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W S T Ę P 

 

1. Cel raportu . 

2. Etapy przygotowania. 

3. Trendy rozwojowe , ocena możliwości rozwoju gminy na podstawie przedłożonego  

opisu. 

4. Obszary tematyczne raportu. 

5. Źródła pozyskiwania materiałów. 

 

Ad. 1  

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym, Wójt Gminy Solec nad Wisłą zobowiązany jest w terminie do 31 maja br.   

pPrzedstawić Radzie Gminy Raport o stanie samorządu Gminy Solec nad Wisłą, w szczególności 

realizacje polityk, programów i strategii , uchwał rady gminy w roku poprzednim, Przygotowując 

raport braliśmy pod uwagę  oczekiwania mieszkańców w kontekście ogólnej sytuacji gminy 

uwzględniając rzetelne, kompleksowe informowanie o jakości życia i poziomie rozwoju samorządu 

gminnego. Wskazujemy w nim mocne strony i problemy do rozwiązania w każdej sferze, za którą 

samorząd odpowiada lub ma na nią wpływ. 

Celem przygotowania niniejszego raportu było również oprócz wymogu ustawowego 

dokonanie analizy realizacji celów strategicznych przyjętych Uchwałą Rady Gminy w Solcu nad 

Wisłą na lata 2007-2020.Zgromadzone szczegółowe dane pozwalają  dokonać wglądu  

w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Solec nad Wisłą. 

 

Ad.2 

Kolejność prac podczas przygotowywania raportu: 

1. Ocena stanu gminy na początek 2019 r. 

2. Zebranie informacji, sprawozdań dotyczących obszaru działania gminy. 

3. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji z Wójtem, odpowiednimi komórkami 

organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami współpracującymi z Gminą 

Solec nad Wisłą. 

4. Przygotowanie projektu raportu. 

5. Przeprowadzenie konsultacji nt. raportu, sposobu jego przedstawienia i debaty. 

6. Przygotowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz nadzór nad procedurą 

uchwalenia wotum zaufania. 

Ad.3  

Opracowany raport pozwala zaobserwować pewne trendy rozwojowe, możliwości realizacji 

zaplanowanych działań. 

Działania wzmacniające potencjały rozwojowe gminy dotyczą w szczególności następujących 

obszarów tematycznych: 

• infrastruktura techniczna i społeczna, 

• turystyka i kultura, 

• pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości, 

• kapitał ludzki gminy, 

• promocja gminy, 

• pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

• doskonalenie kadry administracyjnej. 

 

 

Ad.4 

Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE. 

 

1. Charakterystyka obszaru Gminy Solec nad Wisłą. 

2. Gmina dzisiaj… 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYJETYCH PRZEZ 

GMINĘ SOLEC NAD WISŁĄ  STRATEGII. 

 

3. ŚRODOWISKO  NATURALNE. 

 

3.1.  Rolnictwo; 

3.2.  Zasoby przyrodnicze. 

 

4. DEMOGRAFIA  I  BEZROBOCIE. 

 

4.1.  Ocena sytuacji demograficznej w Gminie Solec nad Wisłą; 

4.2.  Status miasta dla Solca nad Wisła; 

4.3.  Rynek pracy w powiecie lipskim z uwzględnieniem bezrobocia; 

4.4.  Organizowanie stażu i robót publicznych dla osób pozbawionych zatrudnienia. 

 

5. ROLNICTWO. 

 

5.1. Promowanie wśród rolników nowych technologii i sposobów poprawiających jakość 

upraw. 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. 

