prace projektowe nad nową siedzibą biblioteki, która ma być
zlokalizowana wraz ze Szkołą Muzyczną w budynku przy ul. Leśna 1.
Biblioteka dostępna była dla czytelników pięć dni w tygodniu w godzinach: poniedziałek,
środa, piątek – 10.00 – 18.00, wtorek i czwartek – 9.00 – 15.30. W soboty, podobnie jak w roku
poprzedzającym, biblioteka pozostawała nieczynna.
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W roku 2021 wciąż trwała pandemia COVID-19, która wymuszała ograniczoną działalność
czytelniczą nałożoną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla bezpieczeństwa
użytkowników i pracowników biblioteki utrzymano bezkontaktowe wypożyczanie. Czytelnia
pozostała zamknięta, czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do półek, książki były wypożyczanie
po uprzednim kontakcie telefonicznym, szykowane i wystawiane w wyznaczonym miejscu
o umówionej godzinie. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazało się też wprowadzenie książki na
telefon z dowozem do domu. Szczególnie ważne było ono dla seniorów, osób chorych
i niesamodzielnych, którzy z wiadomych sobie powodów nie potrafili dotrzeć do wypożyczalni,
a mogli w pełni cieszyć się literaturą.
W 2021 roku wieloletnia dyrektor Marta Kwapisiewicz przeszła na emeryturę, w jej miejsce
pełnić obowiązki dyrektora zaczęła Dorota Sadurska. Na emeryturę odeszły też dwie
bibliotekarki. W bibliotece było 8.63 etatu, pracowało 6 osób, na wolne stanowiska zostały
przyjęte 2 stażystki.
Na koniec 2021 roku biblioteka posiadała w swoich zbiorach 48.481 woluminów, w tym 31.956
w bibliotece głównej i 16.525 w filii. Mniejsza ilość księgozbioru w porównaniu z rokiem
ubiegłym wynika z braku stałej kontroli nad księgozbiorem (ostatni raz skontrum było robione
w 2001 roku), rozpoczęto porządkowanie, zubytkowano 5.669 książek, które zaginęły, nie
zostały oddane lub były całkowicie zniszczone. Od lat biblioteka otrzymuje środki na zakup
nowości w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
W 2021 roku otrzymana kwota wynosiła 10.769 zł. Ogółem wzbogacono księgozbiór o 1.647
książek, w tym 1.157 pochodziło ze środków własnych oraz darów, a 490 ze środków
dotacyjnych:
•
•
•

literatura piękna dla dorosłych – 226,
literatura piękna dla dzieci – 217,
literatura z innych działów – 47.

Szczegółowe sprawozdanie z zakupu księgozbioru w 2021 r.:
Lp.
1
2
3

Wykaz placówek
bibliotecznych gminy
/MBP, MGBP, GBP, filie/

MBP
OdD
Filia
Biblioteka miejska
Ogólem
Filie
Ogółem
/jednostka macierzysta oraz filie/

Przybytek księgozbioru
w tym zakup
ilość ogółem
ilość
wartość
956
563
698
1.529
698

797
476
374
1.273
374

20.595,48
7.649,22
9.264,08
28.244,70
9.264,08

2.227

1.647

37.508,78

Struktura zakupionego księgozbioru
Literatura piękna
Literatura
z innych
dla
dla dzieci
działów
dorosłych
0
709
88
465
0
11
46
306
22
465
709
99
46
306
22
511

1.015
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Od stycznia 2021 roku nadzór merytoryczny nad biblioteką przejął Powiatowy Instytut Kultury
w Iłży. Biblioteka od lat jest członkiem Konsorcjum Bibliotek Powiatu Radomskiego
i Wschodniego Mazowsza. W ramach tej współpracy czytelnicy mogli korzystać z zasobów
elektronicznych na platformie IBUK – Libra, a od sierpnia na platformie Academica.
W listopadzie w ramach konsorcjum Powiatu Radomskiego czytelnicy otrzymali dostęp do
platformy ebooków i audiobooków Legimi.
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W roku ubiegłym z księgozbioru i usług biblioteki korzystało 1.718 użytkowników, w tym 1.322
w bibliotece głównej i 396 w filii. Wypożyczono 30.833 książek w tym: 21.819 w bibliotece
głównej oraz 9.014 w filii. Bibliotekę czytelnicy w 2021 roku odwiedzili 16.381 razy.
Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach obsługuje jeden punkt biblioteczny mieszczący się
w Zakładzie Karnym w Żytkowicach. Przez poprzedni rok zarejestrowano tam 108 czytelników,
którzy wypożyczyli 664 książki.
Biblioteka intensywnie uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez Burmistrza
Miasta Pionki Roberta Kowalczyka, Miasto Pionki, jak też innych jednostek i organizacji
działających na rzecz mieszkańców Pionek, wypełniając swoje zadania.
Biblioteka w swojej działalności statutowej oprócz wypożyczania i udostępniania zbiorów
organizowała lub współorganizowała wiele wydarzeń. Działania Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach w roku 2021:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkurs plastyczno – literacki „Walentynka dla bohatera książkowego”,
konkurs plastyczny „Ilustracja do bajeczki” organizowany w związku z publikowaniem
na stronie biblioteki cyklu „Kraina bajek”, gdzie bibliotekarze z naszej jednostki czytają
na głos krótkie teksty dla dzieci,
konkurs plastyczno – literacki „Biblioteka moich marzeń”,
konkurs plastyczno – literacki „Dziękuję Ci Mamo”,
konkurs czytelniczy „Mistrz czytania”,
konkurs literacki „Jesień piórem malowana”,
uczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
po raz pierwszy bibliotekarze z Pionek wzięli udział w ogólnopolskim „Tygodniu
Bibliotek”, który był już XVIII odsłoną tego wydarzenia. W dniach 8 – 15 maja
w bibliotece czytelnicy mogli składać swoje propozycje tytułów lub też autorów książek
jakie chcieliby wypożyczać, świętowano też Dzień Bibliotekarza i przeprowadzono
konkursy,
kontynuowany był program dla najmłodszych czytelników „Mała książka. Wielki
człowiek”,
udział w dwóch festynach: na Osiedlu „Chemiczna” oraz nad Stawem Górnym
organizowanych przez Miasto Pionki z okazji Dnia Dziecka,
uczestnictwo w XXIII festynie Sobótki Janki Wianki,
uczestnictwo w III Turnieju Charytatywnym Piłki Nożnej Plażowej „Włącz serce”,
uczestnictwo w charytatywnym wydarzeniu sportowym „Się Ruszamy – Pomagamy”,
uczestnictwo w festynie „Postaw na Rodzinę”,
organizacja koncertu „Poetyckie spotkanie z piosenką”, który był finałem konkursu
„Jesień piórem malowana”,
współorganizacja VIII Rajdu Rowerowego szlakami Kozienickiego Parku
Krajobrazowego,
spotkania w filii biblioteki „Czytelniczego Klubu Książki”.
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Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Pionkach organizowała „Narodowe Czytanie”. Na
Placu Konstytucji, podczas jubileuszowej edycji wybrzmiały fragmenty „Moralności Pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Do czynnego uczestnictwa zostały zaproszone stowarzyszenia
i organizacje działające w mieście, tj.: Stowarzyszenie Motocyklowe Pionki, Pionkowskie
Towarzystwo Rowerowe, Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Pionkowskie Morsy
i Szlachetna Paczka Pionki.

W Galerii Wolumin, w czasie gdy pozwoliły na to warunki sanitarne związane z pandemią
COVID-19, zorganizowana została wystawa rękodzieła Teresy Cheromińskiej.
Biblioteka prowadzi stronę internetową www.biblioteka.pionki.pl oraz posiada konto na
portalu społecznościowym Facebook.
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12.2.1. Finanse MBP
Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2021 zaplanowano w wysokości
744.769,00 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 744.769,00 zł, z tego:
•
•

dotacja z budżetu miasta w wysokości 734.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
wyniosło 734.000 zł,
pozostałe przychody w wysokości 10.769,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło
10.984,88 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:
Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 473.2018,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
wyniosło 456.153,46 zł, co stanowi 96% planu rocznego, w tym:
•
•

wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 451.378,46 zł,
umowy zlecenia i inne 4.775,00 zł.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 132.255,00 zł, a wykonanie wyniosło
132.277,14 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:
•
•
•

energia elektryczna, cieplna, gaz i woda 31.637,57 zł,
książki i czasopisma (MBP) 40.393,70 zł,
art. biurowe, druki akcydensowe 9.448,48 zł,
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•
•
•

środki czystości 1.088,67 zł,
wyposażenie 38.339,30 zł,
inne 11.369,42 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 37.159,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosiło
36.961,00 zł, co stanowi 99% planu rocznego, w tym:
•
•
•
•
•

remonty i naprawy 3.305,49 zł,
opłaty telefoniczne 4.368,42 zł,
wywóz nieczystości 1.503,36 zł,
polisy ubezpieczeniowe 685,00 zł,
inne 27.098,73 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
wyniosło 2.306 zł, co stanowi 96% planu rocznego.
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 98.237,00 zł,
wykonanie – 94.407,13 zł, co stanowi 96% planu rocznego, z tego:
•
•
•
•
•
•

składki ZUS i Fundusz Pracy 77.475,04 zł,
PPK 485,88 zł,
odpis na ZFŚS 13.271,12 zł,
szkolenia i kursy 1.981,00 zł,
badania okresowe pracowników 932,00 zł,
inne 262,09 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych
kosztów. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 626,27 zł, co stanowi 41% rocznego
planu.
Amortyzacja zaplanowana została w wysokości 0 zł. Brak zakupów środków trwałych powyżej
kwoty 10.000,00 zł.
Środki finansowe na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. to kwota
49.586,59 zł, a na dzień 31.12.2021 r. – 26.126,78 zł. Środki na rachunku bankowym ZFŚS
na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 43,92 zł, a na dzień 31.12.2021 r. była to kwota 47,04 zł.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej to kwota 0 zł.
Należności niewymagalne to również kwota 0,00 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. to kwota 0,00 zł. Zobowiązania
niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. to kwota 27.893,17 zł z tytułu dostaw towarów i usług,
PPK, zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021.
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13. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
13.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą rolę
w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Pionek w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych. Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga
dostosowania oraz dopasowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb
mieszkańców gminy. Usługi społeczne w mieście Pionki przyczyniają się do poprawy
warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu społecznym.

13.1.1. Podstawowe zadania MOPS
Na rzecz mieszkańców Pionek zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który został powołany uchwałą nr XII/53/90 Miejskiej
Rady Narodowej w Pionkach z dnia 25 kwietnia 1990 roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, podobnie jak każdy inny MOPS w Polsce jest
pierwszym miejscem, w którym wsparcia szukają rodziny i osoby potrzebujące pomocy. Celem
MOPS jest niesienie różnorodnych form pomocy tym, którzy z różnych przyczyn niezdolni są
do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym,
z niepełnosprawnościami, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom
pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pionkach jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających
bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich
działań.
Ośrodek wspierając osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych z jednej strony dąży do
zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej stosuje zasadę pomocniczości nakierowaną
na wykorzystanie zasobów rodziny, jej potencjału i aktywności. Poprzez realizację różnego
rodzaju projektów nie ogranicza się tylko do wypłaty zasiłków mieszkańcom, ale poszukuje
różnych form pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym mających na celu ich
aktywizację społeczną i zawodową.
Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa, zasadniczym elementem
zabezpieczenia społecznego, która spoczywa również na administracji samorządowej, bowiem
to na poziomie społeczności lokalnej możliwe jest pełniejsze rozpoznawanie potrzeb i dobór
skutecznych metod i form pomocy.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez
podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracja
ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy winne są współpracować
z pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
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Niesienie pomocy człowiekowi ma długą historię, bowiem postrzeganie drugiego człowieka
z jego wadami i zaletami jest miarą człowieczeństwa.

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Ośrodek realizuje swoje zadania, jest
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.2268 z późn. zm.),
która określa zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania.
Innymi obowiązującymi aktami prawnymi są:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.),
ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
2021 poz. 423 z późn. zm.),
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020 poz.
685),
uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 (M.P. 2018 r. poz. 1007),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021
poz. 1249 z późn. zm.),
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.),
ustawa z dnia 15 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
2021 poz. 735 z późn. zm.),
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2021 poz. 1100 z późn. zm.),
ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119 z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 2050
z późn. zm.),
ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 2020 poz. 821 z późn. zm.),
ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz.
1359).

Poza realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pionkach, realizuje także inne zlecone, poza pomocowe zadania, w tym:
•
•

dodatki mieszkaniowe od 2004 roku (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych – Dz.U. 2021 poz. 2021 z późn. zm.),
dodatki energetyczne od 2014 roku (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo
energetyczne - Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.),
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•
•

•
•

•

•

•

•

świadczenia rodzinne od 2004 roku (ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych – Dz.U. 2020 poz. 111 z późn. zm.),
świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 2008 roku (ustawa z dnia 7 września 2007
roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz.U. 2021 poz. 877 z późn.
zm.),
świadczenia wychowawcze od 2016 r. (ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. 2019 poz. 2407 z późn. zm.),
program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” od stycznia 2017 roku,
wynikający z ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz.U. 2020 poz. 1329 z późn. zm.) w związku uchwałą Nr 160 Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem” (M.P.2016.1250),
prace społecznie użyteczne od 2014 roku, wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2021 poz. 1100 z późn.
zm.),
Kartę Dużej Rodziny od 2014 roku (Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014
roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – M.P.
z 2014 roku, poz. 430 oraz ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny –
Dz.U. 2021 poz. 1744),
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
od października 2015 roku, wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.), w związku z uchwałą
Nr XII/78/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 września 2015 roku,
wydawanie zaświadczeń osobom fizycznym, które zamierzają złożyć wniosek
o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego od listopada 2020 r.,
wynikające z ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1565).

13.1.2. Wykorzystanie środków finansowych oraz formy świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych
W budżecie miasta Pionki w 2021 roku na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w dziale 852 zaplanowano kwotę 4.877.551,76 zł, z czego wydatkowano kwotę
4.709.851,80 zł, w dziale 854 zaplanowano kwotę 135.168,13 zł, z czego wydatkowano kwotę
106.731,21 zł oraz w dziale 855 zaplanowano kwotę 20.994.810,78 zł, z czego wydatkowano
kwotę 20.985.312,11 zł.
Ogółem w budżecie MOPS zaplanowano kwotę 26.007.530,67 zł, natomiast wydatkowano
25.801.895,12 zł.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania ze środków własnych Gminy Miasta
Pionki oraz dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Udział środków samorządowych w wydatkach ogółem na zadania realizowane przez MOPS
wyniósł 13,65%.
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Środki własne miasta Pionki
Dotacje celowe na zadania zlecone
Dotacje do zadań własnych
Środki z Funduszu Pracy
Przeciwdziałanie COVID-19
Razem

Kwota w zł
3.521.686,77
20.731.111,04
1.532.097,31
2.000,00
15.000,00
25.801.895,12

Struktura w %
13,65
80,35
5,93
0,01
0,06
100,00

Projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa” realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
L.p.
1.
2.

Wyszczególnienie
Środki własne miasta Pionki
Dotacja rozwojowa z EFS
Razem
Pozostało

Przekazana kwota w zł
Wykorzystana kwota w zł
25.200,00
25.200,00
117.460,52
113.607,34
142.660,52
138.807,34
3.853,18

Wykonanie budżetu wg zadań własnych i zleconych realizowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pionkach:
Lp.