 

        6.1. Centralna ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; 

6.2   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

6.3 Zezwolenia na regularne przewozy na terenie gminy Solec nad Wisłą. 

 

7.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 

 

7.1   Drogi; 

7.2   Działalność komunalna; 

7.3   Gospodarka mieszkaniowa; 

7.4   Inwestycje realizowane przez Gminę Solec nad Wisła w 2019r. 

 

8. OCHRONA  ŚRODOWISKA. 
 

8.1   Wydawanie decyzji na usuniecie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania opłat  

i     kar    za usuwanie drzew; 

8.2.   Utrzymanie zieleni, miejsc rekreacyjnych; 

8.3.   Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dotacji na modernizację systemów 

grzewczych; 

8.4   Ochrona zwierząt; 

8.5    Kontrole interwencyjne przeprowadzone w 2019r.; 

8.6    Likwidacja dzikich wysypisk śmieci; 

8.7    Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych; 
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8.9.  Ujęcia wody pitnej i ich ochrona; 

8.10.  Prace związane z gospodarka leśną; 

8.11.  Sprawy ochrony przeciwpożarowej; 

8.12.  Program usuwania azbestu; 

8.13.  System gospodarowania odpadami; 

8.14.  Kontrole firm odbierających odpady; 

8.15.  Działania edukacyjno-informacyjne; 

8.16. Inne działania. 

 

9. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY. 

9.1.   Efekty programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. 

9.2.   Pomoc materialna dla uczniów / stypendia/. 

 

10.  SŁUŻBA ZDROWIA. 

 

11. OŚWIATA, KULTURA I SPORT. 

 

11.1.  Oświata i edukacja / subwencje, dotacje/. 

11.1.1.  Struktura zatrudnienia. 

11.1.2. Remonty i modernizacje w placówkach oświatowych. 

11.1.3. Wyniki egzaminów. 

11.1.4.  Stypendia szkolne. 

 

11.2. Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

11.3. Gminny Ośrodek Kultury. 

     11.3.1. Informacje ogólne. 

     11.3.2. Kierunki działalności GOK w Solcu nad Wisłą w 2019 r. 

 

11.4.  Sport w gminie. 

      13.4.1. I Turniej Halowy Młodzików o Puchar Wójta Gminy Solec nad Wisłą. 

       13.42. Gminny Dzień Dziecka. 

 

 

12. TURYSTYKA  I  ZABYTKI. 

 

12.1.     XIII Królewskie Regaty Wiślane. 

12.2.     Zabytki  -  prace konserwatorskie, budowlane. 

 

 

                III.       INFORMACJE  FINANSOWE. 

 

3.1   Informacje ogólne; 

3.2.  Dochody; 

3.3. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych 

bezzwrotnych     

       środków zagranicznych; 

      3.4.  Należności; 

3.5.  Zadania zlecone; 

3.6.  Wydatki; 
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3.7.  Zobowiązania; 

3.8.  Realizacja programów finansowych z udziałem środków z UE. 

3.9.  Wynik oraz przychody i rozchody budżetu; 

3.10. Dług gminy; 

3.11. Realizacja planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych w 2019r. 

 

IV.    SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY  GMINY  

   W  SOLCU  NAD WISLĄ. 

 
4.1. Władze lokalne; 
4.2.  Realizacja uchwał Rady Gminy w roku 2019; 
4.3.  Wybory Rad Sołeckich i Sołtysów. 

 

  

 

 

Ad. 5 

Raport o stanie gminy został przygotowany poprzez zebranie informacji, sprawozdań  

pochodzących przede wszystkim z komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, 

jednostek organizacyjnych Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, Komendy Powiatowej 

Policji w Lipsku, Ochotniczych Straży Pożarnych, Organizacji Pozarządowych działających na 

terenie Gminy Solec nad Wisłą.  

Bardzo pomocniczymi materiałami były:  

Uchwała Rady Gminy w Solcu nad Wisłą dotycząca przyjętej  STRATEGII  ROZWOJU GMINY 

SOLEC NAD WISŁĄ NA LATA 2007-2020, 

Program Ochrony Środowiska Gminy Solec nad Wisłą do roku 2020, 

Bank Danych Lokalnych, 

bieżące informacje zamieszczane dla mieszkańców na stronie internetowej gminy.  
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I.   PODSTAWOWE  INFORMACJE   GMINIE. 