Rozdział

1

85202

Domy pomocy społecznej

2

85213

Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane
za os. pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej

3

85214
w tym:

Wyszczególnienie

Źródło finansowania
środki własne gminy
dotacja celowa

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezp. społeczne
Zakup usług pozostałych (sprawienie
pogrzebu)
Dodatki mieszkaniowe
i energetyczne

4

85215

5

85216

Zasiłki stałe

6

85219

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

7

85228

Usługi opiekuńcze

8

85228

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

9

85230

Program „Posiłek w szkole i w domu”

10

85295

Pozostała działalność

w tym:

Prace społecznie użyteczne

w tym:

Teleopieka

-

43.428,43

środki własne gminy
z dotacją celową

181.382,90

470.184,73

środki własne gminy

12.210

-

304.566,56

4.943,00

-

512.694,89

1.620.863,50

249.306,00

759.603,84

72.223,42

środki własne gminy
i dotacja celowa
dotacja celowa i środki
własne gminy
środki własne gminy
z dotacją celową
środki własne i dotacja
celowa
dotacja celowa
dotacja celowa i środki
własne gminy
środki własne gminy
i dotacje celowe
środki własne gminy
środki własne i dotacja
celowa
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Wykonanie budżetu w zł
Dotacja
środki własne
przekazana
gminy
gminie
226272,44
-

-

15.200,00

39.018,43

127.000,00

68.163,66

15.000,00

33.683,76

-

7.675,20

-
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Lp.

Rozdział

Wyszczególnienie

Źródło finansowania

w tym:

Program Wspieraj Seniora

w tym:
w tym:

Jadłodajnia – zakup i transport posiłków
Klub Samopomocy
Pomoc materialna o charakterze socjalnym
dla uczniów
Świadczenia wychowawcze

środki własne i dotacja
celowa
środki własne gminy
środki własne gminy
dotacja celowa i środki
własne gminy
dotacja celowa

11

85415

12

85501

13

85502

Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

dotacja celowa

14

85503

Karta Dużej Rodziny

dotacja celowa

15

85504

Wspieranie rodziny – asystent rodziny

16

85508

17

85510

18

85504

19

85513

20

85495

Rodziny zastępcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(instytucjonalna piecza zastępcza)
Świadczenie „Dobry start” 300+
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne
Placówka wsparcia dziennego Świetlica
„Przyjaciele”

Wykonanie budżetu w zł
Dotacja
przekazana
gminie

środki własne
gminy

-

15.000,00

26.332,01
472,69

-

14.314,96

57.259,84

-

14.052.112,00

-

6.553.375,00

-

692,39

60.674,62

2.000,00

69.674,62

-

142.000,21

-

dotacja celowa

-

1.789,65

dotacja celowa

-

102.999,00

35.156,41

-

3.521.686,77

22.280.203,35

dotacja celowa i środki
własne gminy
środki własne gminy
środki własne gminy

środki własne gminy
RAZEM

13.1.3. Organizacja
Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17
ust. 18 ustawy o pomocy społecznej.
W skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach w 2021 r.
wchodziły:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dział Pomocy Środowiskowej,
Dział Finansowo-Księgowy,
Dział Usług Opiekuńczych,
Dział Świadczeń Rodzinnych,
Dział Organizacyjno-Administracyjny i Dodatków Mieszkaniowych,
Placówka wsparcia dziennego – Świetlica „Przyjaciele”,
Punkt wydawania posiłków/żywności,
Klub Samopomocy.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach w 2021 roku ogółem zatrudnionych było
48 osób na 45,75 etatach oraz 6 osób w ramach umowy zlecenia.
Ponadto na stażu w ramach skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy były 4 osoby oraz
6 osób w ramach prac społecznie użytecznych.
Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Pracownicy socjalni
Opiekunki osób chorych i starszych
Asystent rodziny

Liczba osób
8
16
1
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Liczba etatów
8,00
16,00
1,00
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Lp.
4
4
5

Wyszczególnienie
Psycholog
Pracownicy administracyjni i obsługi
Pracownicy gospodarczy
OGÓŁEM

Liczba osób
1
19
3
48

Liczba etatów
1,00
17,75
2,00
45,75

Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie
dobrego zespołu pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.
Ilość zatrudnionych pracowników socjalnych reguluje art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy
społecznej, który mówi, że: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób
samotnie gospodarujących”.
Ustawa o pomocy społecznej określa także, kto może zostać pracownikiem socjalnym. Zgodnie
z art. 116 ust. 1 może to być osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników
służb społecznych lub ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub do dnia
31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
W ostatnich latach można obserwować stały wzrost liczby realizowanych przez pomoc
społeczną zadań, co wiąże się z koniecznością stałego doskonalenia zawodowego, poszerzania
posiadanej wiedzy i umiejętności. Rosnące wymagania w stosunku do pracowników
socjalnych, jak i pracowników obsługi administracyjno – finansowej Ośrodka, owocują
corocznym wzrostem poziomu wykształcenia i kwalifikacji kadry.
Większość pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym – 24 osoby (52,46%),
przy czym wykształcenie wyższe magisterskie posiada 20 osób, zaś wyższe licencjackie
4 osoby. Ponadto zatrudnionych jest 12 osób (26,23%) z wykształceniem średnim, w tym
7 osób ukończyło szkoły policealne, 10 osób (21,86%) z wykształceniem zawodowym
oraz 2 (4,37%) z wykształceniem podstawowym. Dodatkowo 6 osób ma uzupełnione swoje
kwalifikacje na studiach podyplomowych.
W 2021 roku ze względu na pandemię pracownicy Ośrodka uczestniczyli jedynie
w szkoleniach, konferencjach czy seminariach organizowanych online.

13.1.4. Realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej
Pomoc społeczna, zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej, polega w szczególności na:
•
•

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
świadczeniu pracy socjalnej,
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•
•
•
•

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji
życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione,
jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Rodzaj, forma
i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę i rodzinę do samodzielnego
rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony profesjonalistów – pracowników
socjalnych oraz specjalistów z różnych dziedzin.
Należy przy tym zaznaczyć, że praca Ośrodka związana z obsługą klientów nie kończy się
na gromadzeniu dokumentów oraz wypłacaniu różnego rodzaju świadczeń finansowych. Poza
pomocą materialną świadczona jest bowiem także pomoc rzeczowa i usługowa. Ponadto
realizowane są działania z zakresu pracy socjalnej oraz rozwijane nowe formy pomocy
i samopomocy. Ich znaczenie w procesie usamodzielniania klientów oraz rozwiązywania
indywidualnych i lokalnych problemów jest niezwykle istotne. Należy przy tym nadmienić, że
realizacja tych zadań jest pracochłonna i wymaga poświęcenia jej dużej ilości czasu. Często jest
to proces długofalowy i wielokierunkowy. Tymczasem system przyznawania zasiłków
w dalszym ciągu jest bardzo zbiurokratyzowany (obszerne druki, duża ilość dokumentów, stałe
weryfikowanie wywiadów).

13.1.5. Ogólne zasady dotyczące uprawnień do świadczeń
z pomocy społecznej i formy świadczonej pomocy
Podstawowe zasady przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej określają artykuły
7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zgodnie z nimi prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
•
•
•
•

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł,
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie,
w przypadku udzielania pomocy w ramach programu rządowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w postaci posiłków (w tym dla dzieci) oraz zasiłków celowych
pomoc ta przysługuje jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny
nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
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Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Należy zaznaczyć, że wystąpienie ubóstwa jako jedynej przesłanki nie jest wystarczającym
powodem do przyznania pomocy.
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest
wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji potrzeb
życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym.
Cele szczegółowe to:
•
•
•
•

zapewnienie podstawowych warunków życia,
zaspakajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą być zaspakajane samodzielnie,
przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników
(problemów), które nie mogą być usunięte lub zmienione,
usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu
trudności we współpracy z rodziną.

13.1.6. Problemy i potrzeby klientów ośrodka korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej w 2021 roku
Miasto Pionki wg danych Urzędu Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. liczy 16.992 mieszkańców.
W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano kolejny spadek liczby ludności o 407 osób.
W 2021 roku z różnych form świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystało
łącznie 497 środowisk (pod tym pojęciem należy rozumieć samotne osoby lub rodziny, które
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tworzą gospodarstwa domowe), w których żyje 717 osób, co stanowi około 4,21%
mieszkańców Pionek.
W sumie 497 osobom przyznano świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych
bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania. Przyczynami ich trudnej
sytuacji było:
•
•
•
•
•
•
•

ubóstwo – dotyczyło 256 środowisk, co stanowi 51,5% ogółu korzystających z pomocy,
długotrwała lub ciężka choroba - dotyczyła 250 środowisk (50,3%),
bezrobocie – dotyczyło 266 rodzin (53,5%),
niepełnosprawność – dotyczyła 129 środowisk (26%),
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego – dotyczyła 46 rodzin (9,3%),
alkoholizm – dotyczył 68 środowisk (13,7%),
inne (potrzeba ochrony macierzyństwa, narkomania, trudności w przystosowaniu
po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomność) dotyczyło 55 środowisk (11%).

Główne problemy klientów pomocy społecznej
bezrobocie

55

129

266

bezradność
ubóstwo
alkoholizm
46

250

długotrwała i ciężka choroba
niepełnosprawność
68

256
inne

W ubiegłym roku na pierwszym miejscu problemów z jakimi borykają się środowiska
korzystające z pomocy było bezrobocie, które jako główny powód trudnej sytuacji wskazało
ponad 53% środowisk korzystających w 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej. Wskaźnik
ten odzwierciedla trudności w znalezieniu pracy przez część osób korzystających z pomocy
społecznej. Ponadto powrót na rynek pracy klientów Ośrodka jest utrudniony, a często nawet
niemożliwy ze względu na niski poziom wykształcenia i kwalifikacji (lub ich brak) oraz skutki,
jakie stały się ich udziałem w związku z długotrwałym brakiem zatrudnienia (m.in. niska
samoocena, brak wiary w siebie i swoje możliwości, stres, bierność, brak motywacji,
roszczeniowość).
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Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że dominującym problemem utrudniającym
lub uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie klientów Ośrodka i całych rodzin (50,30%)
są sprawy związane ze złym stanem zdrowia (długotrwała lub ciężka choroba) oraz
niepełnosprawność (26%). Środowiska te borykają się z trudnościami finansowymi,
związanymi z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz zakupu leków.
Jednocześnie są to problemy, na przezwyciężenie których w większości przypadków rodziny
nie mają znaczącego wpływu. Osoby dotknięte poważnymi chorobami oraz
niepełnosprawnością mają bardzo ograniczone możliwości zarobkowania na rynku pracy.
Udzielenie świadczeń pieniężnych tej grupie odbiorców jest ograniczone z uwagi na dochody
przekraczające kryterium ustawowe. Dlatego działania pomocowe to najczęściej
przyznawanie usług opiekuńczych, pobytu w ośrodku wsparcia, pomoc finansowa na zakup
leków oraz pokrycia kosztów leczenia.
Nie było możliwości, by po wybuchu pandemii koronawirusa i obostrzeniach, z którymi
przyszło się zmagać, nie uległa pogorszeniu sytuacja na rynku pracy. Gospodarka została
mocno obciążona i wiele branż musiało zmierzyć się z kryzysem. Wiele osób straciło pracę,
wielu przedsiębiorców musiało zawiesić lub całkowicie zamknąć działalność, a są też i tacy,
którym udało się utrzymać wyłącznie dzięki cięciom budżetowym.
Niepokojące jest zjawisko określane przez badaczy mianem pozornego bezrobocia, odnoszące
się głównie do klientów pomocy społecznej. Pozornych bezrobotnych można podzielić na tych,
którzy nie są zainteresowani pracą (nie szukają jej i/lub nie są gotowi by ją podjąć) oraz
pracujących „na czarno” lub w inny sposób osiągających dochód. Wyżej wymienieni
bezrobotni nie podjęliby pracy, nawet gdyby rynek ich wzywał, dzięki zarejestrowaniu
w Urzędzie Pracy otrzymują od państwa bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, a także status
osoby bezrobotnej, co umożliwia im ubieganie się o świadczenia z pomocy społecznej. Należy
dodać, że długość okresu pozostawania bez zatrudnienia jest silnie skorelowana zarówno
z kwalifikacjami, jak i motywacją do znalezienia pracy.
Jak wynika z analizy sytuacji oraz obserwacji problem bezrobocia rzadko występuje
w odosobnieniu. Najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek, pojawiają się takie
problemy jak: uzależnienia, przemoc, niezaradność życiowa, niepełnosprawność itp.
Nawarstwianie problemów jest często zgubne w skutkach i prowadzi do degradacji osób
i rodzin.
W przypadku 9,3% środowisk głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, która dotyczy w szczególności
rodzin wielodzietnych i niepełnych. Rodziny te, najczęściej w związku z trudnościami
finansowymi, brakiem możliwości zmiany sytuacji nie potrafią radzić sobie z trudnościami dnia
codziennego. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy
się z innymi dysfunkcjami, takimi jak: uzależnienie od alkoholu, przemoc domowa, zaburzenia
równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w pełnieniu ról
rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające się m.in. niedojrzałością emocjonalną,
problemy we współżyciu z ludźmi, konflikty i trudności adaptacyjne, niezaradność
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność intelektualna jednego lub
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obojga rodziców, śmierć jednego lub obojga rodziców, problemy wychowawcze w środowisku
rodzinnym, szkolnym ujawniające się w postaci zachowań buntowniczych, agresywnych,
konfliktowych, łamania przez dzieci i młodzież panujących obyczajów, wartości i norm,
ucieczki z domów. Czynnikiem sprzyjającym pogłębianiu się niewydolności opiekuńczowychowawczej rodzin jest w wielu przypadkach długotrwałe bezrobocie i wynikające z niego
ubóstwo.
Kolejne miejsca zajmują problemy związane z nadużywaniem alkoholu – blisko 14%. Należy
przy tym zaznaczyć, że jak wynika z obserwacji problem ten dotyczy znacznie większej liczby
środowisk, które jednak nie utożsamiają się z nim, zaprzeczają, ukrywają i dlatego trudno go
zdiagnozować.

13.1.7. Środowiska korzystające z pomocy społecznej w latach
2011 – 2021
Lata

Liczba środowisk
W roku

Różnica w stosunku do roku poprzedniego

2011

669

+36

2012

678

+ 11

2013

696

+ 15

2014

674

- 19

2015

624

- 50

2016

449

- 175

2017

493

+ 44

2018

436

- 57

2019

440

+4

2020

450

+ 10

2021

497

+47

13.1.8. Rodzaje wsparcia udzielanego rodzinom o najniższych
dochodach
Jednym z ważniejszych priorytetów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach jest
pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym.
Do najpilniejszych zadań w tym zakresie należy przeciwdziałanie biedzie, bezrobociu
i wspieranie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również
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w celu realizacji postanowień kontaktu socjalnego oraz osobie lub rodzinie, które poniosły
straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Łącznie na zasiłki celowe ze środków własnych gminy w 2021 roku wydatkowano kwotę
168.633,00 zł, dla 207 rodzin, w tym 2.012,00 zł na specjalne zasiłki celowe dla 6 rodzin oraz
500,00 zł z powodu zdarzenia losowego dla 1 osoby.
W celu zapobieżenia marnotrawieniu przyznanych świadczeń lub wykorzystywaniu ich
niezgodnie z przeznaczeniem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje świadczenia
do realizacji w formie niepieniężnej. Przyznanie świadczenia w formie niepieniężnej
gwarantuje, że świadczenie zostanie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zaspokoi
podstawowe potrzeby podopiecznego. Świadczenia te przyznawane były w formie:
•

•
•

zasiłków stałych, okresowych i celowych w formie talonów do sklepu. Pracownicy
sklepu, z którym jest zawarta umowa, wydający towar podopiecznym MOPS
zobowiązani są nie wydawać artykułów tytoniowych i alkoholowych oraz towarów,
jeżeli ilość i asortyment żądanego przez podopiecznego towaru wyraźnie wskazuje na
to, że towary te nie są nabywane w celu zaspokojenia potrzeb osobistych. Ten sposób
realizacji pomocy w 2021 roku zastosowano w odniesieniu do 21 osób,
pomocy na bieżące wydatki mieszkaniowe – opłacanie przelewem określonych sum za
bieżące opłaty mieszkaniowe – za energię elektryczną, gaz i zakup opału,
posiłków dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie ich sobie zapewnić.

W roku ubiegłym tą formą pomocy objęte były 48 osoby, które miały finansowane posiłki
w Jadłodajni.
Łączny koszt finansowania posiłków dla osób dorosłych wyniósł 50.967,00 zł.
W tym koszty posiłków 24.695,00 zł, koszty transportu 12.276,50 zł, utrzymania punktu
wydawania żywności 4.625,26 zł oraz zatrudnienie 9.370,25 zł.
Zasiłek okresowy
Zasiłek ten przysługuje w szczególności ze względu na:
•
•
•
•

długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność,
bezrobocie,
możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego.

Maksymalna wysokość zasiłku okresowego z pomocy społecznej dla osoby samotnej,
bezrobotnej wynosi 418 zł i kwota ta nie była podwyższana od 2004 roku.
W 2021 roku zasiłki okresowe przyznano 215 osobom i wydatkowano kwotę 495.484,00 zł,
w tym z otrzymanej dotacji 470.185,00 zł.
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Zasiłek stały
Jest obligatoryjną formą pomocy przyznawaną na podstawie art. 37 ustawy o pomocy
społecznej i jest zadaniem własnym gminy z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.
Zasiłki stałe wypłacane są dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest
niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy
między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby lub
w przypadku rodziny, różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być jednak wyższa niż 645,00
zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.
Z zasiłków stałych w 2021 roku skorzystało 87 osób, którym łącznie wypłacono 512.695,00 zł,
w tym z otrzymanej dotacji 553.325,58 zł.
Praca socjalna
Szczególne miejsce w ustawie o pomocy społecznej zajmuje praca socjalna, której
prowadzenie jest zadaniem obowiązkowym gminy. Działania z tego zakresu są nakierowane
na poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i prowadzone są:
•
•

z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej,
ze społecznościami lokalnymi w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Znaczące dla pracy socjalnej jest to, że włącza ona w proces naprawczy samych
zainteresowanych, czyli wykorzystywany jest potencjał osób, rodzin oraz społeczności na rzecz
rozwiązywania indywidualnych oraz lokalnych problemów. Praca socjalna na rzecz
indywidualnych osób i rodzin, grup oraz społeczności lokalnych jest prowadzona przez
pracowników socjalnych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami Ośrodka.
Pracownicy socjalni działania z zakresu pracy socjalnej na rzecz indywidualnych osób i rodzin
prowadzili w ubiegłym roku w stosunku do 231 środowisk. Dotyczyły one głównie
rozwiązywania problemów bezrobocia, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych,
zaniedbań w zakresie leczenia, konfliktów rodzinnych oraz przemocy.
W 69 przypadkach realizacja pracy socjalnej odbywała się w oparciu o pisemny kontrakt
socjalny.
Główne formy pracy socjalnej:
•
•
•

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb klientów,
opracowywanie indywidualnych planów pomocy,
wspomaganie i prowadzenie poszczególnych przypadków i grup w celu
usamodzielnienia życiowego, motywowanie do podejmowania działań,
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•
•

•
•

wnioskowanie o udzielanie świadczeń pomocy społecznej,
organizowanie wszechstronnego wsparcia z udziałem różnych podmiotów
współpracujących z MOPS-em w Pionkach (Policja, sąd, szkoły, przedszkola, Powiatowy
Urząd Pracy, Urząd Miasta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Kultury,
placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą społeczną,
itp.),
ocena podejmowanych działań i ich weryfikacja,
prowadzenie działań mających na celu informowanie, kierowanie do odpowiednich
instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w ramach swojej działalności prowadzi
również różnego rodzaju działania o charakterze środowiskowym z osobami i rodzinami czy
grupami problemowymi korzystającymi z pomocy Ośrodka. Należy podkreślić, że rodzinom
tym czy grupom jednocześnie bardzo potrzebne jest wszechstronne wsparcie i pomoc.
Ponadto znamienne jest to, że osoby te charakteryzują się niską aktywnością społeczną
i dotyczy to zarówno dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. Wpływ na taką sytuację ma częściowo
tryb życia, wyuczona postawa bierności z powodu braku wzorców, a także rozwój technologii
powodujący, że coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, telewizorem czy z telefonem
w ręku. W wielu przypadkach zachowania te są na pograniczu uzależnienia, a nawet są już
uzależnieniem. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że rodziny korzystające z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkują w środowisku, gdzie alkohol jest na
porządku dziennym i najczęściej spędza się przy nim wolny czas, to zachodzi uzasadniona
potrzeba podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych, aktywizujących
i integrujących.
W wielu rodzinach obserwowane są zaburzone relacje z uwagi na brak umiejętności
prawidłowego spędzania czasu z rodziną oraz problem z nadużywaniem alkoholu. Jest to
zjawisko bardzo niekorzystne, niosące szereg negatywnych konsekwencji społecznych
i ekonomicznych. Wyłącza ludzi z aktywności, izoluje, wymusza zmianę stylu życia, prowadzi
do wykluczenia społecznego, ubóstwa. Alkoholizm oprócz skutków zdrowotnych powoduje
skutki społeczne takie jak: rozpad życia rodzinnego, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemoc domową, bezdomność
itp.

13.1.9. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. mają prawo, oprócz
ubezpieczonych, inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile spełniają kryterium dochodowe
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wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W tym przypadku potwierdzenie prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja administracyjna. Wydanie przedmiotowej
decyzji poprzedza postępowanie analogiczne jak w przypadku przyznawania świadczeń
z pomocy społecznej, a więc niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana
osoba spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2021 roku wydanych zostało 11 takich
decyzji.
Poradnictwo specjalistyczne
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest prowadzone specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne.
Potrzeba zatrudnienia takiego specjalisty była już od dawna. Chodzi, bowiem o to, że mamy
do czynienia z ludźmi w obliczu zagrożenia, obciążonych jakąś tragedią lub dramatem
życiowym, w desperacji, w poczuciu klęski lub załamania się, wyczerpania.
Praca psychologa w MOPS już na pierwszy rzut oka wydaje się specyficzna, ze względu na to,
że prowadzona jest nie tylko w gabinecie, ale gdy jest potrzeba – i u klienta w domu. Często
psycholog, żeby pomóc w kryzysie – wchodzi do rodziny i pracuje w domu z rodziną
w przezwyciężeniu jej problemów, gdyż niejednokrotnie bez tej interwencji niemożliwe jest
rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji człowieka. Tym głównie różni się od pracy psychologa
w innych placówkach, takich jak szkoła, poradnia czy szpital.
Psycholog ściśle współpracuje z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny, gdyż wiele
osób korzystających z pomocy socjalnej po prostu do psychologa nie poszłoby, czy to z obawy
przed stygmatyzacją, czy też z obawy przed przyznaniem się do tego, jak bardzo są bezradni
wobec sytuacji i jak bardzo jest ona nieznośna psychicznie.
Psycholog wspomaga również pracowników socjalnych i asystenta rodziny w lepszym
zrozumieniu problemu, ustaleniu właściwej diagnozy, w końcu ustaleniu planu pracy
z klientem.
Psycholog w 2021 roku udzielił 206 porad, w tym 63 odbyły się w środowisku klientów.
Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły:
•
•
•
•
•
•
•

niskich kompetencji społecznych (trudności w rozwiązywaniu problemów, konflikty),
uzależnień własnych lub osoby bliskiej,
kryzysu sytuacyjnego (rozpad rodziny, choroba własna lub bliskich, strata bliskiej
osoby),
zaburzeń psychicznych własnych lub osoby bliskiej, w tym chorób psychicznych,
konfliktów w rodzinnie,
przemocy w rodzinie,
trudności związanych z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci,
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•
•
•

trudności wynikających z własnej niepełnosprawności,
konieczności podjęcia ważnych życiowo decyzji,
małej świadomości swoich stanów emocjonalnych i ich przyczyn.

Ponadto psycholog uczestniczył w 107 spotkaniach grup roboczych dotyczących przemocy
w rodzinie oraz prowadził działania psychokorekcyjne dla osób stosujących przemoc
i doznających przemocy.

13.1.10. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach jest
utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych, osób terminalnie chorych, jak najdłużej
w środowisku zamieszkania i zapewnienie im opieki.
Cele szczegółowe to:
•
•
•
•

zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej pomocy,
aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym,
usprawnianie osób starszych, niepełnosprawnych,
aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, wymagającym
takiej pomocy,
promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Na system opieki dla tej kategorii klientów, składa się:
Praca socjalna mająca na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie
pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjowanie
kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania
rodziny w sprawowanie opieki nad osobą wymagającą takiej pomocy, zapewnienie osobom
uprawnionym do usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, uwrażliwienie
społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, rozpowszechnianie
idei wolontariatu, objęcie opieką wolontarystyczną osób potrzebujących pomocy oraz
skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących im uprawnień
np. w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Usługi opiekuńcze – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach świadczy usługi
opiekuńcze osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają
pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.
Z usług opiekuńczych w domu podopiecznego w 2021 roku skorzystały 82 osoby.
Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma
wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych
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potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz
zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 16 opiekunek zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy oraz 2 osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia, które łącznie przepracowały
u podopiecznych 21.749 roboczogodzin.
Ze środków własnych na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 759.603,84 zł.
Tytułem ponoszonej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z tej formy
pomocy została wniesiona łączna kwota 137.601,94 zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało na 2021 rok Program „Opieka
75+”, który umożliwia wsparcie gmin w realizacji tego zadania własnego i jest adresowany do
gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi
opiekuńcze samodzielnie. Program ten w Gminie Miasta Pionki realizowany jest od samego
początku, tj. od stycznia 2018 roku. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności
do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat
i więcej.
Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób samotnych w wieku
75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w ubiegłym roku uzyskał dotację w kwocie
72.223,42 zł i objął programem 34 osoby w wieku 75 lat i więcej, u których zrealizowano 7.750
godzin usług opiekuńczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi jako zadanie zlecone
gminie i jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby
psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym
i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
W ciągu roku z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby. Usługi były wykonywane przez 1 osobę.
Na tę formę pomocy została wydana dotacja w wysokości 15.200,00 zł. Tytułem ponoszonej
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z tej formy pomocy
została wniesiona łączna kwota 1.456,22 zł.
Opaski życia dla seniorów. W 2020 roku w Pionkach został uruchomiony i w 2021 roku był
kontynuowany program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, a jego
realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do seniorów
powyżej 60 roku życia wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować
zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Pierwszeństwo w dostępie do opasek mają
osoby samotne, mieszkające same, niesamodzielne.
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W ramach usług opiekuńczych świadczone są usługi teleopiekuńcze, czyli całodobowy
domowy system wsparcia podopiecznych przez teleopiekunów, którzy pracują w centrum
teleopieki w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego.
Seniorzy otrzymują nieodpłatnie monitorującą stan zdrowia opaskę na nadgarstek
z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z centrum teleopieki wraz z instrukcją
obsługi i kartą SIM. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie organizują pomoc adekwatną do
sytuacji danej osoby (wzywają pogotowie ratunkowe, zawiadamiają inne służby, kontaktują
się z rodziną itp.).
Warunkiem objęcia podopiecznego całodobową teleopieką przez centrum teleopieki jest
dostępność sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania osoby, noszenie opaski
monitorującej stan zdrowia na nadgarstku i zapewnienie właściwego poziomu naładowania
baterii.
W ramach teleopieki podopieczny ma zapewnione:
•
•
•
•
•

podłączenie opaski monitorującej zdrowie do systemu teleopieki oraz zapewnienie
całodobowej możliwości łączności z centrum teleopieki,
przeszkolenie w zakresie obsługi opaski monitorującej stan zdrowia oraz prezentację
działania systemu teleopieki,
zapis i możliwość generowania raportu ze wskaźników mierzonych przez opaskę
monitorującą stan zdrowia,
całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
możliwość kontaktu z pracownikami centrum teleopieki w sytuacjach zagrożenia
zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Opaska działa przez 24h/dobę, 365 dni w roku. Jest to usługa teleopieki, która daje poczucie
bezpieczeństwa i jednocześnie poczucie, że osoby starsze nie są same, że cały czas ktoś nad
nimi czuwa.
Łączny koszt realizacji programu świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2021
roku dla 30 osób wyniósł 7.675,20 zł.
Program „Wspieraj Seniora”. W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało program wspierający
ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”.
Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz
seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym
przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do:
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•
•

osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem
zakażeniem COVID-19,
w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która
korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach
programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom, można również
dzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Analizując realizację ww. programu w 2021 roku w mieście Pionki należy stwierdzić, że:
•

•

•

•

program „Wspieraj Seniora” zapewnił usługi wsparcia dla seniorów, a w uzasadnionych
przypadkach także innych osób, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali
się na pozostanie w domu albo zostali poddani kwarantannie domowej i z tego też
powodu nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby – ocena
stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należała do decyzji ośrodka
pomocy społecznej,
usługa wsparcia polegała w szczególności na robieniu i dostarczaniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki
higieniczne, a także realizację recept,
dzięki realizacji programu seniorzy i ich rodziny czuły się bezpieczniej wiedząc, że mogą
liczyć na pomoc; osoby starsze podczas pandemii mogły ograniczyć konieczność
wychodzenia na zewnątrz i tym samym zadbać o własne bezpieczeństwo,
pomoc świadczona była przede wszystkim przez pracowników socjalnych
zatrudnionych w MOPS Pionki oraz asystenta rodziny; dzięki programowi pomoc mogli
otrzymać również seniorzy, którzy nie są objęci wsparciem w ramach usług
opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ogólnie z form wsparcia w ramach programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 75 osób, w tym
38 osób w wieku 70 lat i więcej. U wszystkich osób były robione i dostarczane zakupy. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach na realizację tego programu otrzymał dotację
w wysokości 15.000,00 zł.
MOPS Pionki prowadzi również postępowania administracyjne związane z wydawaniem
decyzji o przyznaniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
W zajęciach placówki w 2021 roku uczestniczyło 28 osób.

13.1.11. Kierowanie do domów pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu
pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej winien być ostatecznością,
po wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej.
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Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa
sam zainteresowany w wys. 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów
utrzymania w placówce dopłaca rodzina (zstępni przed wstępnymi) i gmina, z której pochodzi
osoba umieszczona w domu pomocy społecznej.
W 2021 roku było prowadzone jedno postępowanie dotyczące skierowania do placówki
zapewniającej całodobową opiekę, natomiast zostało ono umorzone wobec rezygnacji strony,
której zaproponowano inną formę pomocy i wsparcia.
W 2021 roku 6 mieszkańców Pionek zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej, do
pobytu których dopłacono kwotę 226.272,00 zł. W porównaniu z rokiem 2020 kwota ta była
wyższa o 840,00 zł.
W dwóch przypadkach do pobytu w DPS dopłacała najbliższa rodzina. W 2021 roku była to
kwota 7.200,00 zł.

13.1.12. Pomoc w postaci posiłków
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym
staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie samotnie
gospodarującej lub rodzinie po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego.
W 2021 roku kontynuowano realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
ustanowionego na lata 2019 – 2023. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań
własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku
osobom tego pozbawionym.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego.
Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach przyznaje się, podobnie jak i inne formy pomocy,
decyzją administracyjną, która wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Listy imienne dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków sporządza
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przekazuje na bieżąco do szkół i przedszkoli.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej,
o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci, którym udzielono takiej
pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na
terenie miasta Pionki w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy w takim
przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania
decyzji administracyjnej.
Dorośli mogą skorzystać z gorącego posiłku w prowadzonym od początku 2021 roku przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Punkcie wydawania posiłków. Posiłki przygotowywane są
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w placówkach oświatowych z którymi zawierane są porozumienia, a następnie przewożone są
w odpowiedni sposób do stołówki.
Łączny koszt realizacji programu rządowego w 2021 roku wyniósł 164.298,00 zł, z czego
na realizację powyższych zadań gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wys. 127.000,00 zł
i zostało nim objęte 289 osób.
Środki wydatkowano na:
•

•

•
•

posiłki przyznane na podstawie decyzji dla dzieci w szkołach oraz przedszkolach –
łącznie dla 81 dzieci. Koszt posiłku został skalkulowany na kwotę 3,50 zł. W okresie
wakacyjnym 20 uczniom, którzy jedli obiady w szkole, przyznane zostały zasiłki celowe
na zakup posiłków lub żywności na które wydano łączną kwotę 3.588,00 zł,
posiłki na podstawie pkt. III.1.2 uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października
2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, tj. 20% dożywianych uczniów bez decyzji
MOPS – łącznie dla 6 dzieci,
posiłki przyznane na podstawie decyzji dla osób dorosłych – łącznie dla 48 osób, gdzie
koszt posiłku wynosi 4,00 zł,
zasiłki celowe na zakup żywności – skorzystało 15 osób.