 

1. 1) Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Solec nad Wisłą położona jest w 

południowo-wschodnim krańcu województwa mazowieckiego i w południowo-wschodniej 

części powiatu lipskiego, dorzeczu Wisły, Kamiennej i Krępianki na południowy – wschód 

od Radomia. Wzdłuż rzek – Kamiennej i Krępianki – są doskonałe warunki do spacerów, 

joggingu, zwiedzania zabytków, obserwacji przyrody, grzybobrania, zbierania ziół, runa 

leśnego, turystyki rowerowej, wędkowania, poznania kultury lokalnej, fotografowania i 

malowania 

Gmina graniczy z następującymi gminami: 

 

od północy z gminą Chotcza,  

od południa z gminą Tarłów (woj. świętokrzyskie),  

od zachodu z gminą Lipsko.  

 

Wschodnią granicę stanowi rzeka Wisła, która jednocześnie jest granicą z województwem 

lubelskim. 

 

 
 

Gminami leżącymi po przeciwległym brzegu rzeki są gmina Łaziska oraz gmina Józefów nad Wisłą 

(województwo lubelskie). 
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Obszar gminy położony jest w obrębie następujących jednostek fizjograficznych: Równina 

Radomska, Pogórze Sudeckie, Małopolski Przełom Wisły. Północna część gminy wchodzi w skład 

Równiny Radomskiej będącej częścią makroregionu wzniesień południowo – mazowieckich. 

Fragmenty gminy najbardziej wysunięte na południe wchodzą w skład Pogórza Iłżeckiego. 

Wschodnią część gminy stanowi rozległa dolina rzeki Wisły, zaliczona do jednostki fizjograficznej 

– Małopolski Przełom Wisły. 

Gmina Solec nad Wisłą to region typowo rolniczy z dużym udziałem upraw sadowniczych, 

warzywniczych, uprawy zbóż . 

 

2). Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina Solec nad Wisłą, o zróżnicowanym i 

bogatym charakterze krajobrazowym i cennych walorach przyrodniczych, może stać się rejonem o 

charakterze turystycznym, agroturystycznym i letniskowym. Na jej terenach jak najbardziej może 

rozwijać się rolnictwo ekologiczne. Ten rodzaj sektora rolnego znacząco przyczynia się do 

zwiększenia zatrudnienia na wsi, a także daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu. Z kolei innym 

czynnikiem przyczyniającym się do tego zjawiska jest działalność agroturystyczna, która stwarza 

ludności wiejskiej dodatkowe możliwości pracy, wykorzystanie istniejących zasobów 

mieszkaniowych, produkowanej w gospodarstwie żywności o wysokiej jakości. O zaplecze 

noclegowe dbają ośrodki wypoczynkowe, które funkcjonują na obszarze gminy. -Ośrodek 

wypoczynkowy „Zacisze” – 60 miejsc noclegowych, -Ośrodek wypoczynkowy „Relaks” – 40 

miejsc noclegowych, -Ośrodek wypoczynkowy zaadoptowany po byłym ośrodku „Walter” (będący 

w modernizacji z przewidzianą liczbą 80 miejsc noclegowych), -Schronisko Młodzieżowe – 48 

miejsc noclegowych. 

3). Historia, dziedzictwo i kultura: Gmina Solec nad Wisłą jest bogatym kulturowo i historycznie.      

Znajdują się tu obiekty, które posiadają dużą wartość kulturową i historyczną. Kościół farny p.w. 

Najświętszej Marii Panny z XIV w. Kościół i dawny klasztor oo. Reformatów z I poł. XVII w. 