13.1.13. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
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Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego rozp. FEAD.
Pracownicy socjalni włączyli się aktywnie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa i od 2015 roku wydają skierowania do odbioru pomocy żywnościowej oraz
dostarczają zestawy produktów żywnościowych do osób samotnych, starszych, chorych
i z niepełnosprawnościami.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych
(posiłków) i dlatego też trafiać ma do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji
(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów
nieprzekraczającym 200% kryterium dochodowego określonego w tej ustawie, a od
października 2020 r. 220% kryterium), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc dla
mieszkańców Pionek udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane
osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Dystrybucja tej żywności odbywa się za
pośrednictwem
Radomskiego
Banku
Żywności, a jej wydawaniem zajmuje się
(zgodnie z zawartą umową) Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
W 2021 roku pracownicy socjalni wydali 434
skierowania, na podstawie których 862
osoby mogło skorzystać z dodatkowego
wsparcia w formie paczek żywnościowych.
Średnio na osobę przypadało ok. 42 kg
żywności. Łącznie zostało wydanych ponad
36 ton żywności.

13.1.14. Pomoc rzeczowa
Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym mebli, artykułów
gospodarstwa domowego oraz innych elementów wyposażenia mieszkania. Osoby chętnie
przekazują używane, sprawne rzeczy do dyspozycji Ośrodka, który prowadzi listę osób
potrzebujących oraz w miarę potrzeby organizuje transport sprzętu.
W 2021 roku ze względu na epidemię koronawirusa nie odbyły się Świąteczne Zbiórki
Żywności, dzięki którym kilkadziesiąt rodzin w latach ubiegłych otrzymywało paczki
żywnościowe.

169

Gminne jednostki organizacyjne

13.1.15. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Przepisy ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakładają na gminy zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie
z zapisami ustawy są to:
Do zadań własnych gminy (art. 176) należy:
1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych przez:
a. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c. prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla
dzieci,
4. finansowanie:
a. kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
b. podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c. kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2,
ponoszonych przez rodziny wspierające,
5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce
opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej
placówce
opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny
oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3,
7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy,
8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193
ust. 8.
Do funkcji asystenta rodziny zalicza się funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego,
diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą,
motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań
asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią
pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację
własnego warsztatu pracy.
Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
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1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie
prawidłowych
wzorców
rodzicielskich
i
umiejętności
psychospołecznych,
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych,
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
W 2021 roku asystent rodziny pracował z 17 rodzinami, które mają trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku 14 rodzin była to kontynuacja pracy,
przybyły natomiast 2 nowe rodziny, a z 1 rodziną zakończono pracę z powodu zaprzestania
współpracy przez rodzinę.
W rodzinach tych łącznie wychowuje się 32 dzieci w wieku do 18 lat i tylko 4 rodziny są pełne,
w pozostałych dzieci wychowywane są przez jednego rodzica (matkę).
Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań
trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny
pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym
celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,
prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub
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opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli
nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby
środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do
osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny
wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację, po ocenę końcową, dostosowanie
pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki posuwania się do
przodu.
Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość
pracy (ok. 2 lat), dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany.
Asystent rodziny jest przydzielany tylko wtedy, gdy konieczność taka wyniknie z analizy
sytuacji rodziny i jednocześnie rodzina musi na to wyrazić pisemną zgodę.
Może on zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze – na
wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. Jeden asystent może
pomagać maksymalnie 15 rodzinom.
Na podstawie tej samej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pokrywany
jest również koszt utrzymania 15 dzieci w pieczy zastępczej, który w 2021 roku wyniósł
69.669,82 zł (w 2020 roku było 16 dzieci). W porównaniu z rokiem 2020 ten koszt jest wyższy
o 17.505,36 zł. Pokrywano również koszty utrzymania 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy
zastępczej, które wyniosły 142.000,21 zł i były wyższe o 42.440,76 zł w porównaniu z rokiem
poprzednim.
Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit. C ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym
prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Na mocy uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 30 czerwca 2020 r. została
utworzona placówka wsparcia dziennego, która została wpisana w strukturę Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i do sierpnia 2021 roku mieściła się w dawnej siedzibie
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci przy ul. Leśnej 7.
Dla poprawy warunków do pracy z dziećmi i możliwości pracy w mniejszych grupach
równolegle, od września 2021 roku została wyznaczona nowa siedziba placówki, którą są
pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Leśnej 1, gdzie mieści się Szkoła Muzyczna
I stopnia w Pionkach.
Nowa siedziba jest blisko dotychczasowej i znajduje się na osiedlu na którym w głównej mierze
mieszkają rodziny z których dzieci uczęszczają na zajęcia świetlicowe. Wyznaczone
pomieszczenia, zarówno te do pracy z dziećmi, jak i sanitarne są w zdecydowanie lepszym
stanie technicznym i estetycznym od poprzednich, a sąsiedztwo Szkoły Muzycznej, Ogródka
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Jordanowskiego i obiektów sportowych poszerzają możliwości i wzbogacają ofertę zajęć
z dziećmi.
Celem placówki jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej opieki i wychowania po zakończonych
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole, a tym samym wsparcie rodziny. Placówka
pełni również funkcję integracyjną, organizującą dzieciom czas wolny i rozwijającą ich
zainteresowania.
Placówka otrzymała nazwę Świetlica „Przyjaciele” i przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od
5 do 18 lat, przy czym pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie podczas zajęć
nie może przebywać więcej niż 15 dzieci.
Celem placówki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasta Pionki wymienionych w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do zadań realizowanych przez placówkę należy:
1.
2.
3.
4.
5.

opieka i wychowanie,
pomoc w nauce,
organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
organizowanie zajęć profilaktycznych i rozwojowych,
organizowanie zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:
1. stałą pracę z rodziną dziecka, wspieranie rodziny w procesie wychowawczym,
2. pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i innych,
3. pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych
i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości dziecka, nabywania różnych
umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym
życiu,
4. kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem,
5. stałą współpracę ze szkołą, pracownikami socjalnymi, kuratorem, policją.
Placówka realizuje zadania w formie:
1. zajęć grupowych prowadzonych przez wychowawców lub inne osoby zatrudnione
do prowadzenia zajęć zgodnie z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej,
2. spotkań z rodzicami, poradnictwa rodzinnego,
3. oddziaływań bezpośrednich, zgodnie z indywidualnym planem pracy z dzieckiem,
4. organizacji wypoczynku w czasie wolnym od nauki,
5. organizacji imprez okolicznościowych i środowiskowych.
Koszt funkcjonowania tej palcówki wsparcia dziennego w 2021 roku wyniósł 35.156,41 zł.
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13.1.16. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego
jest częścią działania mającego na celu złagodzenie skutków przemocy w rodzinach.
Bezpośredni kontakt przedstawicieli poszczególnych instytucji ułatwia wymianę informacji
na temat konkretnego przypadku. W pracy zespołu bardzo ważne jest współdziałanie
specjalistów poszczególnych dziedzin.
Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest
efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie
systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu
terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół ten, to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin,
zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych.
Zadania zespołu interdyscyplinarnego:
•
•
•
•
•
•

integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół
może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu.
Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również
kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania grupy roboczej:
•
•

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,
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•

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.

W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, do którego wpłynęło
39 „Niebieskich Kart” i zostało powołanych 39 grup roboczych.

13.1.17. Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat.
Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę
na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju. Od 1 stycznia 2018 r. z Karty Dużej Rodziny można korzystać tradycyjnie
lub poprzez aplikację.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach w 2021 roku wydał 131 Kart Dużej Rodziny.
Łącznie wydanych jest już 597 KDR dla 1.691 osób.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą również liczyć na darmowe wejściówki lub zniżki
na obiektach miejskich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ośrodek nad Stawem Górnym ul. Polna 81,
Miejska Hala Sportowa ul. Sosnowa 3,
Basen Miejski ul. J. Korczaka 4,
Biały Orlik (lodowisko) ul. Leśna 1,
Korty tenisowe przy PSP nr 5 ul. Targowa 9,
Miejski Ośrodek Kultury ul. Radomska 1 i ul. Zakładowa 5.

13.1.18. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach na mocy Uchwały nr XII/78/2015 Rady Miasta
Pionki z dnia 22 września 2015 r. realizuje zadanie polegające na prowadzeniu postępowań
i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym udzielanej uczniom.
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Zadaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów i zasiłków
szkolnych jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia.
Świadczenia przyznawane są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, bądź na pomoc rzeczową np. zakup
podręczników.
Na rok szkolny 2020/2021, tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r. zostały złożone
62 wnioski. Stypendium szkolne otrzymało 53 uczniów, którzy spełnili ustawowe kryteria,
w tym w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. świadczenie to wypłacono 40 uczniom.
Natomiast w roku szkolnym 2021/2022, tj. od września 2021 r. zostało złożonych 40
wniosków. Stypendium szkolne otrzymało 34 uczniów, którzy spełnili ustawowe kryteria.
Ponadto 6 uczniom przyznano zasiłki szkolne. Wysokość przyznanych świadczeń w 2021 roku
wyniosła ogółem 71.574,80 zł, z czego kwota 57.259,84 zł pochodziła z otrzymanej dotacji.
Na obsługę tego zadania Ośrodek nie otrzymuje żadnych dodatkowych środków finansowych.
Realizację zadania przekazano pracownikom MOPS w ramach dodatkowych obowiązków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach realizował również zadania nie wchodzące
w zakres pomocy społecznej, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych oraz prace
społecznie użyteczne.

13.1.19. Świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego
i wychowawcze
Realizacja świadczeń rodzinnych związana jest z prowadzeniem postępowań o przyznanie
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzeniem
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Zasiłek rodzinny i dodatki do niego są przyznawane na tzw. okres zasiłkowy, który trwa
od 1 listopada danego roku do 31 października roku następnego.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń rodzinnych w okresie
zasiłkowym 2020/2021 oraz w okresie zasiłkowym 2021/2022 wynosiło 674,00 zł na osobę
w rodzinie, zaś w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosiło 764,00 zł.
Wysokość zasiłków rodzinnych (od listopada 2016 roku) wynosi:
•
•
•

95,00 zł – na dziecko do 5 roku życia,
124,00 zł – na dziecko w wieku 6-18 lat,
135,00 zł – na osobę w wieku 18-24 lata.
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Na system świadczeń rodzinnych składają się:
•

•
•

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które przysługują rodzicom, opiekunom prawnym
i faktycznym oraz osobie uczącej się (w rozumieniu ustawy), zaś ich celem jest
częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka; świadczenia rodzinne
przysługują na rzecz dzieci niepełnoletnich, pełnoletnich do ukończenia 21 roku życia
uczących się w szkole oraz do 24 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki
w szkole wyższej i legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
świadczenia opiekuńcze w postaci: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń
pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych,
które są przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego należą się osobie uprawnionej do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeśli ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeśli w okresie
ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji komornik poświadcza
odpowiednim dokumentem.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł i przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1. do ukończenia 18 roku życia, albo
2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub
w szkole wyższej,
3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
W roku 2021 na powyższe zadanie zlecone gminie wydatkowano kwotę 6.553.375,00 zł,
w tym:
•

•

6.366.587,03 zł wykorzystano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia rodzicielskie
i świadczenia „Za życiem”,
186.787,97 zł wykorzystano na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, w tym:
o wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi
– 155.725,56 zł,
o wydatki bieżące – 31.062,41 zł.
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W ramach świadczeń rodzinnych w 2021 roku przyjęto i rozpatrzono 766 wniosków.
W sprawach tych zostało wydanych łącznie 1.073 decyzje.
Ponadto przyjęto 114 wniosków w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydano
138 decyzji przyznających.
Wobec 7 dłużników wszczęto postępowanie w sprawie uznania ich za dłużników
alimentacyjnych oraz wydano 5 decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych oraz w stosunku do 6 umorzono postępowanie.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego (w wyniku prowadzonej egzekucji komorniczej) w 2021 roku wyniosły
339.166,85 zł, z czego 175.722,89 zł stanowiło należność główną, a 163.443,96 zł odsetki.
Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 70.289,19 zł.
Ponadto zwrócona została kwota 44.605,11 zł z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,
z czego dochód gminy stanowiła kwota 22.302,36 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działając w imieniu organu właściwego wierzyciela
przekazuje również do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników
alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Kolejnym zadaniem jakie w 2021 roku realizowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pionkach to rządowy program „Rodzina 500+” wprowadzony ustawą z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Podsumowując program „Rodzina 500+”: w 2021 roku przyjęto 1.746 wniosków i wydano
1.790 informacji przyznających świadczenia dla 2.263 dzieci. Łącznie na świadczenie
wychowawcze wydatkowano kwotę 13.933.169,93 zł (bez kosztów obsługi). Koszty obsługi
tego świadczenia wyniosły 118.942,07 zł.
Wszystkie dane zawarte w składanych wnioskach, również te o świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny muszą być sprawdzone przez system informatyczny. Odpowiada on za
uzyskiwanie informacji z innych systemów takich jak: z Ministerstwa Finansów – o dochodach
i złożonych deklaracjach podatkowych, z MSWiA – weryfikacja numeru PESEL, SEPI
(Samorządowa Elektroniczna Platforma Elektroniczna) – dane o osobach bezrobotnych,
z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności,
a także z ZUS i KRUS.
Realizacja wszystkich świadczeń to wytwarzanie ogromnej liczby dokumentów oraz mrówcza
praca wielu pracowników. Należy podkreślić, że praca niełatwa i bardzo odpowiedzialna,
bo wiąże się z wydatkowaniem ok. 20 mln zł ze środków publicznych.
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13.1.20. Analiza świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego
i wychowawczych
Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11

Rodzaj świadczenia

8.074
3.358
76

Łączny koszt
w złotych
919.323,23
64.297,24
35.110,08

194

68.274,91

429
745
630

79.505,47
22.095,42
64.251,25

299

20.678,10

832
4.734
1.237
101
176

77.596,00
1.031.730,00
2.387.001,00
62.620,00
109.678,00

946

449.967,26

76
1.729
27.905
0
381

76.000,00
655.067,47
13.933.169,93
0
333.393,50

Ilość świadczeń

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:
urodzenia dziecka
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka
rozpoczęcia roku szkolnego
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłek dla opiekunów
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
niektórych świadczeniobiorców
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie wychowawcze
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
Świadczenie rodzicielskie

13.1.21. Dodatki mieszkaniowe
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021 z późn. zm.).
Zgodnie z nią dodatek mieszkaniowy przysługuje:
•
•
•
•
•

najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu,
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego, liczony w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku, nie przekracza:
•
•

175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
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Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego,
w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
•
•
•
•
•
•

35 m2 dla 1 osoby,
40 m2 dla 2 osób,
45 m2 dla 3 osób,
55 m2 dla 4 osób,
65 m2 dla 5 osób,
70 m2 dla 6 osób; w przypadku większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa
się normatywną powierzchnię o 5 m2.

Normatywną powierzchnię użytkową powiększa się o 15 m2, jeżeli w danym lokalu
zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca ze względu na
swoją niepełnosprawność oddzielnego pokoju.
W 2021 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego o łącznej wartości 304.566,56 zł
skorzystało 190 osób.

13.1.22. Dodatki energetyczne
Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków
energetycznych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasady i tryb przyznawania,
a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.
Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych
kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2021 roku wynosiła:
•
•
•

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł/miesiąc,
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł/miesiąc,
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc,

natomiast od 01 maja 2021 roku wynosi:
•
•

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc,
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc,
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•

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.

Z tej formy pomocy w 2021 roku o łącznej wartości 4.850,80 zł skorzystały 44 osoby.

13.1.23. Prace społecznie użyteczne
Na zlecenie Gminy Miasta Pionki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje prace
społecznie użyteczne, których celem jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób
bezrobotnych, które nie mają uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane
przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach
lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności
lokalnych. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, a osobie
bezrobotnej przysługuje świadczenie, które w 2021 roku wynosiło 8,70 zł za godzinę, a od
czerwca 2021 roku zostało podwyższone do kwoty 9,00 zł za godzinę.
Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:
•
•
•

ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. 2019 poz. 1482 z późn. zm.),
ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 z późn.
zm.),
rozporządzenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. 2017 poz. 2447).

Prace społecznie użyteczne ukierunkowane są przede wszystkim na osoby długotrwale
bezrobotne, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Program prac społecznie
użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz
łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych
uwzględniany jest wiek osoby bezrobotnej, jej stan zdrowia i posiadane kwalifikacje. Osoby do
prac społecznie użytecznych typują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym
i wypadkowym z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej. Odmowa przyjęcia propozycji
wykonywania prac społecznie użytecznych oznacza utratę statusu bezrobotnego, wstrzymanie
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz pozbawienie, ograniczenie lub
wstrzymanie świadczeń pomocy społecznej.
Pomiędzy podmiotami w których organizowane są prace społecznie użyteczne, a uczestnikiem
nie jest zawierana żadna umowa. Nie występuje stosunek pracy – jest to realizacja
o charakterze zobowiązaniowym według prawa cywilnego.
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Do szczegółowych celów organizacji prac społecznie użytecznych należą m.in.:
•

•
•
•

zapewnienie możliwości uzyskania minimalnych środków na zaspokojenie
podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin z problemem bezrobocia,
a w szczególności rodzin z dziećmi,
łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków bezrobocia poprzez przeciwdziałanie
pogłębianiu się poczucia bezradności u klientów pozostających bez pracy,
aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych,
przygotowanie klientów MOPS do wymagań stawianych przez pracodawców na
obecnym rynku pracy (odpowiedzialność, uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie).

Program prac społecznie użytecznych w 2021 roku realizowany był od lutego do listopada
i uczestniczyło w nim 39 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodka. Osoby te
świadczyły usługi w 9 jednostkach organizacyjnych gminy, wykonując głównie prace
gospodarcze i porządkowe, a 1 osoba była zaangażowana do pomocy przy wykonywaniu usług
opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Powiatowy Urząd Pracy refunduje ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
W 2021 roku na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych wydatkowano kwotę 33.683,76 zł.

13.1.24. Program „Czyste Powietrze”
W dniu 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.
1565), która poprzez dodanie przepisu art. 411 ust. 10 h ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska, wprowadziła nowe zadanie dla wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Zadanie polega na wydaniu zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej,
która zamierza złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste
Powietrze”, na podstawie żądania o wydanie takiego zaświadczenia.
Jednak zgodnie z zapisem zawartym w art. 411 ust. 10 r organ właściwy może, w formie
pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy
społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej
lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10 g,
w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
W związku z powyższym i na podstawie udzielonych upoważnień Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej od listopada 2021 r. wydaje zaświadczenia osobom fizycznym, które zamierzają
złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej, o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka ich gospodarstwa domowego.
W 2021 roku wydano 15 zaświadczeń.

13.1.25. Projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społecznozawodowa”
Na podstawie zawartej w dniu 28 września 2020 roku umowy partnerskiej na podstawie
pełnomocnictwa nr 44/2020 z dnia 04 września 2020 roku Burmistrza Miasta Pionki, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach ze Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości” od stycznia 2021 roku do sierpnia 2022 roku realizuje wspólny projekt pt.
„Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”. Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych
zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego
i ubóstwa. Uczestnikami projektu jest 60 osób, w tym 30 mieszkańców Pionek (osoby
niepełnosprawne oraz nieaktywne zawodowo), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
doświadczających wielokrotnego wykluczenia.
Beneficjenci projektu otrzymują następujące wsparcie:
•
•
•
•
•
•
•

diagnoza indywidualnych potrzeb,
poradnictwo specjalistyczne, m.in. prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
mediacyjne, terapeuty uzależnień,
trening umiejętności społecznych,
indywidulany i grupowy trening pracy,
kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji,
trzymiesięczne płatne staże zawodowe,
wizyty studyjne do Podmiotu Ekonomii Społecznej.

Na czas udziału w projekcie i realizacji postanowień kontraktu socjalnego uczestnicy otrzymują
również świadczenia pieniężne i wsparcie w formie pracy socjalnej.
Łączna wartość projektu wynosi 839.035,50 zł, z czego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pionkach przypada 245.967,53 zł z podziałem na lata:
•
•

w 2021 roku – kwota 142.660,52 zł, z czego wydatkowano 138.807,34 zł,
w 2022 roku – 167.125,00 zł.
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Organizacja i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
utrzymywały się na wysokim i stabilnym poziomie. Kontynuowano i poszerzano współpracę
z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są określane na podstawie diagnozy występujących
problemów społecznych. Po przeanalizowaniu danych za rok 2021 stwierdzono, iż dominujące
w tym okresie to: starzejące się społeczeństwo, przewlekłe choroby, niepełnosprawność.
Ponadto najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w minionym roku było ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych.
Wymienione wyżej problemy rozwiązywane są z wykorzystaniem zasobów finansowych,
kadrowych i instytucjonalnych. Cenne jest bezpośrednie zaangażowanie się osób w realizację
postawionych zadań.
Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej w dalszym ciągu pozostaje pomoc
osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Do
najpilniejszych zadań w tym zakresie należy przeciwdziałanie biedzie i bezrobociu. Pomoc ta
musi pozwalać na wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich
marginalizacji. Jej podstawowym celem jest udzielanie takiej pomocy, żeby umożliwić osobom
i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, co jest ściśle
związane z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb. Celem ostatecznym winno być
natomiast doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia tych środowisk, ich integracji ze
środowiskiem lokalnym oraz zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.
Stawia to przed pomocą społeczną nie tylko nowe zadania, ale też nowe wyzwania, albowiem
istniejących problemów, niezaspokojonych potrzeb nie da się rozwiązać, zaspokoić wyłącznie
przez jedną instytucję, jedynie przy pomocy świadczeń o charakterze materialnym. Konieczne
staje się poszukiwanie nowych form pomocy, pracy, nowego rodzaju usług oraz partnerów do
wspólnego podejmowania działań naprawczych lub profilaktycznych.
Na szczególną uwagę zasługuje rola pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej,
który realizuje powyższe zadania. Pracownik socjalny z uwagi na szczególny rodzaj
wykonywanej pracy, która jest jednocześnie służbą drugiemu człowiekowi, powinien być
wysokiej klasy specjalistą, profesjonalistą od pomagania innym.
Wykonawcy tej niezwykle ważnej dla życia społecznego profesji powinni odznaczać się
kompetentnym przygotowaniem, ale również szczególnymi cechami – wrażliwością na ludzką
krzywdę. Należy zadbać o promowanie w społeczności jak ważną rolę ma do spełnienia we
współczesnych realiach pracownik socjalny oraz cały system pomocy społecznej.
Pracownicy socjalni powinni być przygotowani na zwiększenie postaw roszczeniowych
w zakresie rodzajów udzielanej pomocy. Można przypuszczać, że epidemia spowoduje kryzys
finansowy i wiele osób straci pracę, a w konsekwencji zwróci się do systemu pomocy
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społecznej o wsparcie czy to rzeczowe, czy finansowe, a pomocy szczególnie będą
potrzebowali ci, którzy już są beneficjentami MOPS. Należy się spodziewać, że potrzebne
będzie większe wsparcie w celu świadczenia porad psychologicznych dla petentów, członków
ich rodzin i innych osób dotkniętych epidemią, a w szczególności izolacją społeczną. Trzeba
pamiętać, że pracownicy socjalni jednak powinni być odpowiedzialni za organizowanie usług
dla osób potrzebujących oraz rozwoju społeczności lokalnych. Ważnym aspektem pracy
socjalnej realizowanej po ustaniu epidemii będzie wsparcie osób starszych, chorych i innych
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Szczególnie istotną kwestią jest szkolenie i kształcenie pracowników socjalnych i poszukiwanie
takich dyscyplin, które umożliwiłyby im doskonalenie zawodowe. Szansą na skuteczne
funkcjonowanie pomocy społecznej i zmniejszenie ilości osób zmuszonych do korzystania
z niej, jest przedsiębiorczość, czyli twórcze rozwiązywanie problemów i dążenie do sukcesu
przez pracowników ośrodka pomocy społecznej.
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest determinowana z jednej strony
potrzebami mieszkańców, z drugiej zaś realnymi możliwościami ich spełnienia. Obok pomocy
finansowej niezbędnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych klientów powinna
być świadczona pomoc niematerialna.
Współczesna pomoc społeczna musi dążyć do zmiany postaw swoich klientów z biernej na
aktywną, musi część swoich wysiłków kierować od pomocy do inicjowania samopomocy.

13.2. Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się przy ul. Jordanowskiej 1 w Pionkach i dzieli
budynek wraz ze żłobkiem „Wesoły Pajacyk”. Jednostka funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla
pionkowskich niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców. Powołana została na
podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki z dnia 18 czerwca 1999 roku o nr XI/125/99.
ŚDS w Pionkach – ośrodek wsparcia dziennego pobytu, o zasięgu lokalnym, świadczy
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 25 pełnoletnich osób z niepełnosprawnością
intelektualną z terenu Gminy Miasta Pionki.
Realizacja poszczególnych celów i zadań w 2021 roku była zgodna z wyznaczonym planem
pracy. W zakresie merytorycznym dążono do zrealizowania założonych celów i rezultatów.
Poszczególne zadania – terapia, treningi były systematycznie prowadzone i zostały w pełni
zrealizowane. Odnosiły się do:
•
•
•
•
•

treningu funkcjonowania w życiu codziennym,
treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
treningu umiejętności w zakresie spędzania czasu wolnego,
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
terapii zajęciowej,
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•

pracy z rodzinami, opiekunami uczestników.

Celem działalności jest:
1. wspieranie osób z upośledzeniem umysłowym i wyrównywanie skutków jakie
wywołuje dany stopień niepełnosprawności w sferze poznawczej, kontaktów
interpersonalnych i funkcjonowania społecznego,
2. zapewnienie uczestnikom terapii możliwości i odpowiednich warunków prowadzących
do wszechstronnego rozwoju poznawczego, osobowościowego i społecznego,
osiągnięcie poprzez prowadzoną terapię możliwie największego poziomu
samodzielności życiowej u poszczególnych uczestników,
3. zapobieganie izolacji społecznej i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną poprzez kształtowanie zaradności i samodzielności życiowej
uczestników, co w ostateczności ma doprowadzić u samych osób z deficytami intelektu
oraz u ich najbliższej rodziny, do wzrostu jakości życia i uzyskania umiejętności
niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących stosunków z otoczeniem,
4. pomoc uczestnikom i ich najbliższej rodzinie w zakresie rozwiązywania problemów
dnia codziennego (od działań samoobsługowych po pomoc w rozwiązywaniu
problemów wynikających z funkcjonowania społecznego),
5. rozwój zainteresowań własnych oraz nauka spędzania czasu wolnego,
6. udzielanie wsparcia psychicznego samemu uczestnikowi oraz jego najbliższej rodzinie,
7. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie zaburzeń psychicznych.

Postępowanie wspierająco – aktywizujące realizowane przez ŚDS obejmuje:
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Pracownię informatyczną, która wyposażona jest w niezbędną instalację i sprzęt
komputerowy. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu
podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych. Do pracy z tekstem wykorzystywany jest
program Microsoft Word, uczestnicy uczą się obrabiania tekstu komputerowego. Wielu
uczestników korzysta również z programu graficznego Paint do tworzenia własnych rysunków
i obróbki grafiki, skanują, drukują swoje prace.
Pracownię plastyczną – czyli miejsce, w którym wiele osób wydobyło swoje ukryte talenty.
Zajęcia dostosowane są do indywidualnych możliwości poszczególnych uczestników
z wykorzystaniem różnych technik i materiałów. Powstają tu prace indywidualne i zbiorowe
wykonane pastelami, kredkami, farbami akrylowymi, olejnymi i akwarelami. Uczestnicy zajęć
tworzą kolaże, obrazki na szkle, poznają proste techniki graficzne: monotypię, kalkografię,
frotaż. Przed każdymi świętami powstają tu dziesiątki kartek świątecznych.
Pracownię kulinarną – w ramach działalności pracowni przygotowywane są ciasta i sałatki
na okolicznościowe uroczystości, a także przetwory na zimę z plonów zebranych
w środowiskowym ogrodzie. Uczestnicy uczą się obsługi urządzeń gospodarstwa domowego
(kuchenka, piekarnik, robot kuchenny, kuchenka mikrofalowa, maszynka elektryczna
do krojenia, do mielenia, blender, parownik), uczą się odpowiedniego nakrywania do stołu,
utrzymania porządku i higieny w pracy z żywnością. Duży nacisk nakładany jest na estetykę
i kulturę spożywania posiłku.
Pracownię rękodzieła artystycznego – zawiera bardzo szerokie spektrum działalności. Tworzy
się w niej ceramikę, witraże, tkaniny i gobeliny, makramy, dzianiny, hafty. Zajęcia
przeprowadzane są w małych grupach aby każdy uczestnik otrzymał wystarczającą pomoc
i opiekę.
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Pracownię teatralną – Lalkowy Teatr
Pralnia działa w Środowiskowym
Domu Samopomocy w ramach zajęć
kulturalno
–
oświatowych
i arteterapeutycznych.
Symbolem
w działaniach teatralnych Lalkowego
Teatru Pralnia są przedmioty, pojęcia
i wyobrażenia powiązane pewnymi
wewnętrznymi relacjami, które scalają
i dopełniają aktorzy – uczestnicy zajęć
ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Pionkach. Rekwizyty
i lalki wykorzystywane w spektaklach
budowane są w starej pralni
znajdującej się w podziemiach
placówki, zachowując swój kształt (lub
wielokrotnie powiększane), uczą
uczestników spektaklu o wszystkim, co
było i będzie działo się na scenie, stąd
posiadają
funkcję
dydaktyczną
i charakter
przedmiotów
ponadczasowych w swojej strukturze
plastycznej oddziałującej terapeutycznie na uczestników przedstawienia – widownię
i aktorów. Symbolika pozwala na przejście z jednej płaszczyzny (planu lalkowego) do drugiej –
widowni, z jednego świata do drugiego, scalając te płaszczyzny i wszystkie poziomy widowiska,
pozwalając jednocześnie publiczności na zachowanie dystansu i oceny widowiska
artystycznego. Podwyższenie kompetencji przydatnych niepełnosprawnemu aktorowi jest
wypadkową wielu drobnych kroków i zabiegów, które dokonują się w trakcie kolejnych prób
oraz codziennych treningów terapeutycznych. Zadaniem pedagogów jest takie podawanie
kolejnych aktywności, aby nie nudziły one ani nie przemęczały uczestników zajęć.
Najważniejsza według twórców Lalkowego Teatru Pralnia jest sztuka prezentowana,
przeżywana przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. ŚDS stara się unikać postrzegania
tych spektakli przez pryzmat „inności” aktorów, a co za tym idzie złagodzonej taryfy oceniania.
Okres integracji ze społecznością lokalną twórcy i aktorzy mają zaliczony na ocenę celującą,
teraz pozostało doskonalenie warsztatu teatralnego i nieustanne poszukiwanie form realizacji
scenicznych, po to aby odkrywać nowe możliwości osób niepełnosprawnych. Lalkowy Teatr
Pralnia na przestrzeni swojej działalności dał ponad 120 spektakli i kilka efektownych parad
ulicznych. Ogromnym sukcesem działań teatralnych jest powtarzalność i cykliczne realizacje
sceniczne, które na trwałe zapisały się w architekturze kulturalnej miasta i środowiska jakie
tworzą podobne ośrodki na Mazowszu. Teatr jest wizytówką placówki wyróżniającą osoby
niepełnosprawne i motywując fachowo pomagających.
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Ponadto w ramach treningu umiejętności społecznych dla osób uczęszczających na zajęcia do
ŚDS oraz integracji ze środowiskiem lokalnym, organizowanych jest szereg zajęć poza
placówką. W ramach tych działań organizowane są spotkania okolicznościowe: wigilia,
śniadanie wielkanocne z udziałem księdza z pobliskiej parafii i przedstawicieli władz miasta,
zabawy andrzejkowe, spotkania przy grillu, wyjazdy do kina, rajdy, marsze nordic walking oraz
regaty kajakowe. Placówka nawiązała współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami
m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Wolontariat, Biblioteka, Kozienicki Park Krajobrazowy,
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej. ŚDS współpracuje również
z pobliskimi placówkami o takim samym charakterze działania, spotykając się na
organizowanych imprezach integracyjnych.
Warto napomnieć, że w Domu panuje przyjazna, domowa atmosfera, którą dodatkowo
podkreśla wspólne świętowanie imienin i urodzin uczestników zajęć. Jest to bardzo miły
moment, szczególnie dla tych, którzy mieszkają sami i których życie nie rozpieszczało.
W czasie pandemii 2021 roku pracownicy Ośrodka swoją pracą uczyli uczestników
„normalnego” funkcjonowania w nowym, innym już wymiarze życia. Praca, choć ograniczona
i brak towarzyskich spotkań, nie zamykała się na nowe przygody i wyzwania. Z okazji Dnia
Godności Osób Niepełnosprawnych przygotowano wystawę twórczą osób niepełnosprawnych
pt. „,Inny nie znaczy gorszy”. Wystawę można było zobaczyć w Bibliotece Pedagogicznej
w Pionkach. W okresie letnio-jesiennym uczestnicy ŚDS wraz z opiekunami wybrali się na
integracyjną wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.
Rok 2021 nie był łatwym rokiem w działalności ŚDS, jednak poprzez wprowadzenie
innowacyjnych form terapii podopieczni nie odczuli pandemicznych zmian podczas
prowadzonych codziennie zajęć.
Kończąc rok 2021 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach doczekał się prac związanych
z modernizacją windy, która nieczynna była właściwie od początku istnienia placówki. Teraz
ośrodek spełnia wymagania i jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych – usunięto
bariery architektoniczne. Na koniec roku 2021 Środowiskowy Dom Samopomocy przeszedł
kontrolę Wojewody Mazowieckiego – wynik kontroli był pozytywny.