Kościół cmentarny p. w. św. Barbary z końca XVI w. lub pocz. XVII r. „Dom z podcieniami”- 

komandoria datowany na rok 1787 na podstawie inwentarza. Ruiny zamku – wystawienie 

przypisuje się Bolesławowi Śmiałemu (1060), odrestaurowanie Kazimierzowi Wielkiemu. 
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1  
 Kościół farny p.w. Najświętszej Marii Panny z XIV w. 

 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
  
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela  w Pawłowicach. 
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 Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą 

 

W dobie konstytucyjnej Królestwa Polskiego miasto otrzymuje murowany ratusz, który nadal 

jest ozdobą rynku i siedzibą władz gminy 

 

 

Swoistym rodzynkiem i dumą gminy, a szczególnie Solczan jest ponad 130 letnia szkoła 

średnia, w której obecnie mieści się obecnie Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą. Obok kościoła 

Farnego znajduje się zabytkowa plebania, w pobliżu której ulokowany jest dom z podcieniami 

- centrum kultury gminy Solec. 

 

 
 

 
„Dom z podcieniami”- komandoria datowany na rok 1787. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dawny klasztor oo. Reformatów z I poł. XVII w., Zespół budynków szkoły średniej wraz z 

halą sportową. 

 

 

     2. Gmina Solec nad Wisłą dzisiaj. 

 

 

Gmina Solec nad Wisłą jest jedną z 226 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu 

lipskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności na km
2
.  

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

to 5184 osoby. Powierzchnia naszej gminy to 129,8 km
2 

co stanowi 17,5 % powierzchni powiatu 

lipskiego. W porównaniu z 2018 r., w wyniku ubytku migracyjnego  

i naturalnego liczba ludności gminy zmniejszyła się o 31 osób – z 5215 w roku 2018 r. na 5184 

osoby w 2019 r. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zwiększyła się o 27 osób,   

natomiast populacja osób starszych zmniejszyła się ( kobiety w wieku 60 lat i więcej –  

o 16 osób, mężczyźni w wieku 65 lat i więcej- o 43 osoby) - tj. łącznie spadek o 59 osób. 
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Gminną sieć osadniczą tworzy 24 miejscowości. Siedzibą władz gminnych jest miejscowość 

Solec nad Wisłą. W skład administracyjny gminy Solec nad Wisłą wchodzi 21 sołectw:  

1. Boiska  

2. Boiska-Kolonia  

3. Dziurków  

4. Glina  

5. Kalinówek  

6. Kępa Piotrowińska 

7. Kłudzie  

8. Kolonia Nadwiślańska  

9. Las Gliniański 

10. Marianów  

11. Pawłowice  

12. Przedmieście Bliższe  

13. Przedmieście Dalsze  

14. Sadkowice  

15. Sadkowice-Kolonia  

16. Słuszczyn 

17. Solec nad Wisłą  

18. Wola Pawłowska  

19. Zemborzyn Drugi  

20. Zemborzyn-Kolonia  

21. Zemborzyn Pierwszy  
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PRZYJETYCH PRZEZ GMINĘ 

SOLEC NAD WISŁĄ  STRATEGII. 

 

Uchwałą Nr IX/50/2007 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27.11.2007r. w sprawie ustalenia 

Strategii Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 – 2020 Rada Gminy przyjęła Strategie 

Rozwoju Gminy na lata 2007 – 2020, będąca podstawą rozwoju gminy i planem działania 

strategicznego na najbliższe lata funkcjonowania gminy. Przedłożony raport wskazuje opcje , 

warianty, możliwości rozwoju oraz zmian w szybko zmieniającym się otoczeniu społecznym i 

ekonomicznym regionu i kraju. 

 

3.  ŚRODOWISKO  NATURALNE. 

 

3.1.Rolnictwo. 

 

Główną gałęzią rozwoju Gminy Solec nad Wisłą jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują ponad 68,2 % 

powierzchni gminy, z czego 80,6 % stanowią grunty orne. Na terenie gminy znajduje się 12458 

gospodarstw rolnych, których łączna powierzchnia wynosi 7727,28 ha. 

 

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów rolnych w Gminie Solec nad Wisłą w 2019 roku 

 

 
 

W gminie najwięcej jest gospodarstw o powierzchni 1–5 ha. Najmniej liczną grupę obszarową 

stanowią gospodarstwa o powierzchni 15 ha i więcej (45 gospodarstw). 

 

 

3.2.  Zasoby przyrodnicze. 

 

Lesistość gminy wynosi 23,1 %. Grunty leśne zajmują powierzchnię 3028,07 ha. Są to  

w większości grunty Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwoleń, obręb Lipsko. 

Tereny leśne gminy występują w jej części północno– zachodniej. Mają postać rozległego  

i jednolitego kompleksu. W południowym fragmencie gminy, który powiązany jest z doliną rzeki 

Kamiennej oraz w północno – wschodnim w rejonie doliny Wisły, występują rozproszone 

malowniczo niewielkie kompleksy leśne. 

Lasy w gminie znajdują się w naturalnym zasięgu jodły, buka, świerka i modrzewia polskiego. 

Dominują tu lasy mieszane o charakterystycznym składzie drzewostanów,  



 

13 
 

w którym dominuje sosna z domieszką jodły i dębu. 

W obrębie doliny rzeki Kamiennej i obniżeniach terenu można spotkać kompleksy olsowe,  

a doliny rzeki Wisły wzdłuż jej korytarza i starorzeczy – rozległe połacie zarośli wierzbowych. W 

wymienionych powyżej kompleksach leśnych przeważają drzewostany, które wiekiem swoim 

sięgają 60 – 100 lat, ale są również młode drzewa w wieku 20 – 60 lat. 

W gminie znajdują się różnorodne powierzchniowe formy ochrony przyrody o łącznej powierzchni 

12 983 ha. Zaliczamy do nich: 

- Rezerwat Sadkowice o charakterze florystycznym. Powierzchnia rezerwatu wynosi 0,9 ha. 

Położony jest w centralnej części gminy. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska roślin 

kserotermicznych. 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą obejmuje teren położony na zachodnim brzegu 

Wisły. Jest on pocięty licznymi jarami i charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi i 

rekreacyjnymi. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 14500 ha, w tym grunty Lasów Państwowych 1 

330 ha grunty lasów niepaństwowych 1 820 ha parki wiejskie 2 ha Elementy środowiska 

podlegające ochronie prawnej: - rezerwat przyrody stepowy Sadkowice - pomniki przyrody 2 

drzewa - park wiejski. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje całą gminę. 

- Obszary Natura 2000: 

Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045)– obszar obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły, 

od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Wiśle towarzyszą liczne starorzecza, łachy i 

zastoiska, piaszczyste wyspy, namuliska, rozległe płaty zarośli wierzbowych oraz - lokalnie - płaty 

łęgów nadrzecznych. 

 

W gminie znajdują się 3 pomniki przyrody. 

 

Obszar chronionego krajobrazu „Solec nad Wisłą" 

 

 
Starorzecza OChK „Solec nad Wisłą" . 

http://www.zwolen.radom.lasy.gov.pl/image/journal/article?img_id=25114284&t=1397497472010
http://www.zwolen.radom.lasy.gov.pl/image/journal/article?img_id=25114284&t=1397497472010
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OChK „Solec nad Wisłą" ustanowiono 28.06.1983 r. Obejmuje tereny leżące na zachodnim 

brzegu Wisły (gminy Solec nad Wisłą i Chotcza).  

 

Na terenie Gminy Solec nad Wisłą znajdują się dwa zbiorniki wodne zagospodarowane na 

cele rekreacyjne. W miejscowości Pawłowice na działce 501 znajduje się zbiornik wodny o nazwie 

„ Kołowrót” o powierzchni 6,76 ha, który został utworzony ze starorzecza Wisły. Zbiornik jest 

wykorzystywany na cele rekreacyjne przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Nad 

zbiornikiem są organizowane zawody wędkarskie, pikniki istnieje możliwość gry w piłkę plażową 

oraz grillowanie. Nadzór nad zbiornikiem sprawuje Sołtys i Rada Sołecka wsi Pawłowice.  