13.2.1. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym
informacje o planowanych zmianach w zakresie
funkcjonowania
Realizacja zadań placówki w roku sprawozdawczym związanym z prawidłowością świadczenia
usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r.,
w sprawie środowiskowych domów samopomocy oceniony został na poziomie bardzo
dobrym.
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13.2.2. Dane statystyczne
1. Ogólna liczba uczestników w ciągu roku 2021: typ B – razem 28 osób
2. Liczba uczestników, którzy przybyli w ciągu roku: 2 osoby
3. Liczba uczestników, którzy opuścili dom oraz przyczyny odejścia:
o usamodzielnienie: 0
o umieszczenie w placówkach opieki całodobowej: 0
o przejście do innej formy wsparcia dziennego: 0
o zgony: 1
o inne: uchylenie decyzji dla 1 osoby
4. Dodatkowe miejsca: 0
5. Planowane zwiększenie liczby miejsc w następnym roku sprawozdawczym: 0
6. Liczba uczestników oczekujących na umieszczenie w Środowiskowym Domu
Samopomocy wg stanu na dzień 31. 12. 2021 r.: 1 osoba
7. Liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu
w trakcie roku: 1 osoba
8. Liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu wg
stanu na dzień 31.12.2021 r.: 1 osoba
9. Liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu
kwalifikujących się do podwyższonej dotacji, zgodnie z art.51c ust 5 ustawy o pomocy
społecznej i na których pobierana jest ta dotacja wg stanu na 31.12.2021 r.: 1osoba
10. Liczba uczestników z problemami w komunikacji werbalnej: 3 osoby
11. Liczba ubezwłasnowolnionych uczestników w roku 2021: 8 osób, w tym:
a. całkowicie 6 osób
b. częściowo 2 osoby (reprezentowane przez pełnomocnika)
12. Liczba uczestników, którzy nie podpisywali samodzielnie ewidencji obecności: 3 osoby
13. Liczba pracowników upoważnionych do zaznaczania obecności w imieniu uczestników
1 pracownik.
14. Liczba osób w ciągu roku niepełnosprawnych fizycznie z problemami w zakresie
lokomocji (wózek, kula itp.): 0 osób
15. Średnia dzienna frekwencja w ciągu roku: 19
16. Liczba uczestników z poszczególnych gmin/powiatów, innych niż gmina/powiat, gdzie
mieście się ŚDS: 0 osób
Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku:
Lp.

Rodzaj zajęć terapeutycznych

I

Średnia roczna frekwencja
uczestników

Treningi umiejętności społecznych
1

Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny

23

2

Trening kulinarny

23

3

Trening umiejętności praktycznych

20

4

Trening budżetowy

12

5

Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

21

6

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego

25
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Lp.

Średnia roczna frekwencja
uczestników

Rodzaj zajęć terapeutycznych

II

Poradnictwo psychologiczne

3

III

Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

5

IV

Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych

25

V

Realizacja niezbędnej opieki

11

VI

Terapia ruchowa

23

VII

Aktywizacja w kierunku podjęcia zatrudnienia

0

VIII

Realizacja wyżywienia podczas treningów kulinarnych

25

IX

Terapia zajęciowa (ogół prowadzonych działań)

25

Zatrudnienie pracowników Domu w podziale na stanowiska pracy z uwzględnieniem wymiaru
etatu i rodzaju umowy (nieokreślony/określony):
Lp.

Stanowiska

Wymiar etatu

Rodzaj umowy

1

Kierownik

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

2

Główna księgowa

0,25

Umowa o pracę na czas nieokreślony

3

Terapeuta

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

4

Terapeuta

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

5

Terapeuta

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

6

Instruktor terapii zajęciowej

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

7

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych

1

Umowa o pracę na czas nieokreślony

8

Pracownik gospodarczy/palacz

0,5

Umowa o pracę na czas nieokreślony

9

Pracownik gospodarczy/sprzątaczka

0,25

Umowa o pracę na czas określony

Razem: 9 pracowników

7,00 etatu

13.2.3. Sprawozdanie finansowe
Całość środków finansowanych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w 2021 roku:
1. Budżet Wojewody – dotacja na bieżącą działalność w rozdziale 85203 ogółem:
542.700,00 zł, w tym:
• kwota na płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz
z obowiązkowymi składkami: 455.363,97 zł,
• kwota z rezerwy celowej z programu „Za życiem”: 6.300,00 zł.
2. Środki finansowe z innych źródeł: 0,00 zł.
3. Budżet Wojewody – wydatki inwestycyjne (§ 6310/§ 6410): 0,00 zł.
4. Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone na osiągnięcie standardów
zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. W sprawie środowiskowych domów samopomocy: §2010 lub §2110: 0,00 zł,
§6310 lub §6410: 0,00 zł.
5. Zwrot dotacji do budżetu państwa 0,00 zł.
6. Odpłatności za pobyt w ŚDS:
• kwota pobrana od uczestników ŚDS do dnia 31.12.2021 r.: 0,00 zł,
• kwota odprowadzona do budżetu Wojewody do dnia 31.12.2021 r.: 0,00 zł.
191

Oświata i wychowanie

14. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zadania oświatowe Gminy Miasta Pionki
Strategią rozwoju oświaty w mieście Pionki jest różnorodność oferty edukacyjnej skierowanej
zarówno do przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych.
W pionkowskich przedszkolach i szkołach podstawowych tworzy się dzieciom doskonałe
i bezpieczne warunki wychowania i kształcenia. Są to placówki, w których dzieci szczególnie
uzdolnione oraz dzieci o indywidualnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują
wielopłaszczyznową pomoc podczas zajęć lekcyjnych od swoich pedagogów, jak i od
specjalistów: pedagogów szkolnych, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających
proces dydaktyczny. Ogromną uwagę przywiązuje się do wychowania w duchu patriotyzmu,
utrzymania więzi z regionem – naszą małą Ojczyzną, uczestniczenia uczniów w wydarzeniach
i uroczystościach o charakterze patriotycznym, historycznym, religijnym, kultywowaniu
tradycji i kształtowaniu postaw obywatelskich i społecznych. Wielokierunkowe kwalifikacje
kadry pedagogicznej, wysoka jakość nauczania potwierdzona jest niejednokrotnie sukcesami
naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, artystycznych
i sportowych oraz wysokich wynikach uzyskiwanych w egzaminach zewnętrznych.

Struktura organizacyjna placówek oświatowych
Gmina Miasta Pionki jest organem prowadzącym dla siedmiu placówek oświatowych:
3 przedszkoli, 3 szkół podstawowych oraz 1 szkoły muzycznej:
1.
2.
3.
4.

Przedszkole nr 1 w Pionkach, ul. S. Żeromskiego 8,
Przedszkole nr 2 „Lipowy Zakątek” w Pionkach, ul. Aleje Lipowe 24 A,
Przedszkole nr 3 w Pionkach, ul. Targowa 9,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach, ul. Niepodległości 3, ul. J. Słowackiego
4, (budynek A: klasy I-III i oddziały przedszkolne; budynek B: klasy IV-VIII),
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach, ul. Kochanowskiego 12 (klasy I – VIII
i oddziały przedszkolne),
6. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5
w Pionkach, ul. Targowa 9 (klasy I – VIII i oddziały przedszkolne),
7. Szkoła Muzyczna I stopnia w Pionkach, ul. Leśna 1.
W mieście funkcjonuje jedna niepubliczna placówka – Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe
Pudełko” w Pionkach przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 5.
Wydział Zarządzania Oświatą prowadzi obsługę placówki opiekuńczej jaką jest Żłobek Miejski
„Wesoły Pajacyk” w Pionkach z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 1.

192

Oświata i wychowanie
Ilość oddziałów

Ilość dzieci /uczniów

Średnia ilość dzieci/uczniów
w oddziałach

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

1
2
3

Przedszkole nr 1 w Pionkach
Przedszkole nr 2 w Pionkach
Przedszkole nr 3 w Pionkach
Oddział przedszkolny przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 1 w Pionkach
Oddział przedszkolny przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Pionkach
Oddział przedszkolny przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 5 w Pionkach
Niepubliczne Przedszkole
"Kolorowe Pudełko"
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi nr 5 w Pionkach
Szkoła Muzyczna I stopnia
w Pionkach
Żłobek Miejski „Wesoły
Pajacyk” w Pionkach

7
7
4

5
7
4

5
7
4

166
161
71

122
163
66

120
166
69

23,71
23
17,75

24,40
23,28
16,50

24
23,71
17,25

1

3

2

24

71

50

24

23,66

25

1

1

2

15

14

38

15

14

19

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

7

7

155

143

167

22,14

20,42

23,86

24

24

24

556

549

555

23,17

22,87

23,13

7

7

7

134

126

130

19,14

18

18,57

24

24

24

536

527

528

22,33

22

22

9

10

10

74

82

91

x

x

x

2

2

2

40

40

40

20

20

20

4

5

6
7
8
9
10
11
12

Liczba oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych w roku
szkolnym 2021/2022:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Typ placówki oświatowej

Ilość oddziałów

Przedszkola publiczne
Oddziały przedszkolne
Przedszkole niepubliczne
Szkoły podstawowe
Szkoła muzyczna
Żłobek

16
4
7
55
10
2

Ilość
dzieci/uczniów
355
88
167
1213
91
40

Średnia ilość dzieci/uczniów w
oddziałach
22,18
22
23,85
22,05
0
20

Liczba dzieci w publicznych przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i niepublicznym przedszkolu wg kategorii wiekowej w roku szkolnym
2021/2022:
Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

1
2
3

Przedszkole nr 1 w Pionkach
Przedszkole nr 2 w Pionkach
Przedszkole nr 3 w Pionkach
Oddział przedszkolny przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 1 w Pionkach
Oddział przedszkolny przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 2 w Pionkach
Niepubliczne Przedszkole
„Kolorowe Pudełko”
Ogółem:

4

5
6

Ilość 2,5
latków
5
0
6

Ilość
3 latków
31
37
12

Ilość
4 latków
47
43
17

Ilość
5 latków
37
45
14

Ilość
6 latków
0
41
20

Ilość
7 latków
0
0
0

0

0

0

2

50

70

0

7

8

12

10

12

4

51

51

28

33

0

15

138

166

138

154

82
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Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki w roku szkolnym 2021/2022:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj niepełnosprawności
niepełnosprawność ruchowa, w tym
afazja
autyzm, w tym zespół Aspargera
niepełnosprawność intelektualna
w stopniu lekkim (w tym zespół Downa)
niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
niepełnosprawność intelektualna
w stopniu głębokim
słabowidzący
słabosłyszący
więcej niż jedna niepełnosprawność
(niepełnosprawność sprzężona)
Ogółem:

P1

P2

P3

NP
"KP"

PSP 1

PSP 2

PSP 5

ogółem

1

2

1

1

8

2

3

18

1

1

x

4

9

x

6

21

x

x

x

x

x

x

6

6

x

x

x

x

x

x

1

1

x

x

x

x

x

x

x

0

x
x

x
x

x
x

x
x

x
1

x
x

1
3

1
4

1

x

x

1

2

x

4

8

3

3

1

6

20

2

24

59

Należy zauważyć, że liczba orzeczeń do kształcenia specjalnego w stosunku do poprzedniego
roku szkolnego jest podobna.
Struktura zatrudnienia w publicznych jednostkach oświatowych i żłobku:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Zatrudnienie (w osobach)
2019/
2020/
2021/
2020
2021
2022
22
13
18
22
20
20
14
11
12
56
60
61
21
19
26

Nazwa jednostki oświatowej
Przedszkole nr 1 w Pionkach
Przedszkole nr 2 w Pionkach
Przedszkole nr 3 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach
Szkoła Muzyczna I stopnia w Pionkach
Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach

Zatrudnienie (w etatach)
2019/
2020/
2021/
2020
2021
2022
17,13
12,12
14,66
17,67
17,69
17,68
10,32
8,29
8,47
54,89
58,72
59,55
16,21
14,47
18,64

61

61

62

57,27

60,06

60,73

19
7

21
7

21
7

13,35
7

14,78
7

15,27
7

Struktura zatrudnienia administracji i obsługi w publicznych jednostkach oświatowych:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa jednostki oświatowej
Przedszkole nr 1 w Pionkach
Przedszkole nr 2 w Pionkach
Przedszkole nr 3 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi nr 5 w Pionkach
Szkoła Muzyczna I stopnia w Pionkach
Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” w Pionkach

2019/ 2020
11,75
14
4,5
14,5
4,5

Zatrudnienie (w etatach)
2020/2021
2021/2022
12
12
13,5
13,5
4,5
4,5
17,75
19
4,5
5,5

15,5

16

16

2
2

4
1,5

4
1,5

Egzamin zewnętrzny w klasach ósmych 2020/2021
Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r.
Egzamin ten jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym w formie pisemnej z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego. W Pionkach
na 134 uczniów wszyscy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.
Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Miasta Pionki, na tle Powiatu Radomskiego
i kraju, kształtowały się następująco:
194

Oświata i wychowanie
Wyszczególnienie

Egzamin
ósmoklasisty

Gminy Miasta
Pionki
57
44

Język polski
Matematyka
Język obcy
(angielski)
Język obcy
(niemiecki)

średni wynik w %
Powiatu
Województwa
radomskiego
mazowieckiego
59
64
46
52

Kraju
60
47

64

60

71

66

-

46

54

49

Biorąc pod uwagę analizę wyników egzaminu ósmoklasisty wg lokalizacji szkoły, w miastach
do 20 tys. mieszkańców (w tym przedziale znajduje się miasto Pionki), wyniki egzaminu
kształtowały się następująco:
Przedmiot
Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki

Liczba uczniów
55.842
55.833
52.761
2.564

Średni wynik w %
57
43
51
47

Rok 2021 był kolejnym rokiem szkolnym kiedy uczniowie po nauce zdalnej w okresie pandemii,
musieli zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.
Zestawiając wyniki uczniów pionkowskich szkół podstawowych należy stwierdzić,
że najwyższy wynik uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach, a ogólne wyniki
we wszystkich szkołach podstawowych kształtowały się następująco:
PSP 1
Wyszczególnienie

Egzamin
ósmoklasisty

Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki

Liczba
uczniów
64
64
63
1

średni
wynik w %
56
46
64
87

Liczba
uczniów
13
13
13
-

PSP 2
średni wynik
w%
69
45
69
-

Liczba
uczniów
57
57
57
-

PSP 5
średni wynik
w%
54
40
62
-

Wyniki konkursów przedmiotowych za rok szkolny 2020/2021
Eliminacje w konkursach przedmiotowych (artystycznych, muzycznych, plastycznych,
sportowych) na etapach wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Lp.

Nazwa konkursu

1

Action Songs – online

2

Mały Konkurs Recytatorski

3
4
5

Warszawska Syrenka – ogólnopolski
konkurs recytatorski
Konkurs z Wiedzy o Społeczeństwie
MKO
Konkurs Historyczny Początki
Państwa Polskiego

6

Sejm Dzieci i Młodzieży

7
8
9

Konkurs z Historii MKO
Kangur matematyczny
„Ptasi ogród moich marzeń”

Tytuł laureata lub finalisty/I, II, III miejsce (liczba uczniów)
Eliminacje wojewódzkie
Eliminacje ogólnopolskie
Eliminacje międzynarodowe
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach
4 uczniów – wyróżnienie
2 uczniów:
1 laureat i 1 wyróżnienie
1 uczeń – wyróżnienie
1 uczeń – finalista
1 uczeń – wyróżnienie
2 uczniów:
2 laureatki, tytuły
posłanek
1 uczeń – finalista
3 uczniów – wyróżnienia
1 uczeń – wyróżnienie
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Lp.
10
11
11
1
2
3
4
5

1
2
3

1

2

Tytuł laureata lub finalisty/I, II, III miejsce (liczba uczniów)
Eliminacje wojewódzkie
Eliminacje ogólnopolskie
Eliminacje międzynarodowe
1 uczeń – III miejsce

Nazwa konkursu
Konkurs na palmę wielkanocną
Ogólnopolski konkurs z biologii
PINGWIN
Projekt z ZUS

1 uczeń – laureatka
2 uczniów – wyróżnienia

Przedmiotowy konkurs historyczny
Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
Juniorów
Przedmiotowy konkurs z WOS
Konkurs plastyczny „Zaczarowany
ogród”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach
1 uczeń – laureat
1 uczeń – laureat
1 uczeń – finalista
1 uczennica – Nagroda
Grand Prix

2 uczniów:
III miejsce uczennica
awans do II etapu uczeń
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach
XXVII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
2 uczniów – laureaci
Olimpiada „Olimpus”
6 uczniów – laureaci
Ogólnopolski konkurs „Losy żołnierza
1 uczeń – laureat
i dzieje oręża polskiego”
Szkoła Muzyczna I stopnia w Pionkach
IV Warszawski Festiwal MINIATURA
Wyróżnienie dla dwóch
MUZYCZNA na instrumenty dęte
uczennic klasy trąbki i
drewniane i blaszane 2021
fletu
III miejsce w gr II: kl. I-II
IV Kozienicki Festiwal Instrumentów
w cyklu 4-letnim
Dętych Blaszanych o Nagrodę Św.
wyróżnienie w gr IV:
Mikołaja
kl. III-IV w cyklu 4-letnim
Ogólnopolski konkurs informatycznomatematyczny „InstaLogic”

Pomimo panującej pandemii COVID-19 uczniowie uczestniczyli w niektórych konkursach
szkolnych: indywidualnych i klasowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz
ogólnopolskich.

Liczba godzin dodatkowych przydzielonych przez organ prowadzący:

Lp.

Nazwa jednostki oświatowej

1
2
3

Przedszkole nr 1 w Pionkach
Przedszkole nr 2 w Pionkach
Przedszkole nr 3 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi nr 5 w Pionkach
Szkoła Muzyczna I stopnia
w Pionkach

4
5
6
7

Pomoc psychologiczno pedagogiczna
(wspomaganie, pedagog, psycholog,
logopeda, ZDW, ZKK, zajęcia sensoryczne,
biofeedback itp.)

Praca z uczniem zdolnym
(zajęcia przedmiotowe, artystyczne,
sportowe)

2019/2020
43
69
29

2020/2021
38
56
8

2021/2022
53
36
8

2019/2020
x
x
x

2020/2021
x
x
x

2021/2022
x
x
x

255

257

263

16

7

6

37

33

54

5

3

2

302

287

324

10

5

7

x

x

x

8

8

8

Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Pionki dla najlepszych uczniów
W roku szkolnym 2020/2021 najlepszym uczniom w mieście zostały przyznane Stypendia
Burmistrza Miasta Pionki zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/291/2017 Rady Miasta Pionki z dnia
30 maja 2017 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pionki
za osiągane wyniki w zakresie obowiązujących zajęć edukacyjnych i inne wysokie osiągnięcia
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w dyscyplinach wiedzy, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie
Gminy Miasta Pionki:
1. Stypendium Burmistrza Miasta Pionki za osiągane wyniki w zakresie obowiązujących zajęć
edukacyjnych otrzymali:
Szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi i Sportowym nr 5 w Pionkach
Razem:

Liczba przyznanych stypendiów
8
7

Kwota przyznanego stypendium
1.800,00
1.950,00

10

1.950,00

25

5.700,00

2. Stypendium Burmistrza Miasta Pionki za wysokie osiągnięcia w dyscyplinach wiedzy
otrzymali:
Szkoła
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach
Razem:

Liczba przyznanych stypendiów
5
1

Kwota przyznanego stypendium
2.000,00
1.500,00

9

4.500,00

15

8.000,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem inwestycji w placówkach oświatowych w Pionkach
w 2021 roku

1

Przedszkole nr 3 w Pionkach
Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz
bezpieczeństwa pożarowego
Razem:
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116.000,00
116.000,00
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Wydatki związane z przeprowadzeniem remontów w placówkach oświatowych w Pionkach
w 2021 roku
Przedszkole nr 2 w Pionkach – Wymiana opraw oświetleniowych
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pionkach:
1. Wydzielenie strefy przedszkolnej, wejście od zewnątrz i wyjście ze szkoły

2. Wydzielenie strefy przedszkolnej, wejście ze szkoły
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3. Podział korytarza na parterze

4. Podział korytarza na I piętrze
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5. Wejścia do szatni uczniowskich

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pionkach:
1. Malowanie sali nr 8, wymiana podłogi, lamp, zamontowanie rolet antyrefleksyjnych, zakup
mebli
Przed modernizacją
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Po modernizacji

2. Malowanie sali nr 9, wymiana lamp, zamontowanie rolet
Przed modernizacją

Po modernizacji

3. Malowanie sali oddziału przedszkolnego, zakup mebli
Przed modernizacją
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Po modernizacji

4. Malowanie korytarzy – wymiana lamp i drzwi do biblioteki i oddziału przedszkolnego
Przed modernizacją

Po modernizacji
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5. Położenie wykładziny w świetlicy szkolnej, malowanie

Przed modernizacją

Po modernizacji
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach:
1. Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych

Po

Przed

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku:
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący
ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Fundusz ten stanowił w 2021 roku 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia nauczycieli.
W 2021 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę: 68.789,00 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano kwotę: 34.009,29 zł,
co stanowiło ok. 49% planowanych na cel środków.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasta Pionki.
W 2021 roku w/w dofinansowanie otrzymało 2 pracodawców, którzy wykształcili: 1 ucznia
w zawodzie fryzjer i 1 ucznia w zawodzie kucharz.
Kwota wypłaconych środków dofinansowania za rok 2021 wyniosła: 16.162,00 zł (środki
finansowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
przekazywane są przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową).
Rządowy program pomocy uczniom
Rządowy program pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. – środki ujęte
w ustawie budżetowej na rok 2021, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników
dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy
uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
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Rozliczenie środków na realizację zadania za 2021 rok
Rozdział

§

85415

2040

Kwota przyznanej
dotacji celowej plan
po zmianach
11.014,02

Kwota wykorzystanej
dotacji celowej
10.520,06

Kwota środków zwróconych
do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego
493,96

Ogólna liczba uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego, o których mowa
w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uczęszczających w roku
szkolnym 2021 do pionkowskich szkół dla dzieci i młodzieży, którzy otrzymali dofinansowanie
do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2021 rok wyniosła: 30 uczniów.
Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły
Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie
uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
przedszkola/szkoły lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do
przedszkola/szkoły lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do szkoły lub ośrodka,
na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta a rodzicami,
w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
W oparciu o ww. ustawę dowożeniem uczniów niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta
Pionki w roku szkolnym 2021 objętych było 20 uczniów.
Placówka, do której są dowożeni uczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Przedszkole i Szkoła Specjalna przy Zespole Szkół w Pionkach
Razem:

Ilość uczniów dowożonych
3
17
20

Sześciu uczniów z niepełnosprawnością dowożonych było do placówek oświatowych przez
rodziców własnym transportem. Zwrot kosztów za przejazd realizowany na podstawie
zawartej umowy wyniósł w 2021 roku: 4.483,80 zł.
Gmina Miasta Pionki realizuje ustawowy obowiązek dowożenia i opieki nad dziećmi do
placówek oświatowych we własnym zakresie. Koszt dowozu uczniów w roku 2021 wyniósł:
23.609,70 zł (koszt paliwa i eksploatacja środka transportu), 117.168,203 zł (koszt
zatrudnienia kierowcy, koszt zatrudnienia opiekunki).
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15. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
W Gminie Miasta Pionki funkcjonują dwie spółki prawa handlowego z udziałem majątku
gminy, tj. ekoPionki Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze
w Pionkach Sp. z o.o.

15.1. ekoPionki
ekoPionki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma siedzibę w Pionkach przy ul. Leśnej 5.
Jest spółką miejską, której jedynym Wspólnikiem jest Gmina Miasta Pionki. Spółka działa
na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia
09.02.2018 r., Repertorium A nr 448/2018, Aktu Notarialnego z dnia 26.02.2018 r.
Repertorium A nr 620/2018 oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa. Spółka ekoPionki została powołana w dniu 26.03.2018
roku.

15.1.1. Podstawowe zadania
Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem przeważającej działalności spółki jest
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Przedmiotem pozostałej działalności spółki są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
transport drogowy towarów,
zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
pogrzeby i działalność pokrewna,
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Pozostała działalność gospodarcza Spółki do której została uprawniona opisana jest
szczegółowo w Akcie Założycielskim.
Oczyszczanie miasta
W ramach tej działalności Spółka realizuje następujące zadania:
•
•
•

zbiórka i wywóz nieczystości stałych,
administrowanie targowiskami miejskimi,
świadczenie usług transportowych w ramach komunikacji miejskiej.

Zadania związane ze zbiórką i wywozem odpadów Spółka realizuje na podstawie:
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•

•

zaświadczenia Burmistrza Miasta Pionki z dn. 30 kwietnia 2018 roku
o nr IŚ.6235.1.2018 o wpisie do rejestru działalności regulowanej pod nr 14 w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego po numerem 000014636.

Od kwietnia 2020 roku zgodnie z decyzją Rady Miasta Pionki w drodze przyjęcia Uchwały
Nr XVIII/114/2020 Rady Miasta Pionki z dnia 27 stycznia 2020 r. zostały wyłączone z systemu
gminnego odbioru odpadów komunalnych nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. m.in. przedsiębiorcy, kierujący instytucjami
kultury, oświaty lub zdrowia. W związku z tym w ramach prowadzonej działalności Spółka
zawarła ok. 500 umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
We wrześniu 2020 r. Spółka wygrała przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów, czego efektem było podpisanie umowy z Gminą Miastem Pionki na okres dwóch lat.
W roku 2021 przy gospodarce oczyszczania miasta zatrudnionych było 13 osób na umowę
o pracę i 3 osoby na umowę zlecenie.
Gospodarka Mieszkaniowa i zarządzanie
W ramach tej działalności Spółka realizuje następujące zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•

administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi,
windykacja należności związanych z użytkowaniem nieruchomości wspólnot
mieszkaniowych,
prowadzenie przeglądów technicznych budynków zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego,
nadzór nad sposobem użytkowania i utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych,
będących przedmiotem zawartych umów najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
współpracę z zarządcami nieruchomości w zakresie czynności związanych
z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
współpraca ze wspólnotami mieszkaniowych w zakresie rozliczeń opłat
eksploatacyjnych oraz z tytułu udziału w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej,
nadzór nad oświetleniem ulicznym,
niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Ponadto Spółka w ramach zadań Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej uzyskuje przychody
z różnego rodzaju usług konserwacyjnych oraz remontowo – budowlanych świadczonych
dla mieszkańców wspólnot.
W roku 2021 roku przy wykonywaniu zadań Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej, w tym także
na rzecz Gminy Miasta Pionki, zatrudnionych było 10 pracowników na umowy o pracę oraz
1 osoba na umowę zlecenia.
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Drogi i zieleń
W ramach tej działalności Spółka realizuje następujące zadania:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

oczyszczanie terenów będących własnością Gminy Miasta Pionki, w tym ulic, placów
i terenów otwartych w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się zanieczyszczeń,
w tym z uprzątniętych chodników przez właścicieli nieruchomości,
odbiór odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu koszach ustawionych
przez Zleceniodawcę przy chodnikach i w parkach oraz miejscach publicznych,
utrzymanie szaletów publicznych,
utrzymanie słupów ogłoszeniowych,
zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części,
pielęgnacja i utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
usuwanie śniegu, błota, usuwanie śliskości zimą z dróg i chodników miejskich,
pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej na terenach będących własnością Gminy
Miasta Pionki w zakresie: wycinki drzew, podkrzesywania drzew, nasadzeń drzew
i krzewów, koszenia trawy, grabienie trawy i liści, obcinanie odrostów przy drzewach,
utrzymania trawników, utrzymania klombów i ich podlewanie,
prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt,
wykonywanie remontów chodników i dróg zgodnie ze zleceniem Urzędu Miasta.

Ponadto w roku 2021 na zlecenie Gminy Miasta Pionki spółka zajmowała się infrastrukturą na
cmentarzu komunalnym – budowa grobów, chodników i ogrodzenia.
W roku 2021 spółka nawiązała współpracę z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową, dla której
świadczy usługi koszenia trawy na jej terenach oraz z Urzędem Gminy, który zleca spółce
zimowe utrzymanie dróg na terenie całej gminy wiejskiej.
W roku 2021 przy wykonywaniu zadań Oddziału Dróg i Zieleni zatrudnionych było 13 osób oraz
na umowy zlecenia 6 osób.

15.1.2. Finanse spółki
Zobowiązania ogółem 831.648,66 zł, w tym:
•
•
•
•
•

z tytułu dostaw i usług 378.353,69 zł,
z tytułu podatków 46.224,00 zł,
z tytułu ZUS 153.482,76 zł,
z tytułu wynagrodzeń 176.460,62 zł,
kaucje i inne 77.127,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka nie korzystała z kredytu.
Należności ogółem 576.442,70 zł, w tym:
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•
•

z tytułu dostaw i usług 569.308,89 zł,
inne/pożyczki z ZFŚS 7.133,81 zł.

Za rok 2021 rachunek zysków i strat wykazuje zysk bilansowy brutto w wysokości 13.551,72 zł.
Po obciążeniu podatkiem dochodowym w kwocie 42.657 zł rok zamknął się stratą bilansową
w wysokości 29.105,28 zł. Podkreślić należy, że jest to wynik bilansowy obciążony kosztami
amortyzacji dodatniej wartości firmy, która powstała przy przekształceniu zakładu
budżetowego w spółkę. Przy takim przekształceniu kapitał zakładowy spółki ekoPionki został
pokryty majątkiem w wartości początkowej bez uwzględnienia jego amortyzacji. Faktycznie
jednak spółka otrzymała majątek zamortyzowany w około 90% z obowiązkiem amortyzowania
powstałej w ten sposób dodatniej wartości firmy. Wartość tej amortyzacji rocznie wynosi
581.715,23 zł. Po odjęciu amortyzacji wynik finansowy jaki spółka osiągnęłaby ze swojej
działalności gospodarczej w roku 2021 wyniósł 595.266,95 zł. Dzięki temu poprawiła się
znacznie płynność finansowa Spółki – na koniec roku dysponowała własnymi środkami
pieniężnymi w wysokości 365 tys. zł.
Ta sytuacja, w której ekoPionki musi obciążać osiągnięty faktycznie wynik finansowy
przedmiotową amortyzacją trwa od powstania spółki przez kolejnych 5 lat i zakończy się
w marcu 2023 roku.
Rok 2020 Spółka zakończyła stratą w wysokości 343.640,19 zł. W porównaniu do roku 2019
strata Spółki była mniejsza o 186.965,10 zł.
Rok 2019 Spółka zakończyła stratą w wysokości 530.605,29 zł. W porównaniu do roku 2018
strata Spółki była mniejsza o 388.144,58 zł.
Leasingi
Spółka zawarła w roku 2021 trzy umowy leasingowe:
1. samochód ciężarowy SCANIA na okres 36 miesięcy,
2. kosiarka Ferris na okres 24 miesięcy,
3. kontenery na odpady na okres 36 miesięcy.
Ponadto spółka korzysta jeszcze z innych środków trwałych na które umowy zostały zawarte
w latach poprzednich. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.

maszyna do robót ziemnych Hidromek (koparko-ładowarka),
samochód ciężarowy Mercedes (śmieciarka),
kosiarka Ferris,
samochód dostawczy Opel Combo,
samochód specjalny Nissan/Cabstar.

Spółka korzysta także z pojazdu wielofunkcyjnego Hako, który leasinguje Gmina Miasta Pionki,
a spółka płaci na jego rzecz koszty dzierżawy.
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15.1.3. Majątek
Od początku swojego istnienia Spółka wykorzystuje majątek przejęty ze zlikwidowanego
zakładu budżetowego.
W roku 2018 Spółka otrzymała w ramach podniesionego kapitału zakładowego nieruchomość
gruntową o powierzchni 0,6467 ha zabudowaną czterema budynkami:
•
•

produkcyjno-magazynowo-biurowym (1 budynek),
produkcyjno-magazynowym (3 budynki)

wraz z udziałem w wysokości 13/10000 stanowiącym udział w drogach dojazdowych.
W roku 2021 została wniesiona do kapitału spółki nieruchomość gruntowa zabudowana
budynkiem biurowym przy ul. Leśnej 5, gdzie znajduje się siedziba spółki.
Po tych zmianach majątek spółki w podziale na grupy na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się
następująco:
Grupa
gr.0
gr.1
gr.2
gr.3
gr.4
gr.5
gr.6
gr.7
gr.8

Środki trwałe
Grunty
Budynki
Budowle
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia, zestawy komputerowe
Maszyny i urządzenia specjalistyczne
Urządzenia techniczne
Środki transportowe
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie
Ogółem środki trwałe
WNiP
Wartość firmy

Brutto
529.132,17
1.899.120,39
0,00
0,00
97.602,67
70.486,55
66.968,50
1.766.622,00
37.574,48
4.467.506,76
76.454,88
2.908.575,99

Umorzenie
17.091,20
107.070,86
0,00
0,00
84.736,01
68.978,89
66.968,50
1.726.109,45
37.574,48
2.108.529,39
75.367,09
2.181.432,14

Netto
512.040,97
1.792.049,53
0,00
0,00
12.866,66
1.507,66
0,00
40.512,55
0,00
2.358.977,37
1.087,79
727.143,85

Spółka w roku 2021 rozpoczęła inwestycję przy ulicy Zakładowej polegającą na zmianie
systemu ogrzewania. Nowa, własna instalacja ogrzewania gazowego pozwoli zaoszczędzić na
kosztach zakupu energii cieplnej i całkowicie uniezależni spółkę od zewnętrznych dostawców
ciepła. Inwestując w nowy system ogrzewania, jednocześnie rozpoczęto remont budynku
biurowo-gospodarczego, zmierzający głównie do zlikwidowania wszystkich ubytków ciepła.
Zatrudnienie
Na dzień 31.12.2021 r. w spółce pracowało na umowy o pracę 45 osób plus 11 osób
zatrudnionych na umowy zlecenia.

15.2. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze
15.2.1. Podstawowe dane o spółce
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością została utworzona w dniu 20 kwietnia 2011 r. Siedziba PWKC znajduje się
w Pionkach przy ul. Zakładowej 7 (po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania –
ul. Przemysłowa 11).
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Kapitał zakładowy wynosi 21.888.500,00 zł. Wspólnikiem jest w 100% Gmina Miasta Pionki.
Zarząd:
•
•

Prezes Zarządu Robert Pyryt,
Członek Zarządu Michał Golbert.

Rada Nadzorcza:
•
•
•
•

Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Rudzki,
Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gabriel Wójcik,
Członek Rady Nadzorczej Rafał Rajkowski,
Członek Rady Nadzorczej Łukasz Skrzeczyński.

15.2.2. Stan organizacyjny
Organy spółki:
•

•
•

naczelnym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane na mocy
Aktu Założycielskiego przez organ wykonawczy Gminy Miasta Pionki, tj. Burmistrza
Miasta Pionki. Kompetencje i uprawnienia Zgromadzenia Wspólników określa Akt
Założycielski oraz Kodeks Spółek Handlowych,
Rada Nadzorcza na mocy Aktu Założycielskiego może składać się z co najmniej trzech,
lecz nie więcej niż pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników,
Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

15.2.3. Stan zatrudnienia
Łącznie zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 78 osób (spadek
w porównaniu z rokiem ubiegłym) plus 2 osoby w Zarządzie Spółki, przy czym:
•
•
•

służby księgowe i administracyjne liczyły 8 pracowników,
służby dozoru liczyły 21 pracowników,
służby obsługi i utrzymania ruchu liczyły 49 pracowników.

15.2.4. Działalność spółki
Zaopatrzenie w ciepło
Źródłem ciepła są:
1. kotłownia przy ul. Zakładowej 7 w której zainstalowane są kotły opalane miałem węgla
kamiennego WR-25 – wodne, 2 szt. o mocy łącznej 58 MW,
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2. kotłownia przy ul. A. Guzala zlokalizowana na terenie osiedla Chemiczna w której
zainstalowane są dwa kotły opalane gazem. Moc zainstalowana 2 x 1,3 MW.
Zaopatrzenie w wodę
Woda sprzedawana odbiorcom jest pozyskiwana z własnych ujęć z poziomów kredowych
(z głębokości ok. 100 m):
1. ujęcie wody Januszno o poborze godzinowym – Qmaxh = 600 m3/h,
2. ujęcie wody Leśna o poborze godzinowym – Qmaxh = 150 m3/h.
Woda podziemna poddawana jest procesowi napowietrzania, odżelazienia i odmanganiania
na filtrach pośpiesznych. Po uzdatnieniu podawana jest do odbiorców.
Badanie jakości wody przeprowadzane jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomiu.
Odbiór ścieków
Ścieki miejskie są odbierane od odbiorców usług w miejscu rozdziału wynikającego
z zawartych umów oraz przesłane własnymi sieciami i przepompowniami do przepompowni
głównej przy ul. Zwycięstwa, skąd są tłoczone na oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną
zlokalizowaną przy ul. Garszwo 99, gdzie są oczyszczane i wprowadzane następnie do rzeki
Zagożdżonki.
Q śr.d. = 6000 m3/h
Odbiór wód opadowych i roztopowych
Wody roztopowe i opadowe są odbierane od odbiorców usług w miejscu rozdziału
wynikającego z zawartych umów oraz przesłane własnymi sieciami do rzeki Zagożdżonki
lub miejsc gdzie ulegają rozsączeniu w gruncie zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

15.2.5. Wielkość i struktura produkcji
Ogółem przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 23.095.252,42 zł, z czego:
•
•
•
•

przychody z tytułu sprzedaży wody stanowiły 15,02% całkowitej sprzedaży w 2021 r.,
tj. 3.468.970,30 zł,
przychody z tytułu odbioru ścieków stanowiły 25,69% całkowitej sprzedaży w 2021 r.,
tj. 5.932.864,59 zł,
przychody z tytułu sprzedaży ciepła stanowiły 57,05% całkowitej sprzedaży w 2021 r.,
tj. 13.175.399,87 zł,
sprzedaż pozostała stanowiła 2,24% całkowitej sprzedaży w roku 2021 r.,
tj. 518.017,66zł.
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15.2.6. Finanse spółki
Poziom należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4.488.646,34 zł, w tym:
•
•
•

należności bieżące z tytułu dostaw i usług 3.562.358,38 zł,
podatek VAT do rozliczenia w następnych miesiącach 925.735,37 zł,
pozostałe 552,39 zł.

Poziom zobowiązań ogółem wynosił 14.208.198,86 zł, w tym:
•
•
•
•
•

zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług 3.310.189,91 zł,
podatek i ubezpieczenia 952.892,22 zł,
kredyty krótko i długoterminowe 9.740.651,63 zł,
wynagrodzenia 165.824,09 zł,
inne 38.641,01 zł.

Kredyty i pożyczki
Na dzień 31.12.2021 r. kwota miesięcznych rat z tytułu spłaty kredytu i pożyczek wynosiła
27.513,20 zł plus kwartalna rata pożyczki na modernizację COŚ w kwocie 266.096,00 zł.
Spółka zaciągnęła kredyty i pożyczki na remont kotła węglowego, remonty sieci, zakup
samochodu WUKO, zakup koparki JCB oraz na przebudowę i modernizację oczyszczalni
ścieków.
Kwota kredytu zaciągniętego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła:
•

remont kotła węglowego 426.445,00 zł – rata miesięczna wynosi 14.705,00 zł.

Pożyczki zaciągnięto na:
1. samochód do czyszczenia kanalizacji WUKO, do spłaty na dzień 31.12.2021 r. pozostało
95.498,48 zł, rata miesięczna w kwocie 4.340,84 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW,
2. koparkę JCB, do spłaty na dzień 31.12.2021 r. pozostało 143.977,77 zł, rata miesięczna
w kwocie 2.285,36 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW,
3. sieć kanalizacyjną przy ul. Zwycięstwa, do spłaty na dzień 31.12.2021 r. pozostało
230.302,36 zł, rata miesięczna wynosi 2.906,00 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW,
4. kanalizację deszczową przy ul. Sportowej, do spłaty na dzień 31.12.2021 r. pozostało
311.996,47 zł, rata miesięczna wynosi 3.276,00 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW,
5. przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków – na dzień 31.12.2021 r.
wykorzystano 8.515.081,00 zł, rata kwartalna wynosi 266.096,00 zł. Pożyczka
zaciągnięta w NFOŚiGW.

15.2.7. Inwestycje zakończone
•

Sieć kanalizacyjna przy ulicy Zacisze w kwocie: 74.966,29 zł
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•

Sieć kanalizacyjna przy ulicy Świerkowej w kwocie: 197.689,68 zł

15.2.8. Majątek spółki
Stan majątku na dzień 31.12.2021 r. wynosi netto 51.081.150,93 zł w tym:
• wartość netto infrastruktury ciepłowniczej (źródła i sieci) wynosi 5.666.925,44 zł,
• wartość infrastruktury związanej z wydobyciem, uzdatnieniem i przesyłem wody
wynosi 2.544.647,07 zł,
• wartość infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej (rurociągi, przepompownie,
oczyszczalnia) wynosi 39.617.941,50 zł.
Natomiast wartość infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków deszczowych
wynosi netto 3.251.636,92 zł.
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15.2.9. Analiza SWOT
Słabe strony Spółki i zagrożenia związane z jej działalnością:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Przestarzały majątek oraz infrastruktura sieci wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczej.
Majątek produkcyjny jest w większości mało efektywny ze względu na wiek
i nadmierne wyeksploatowanie. Obecnie jego odnowienie wymaga inwestycji
i wielomilionowych nakładów finansowych
System ciepłowniczy – przestarzałe technologie i zużycie techniczne majątku
zwiększają koszty wytwarzania energii oraz powodują nieefektywną prace
ciepłowni. Wymagana jest modernizacja
Konieczność kupowania uprawnień do emisji CO2
Brak możliwości sfinansowania znacznych inwestycji ze środków własnych,
trudności z zaciągnięciem kredytów komercyjnych
Długi czas zatwierdzania taryf, co może skutkować brakiem pokrycia kosztów
szybkich zmian cen materiałów, usług i energii niezbędnych do produkcji
Bardzo duży wpływ warunków atmosferycznych na przychody firmy

Mocne strony Spółki i szanse związane z jej działalnością:
1.
2.
3.

Nowa Centralna Oczyszczalni Ścieków w Pionkach
Doświadczona i wykwalifikowana kadra pracownicza
Brak konkurencji
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PODSUMOWANIE
Szanowni Państwo,
Przedstawiam kolejny już „Raport o stanie
Gminy Miasta Pionki”, który jest
podsumowaniem działalności samorządu za
2021 rok. Na ponad 200 stronicach zostały
zaprezentowane najważniejsze działania
Urzędu Miasta Pionki, gminnych jednostek
organizacyjnych, instytucji kultury i spółek.
Dokument ten stanowi kompendium wiedzy
o działalności gminy, o jej sytuacji
gospodarczej i społecznej, zatem staje się on
podstawą do dialogu i obiektywnej oceny. Raport obrazuje przede wszystkim te obszary
działalności gminy, które są priorytetowe, biorąc pod uwagę liczbę projektów, inwestycji, bądź
też zakres wydatkowania środków finansowych.
Stan gminy to nie tylko efekt pracy burmistrza, ale również rezultat aktywności
i zaangażowania pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek,
a także wielu stowarzyszeń i organizacji oraz dużej liczby mieszkańców naszej gminy, za co
chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. Była to praca nas wszystkich.
Szanowni Państwo, mam nadzieję, że Raport pozwoli dostrzec wszystkim, jak ważną rzeczą
jest twórcze zaangażowanie w sprawy gminy oraz efektywne nią zarządzanie. Patrząc
z perspektywy ostatnich 3 lat widzę, że siła samorządu oraz jego przyszłość zależą przede
wszystkim od tego, czy potrafimy być wspólnotą i wypracować spójną wizję mądrego rozwoju
naszego miasta.
Wierzę, że rozwijająca się wciąż integracja społeczna, zaowocuje kolejnymi pomysłami, a tym
samym poprawą pracy samorządu gminnego, trafnymi inwestycjami, rozwojem oświaty
i kultury – tak, że znacząco wpływać to będzie na podniesienie poziomu życia codziennego nas
wszystkich. Drodzy Mieszkańcy, zarówno ja, jak i moi współpracownicy czujemy Wasze
wsparcie i akceptację.

Burmistrz Miasta Pionki
(-) Robert Kowalczyk

217