 

 
 

 

 

Kolejny zbiornik wodny zagospodarowany na cele rekreacyjne znajduje się w miejscowości  

Sadkowice. Zbiornik położony jest na działce 620 i zajmuje powierzchnię 12,6 ha. Zbiornik jest 

wykorzystywane na cele rekreacyjne oraz jako łowisko ryb dla mieszkańców i gości. Nadzór nad 

zbiornikiem sprawuje jednostka Ochotniczej Straży  Pożarnej w Sadkowicach 
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4. DEMOGRAFIA   I  BEZROBOCIE. 

 

4.1  Ocena Sytuacji demograficznej. 

 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

Sporządzone akty urodzenia. 6 10 6 4 

Sporządzone akty małżeństwa. 28 30 24 19 

Sporządzone akty zgonu. 

 

 

              39 38 32 44 

Ilość par małżeńskich 

odznaczonych medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie 

7 

 

 

17 12 13 

Ilość wyroków rozwodowych 

wpisanych do ksiąg małżeństw 
11 13 6 7 

 

Liczba mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą 
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Rok 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt stały 

Liczba mieszkańców 

zameldowanych na 

pobyt czasowy 

Razem 

2016 5 136 208 5 344 

2017 5 087 218 5 305 

2018 5 033 182 5 215 

2019 4995 189 5184 

 

 

 

Podział stałych mieszkańców 

Gminy Solec nad Wisłą ze względu na płeć 

Rok 
Kobiety 

 
Mężczyźni 

2016 2627 2509 

2017 2608 2479 

2018 2573 2460 

2019 2567 2428 

 

Statystyka urodzeń i zgonów mieszkańców Gminy Solec 

nad Wisłą 

Rok 
 

URODZENIA 

 

ZGONY 

2016 45 99 

2017 43 81 

2018 52 80 

2019 49 82 
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Złote Gody - 2019  

„ Szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa,  

która wciąż wydaje się zbyt krótka”-     Papież Franciszek 

Słowa tego cytatu skierowane przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą do Jubilatów są zapewne jedną 

z recept na udane małżeństwo. Z pewnością dużo więcej „złotych rad” na udany związek posiada 

13 par małżeńskich, które 12 grudnia 2019 roku świętowały Złote Gody, 

 Pary  małżeńskie odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie - 2019 

 

 
 

  

 

 

 4.2  Status miasta dla Solca nad Wisłą. 

 

W dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy w Solcu nad Wisłą jednogłośnie podjęła  

Uchwałę nr XIV/100/2019 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą 

konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą. 

  Był to pierwszy krok w procedurze odzyskania praw miejskich dla miejscowości Solec  

nad Wisłą. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia nadaje gminie lub miejscowości status miasta 

i ustala jego granice. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, 
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poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami.  

Terytorialnie zasięg konsultacji społecznych objął całą gminę Solec nad Wisłą. Mieszkańcy mieli 

prawo do wyrażenia swojego stanowiska wpisując się bezpośrednio na listach konsultacyjnych 

podczas zebrań z mieszkańcami, u sołtysa oraz w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w 

Solcu nad Wisłą. Podczas spotkań z mieszkańcami Gminy Wójt Gminy Solec nad Wisłą wraz z 

zespołem ds. konsultacji wyjaśniał wszystkie wątpliwości mieszkańców oraz wskazywał korzyści 

płynące z odzyskania przez Solec nad Wisłą praw miejskich. Końcowym etapem w procedurze 

odzyskania praw miejskich było podjęcie uchwały nr  XXIII/152/2020 przez Radę Gminy w 

sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą.  

 To ważna inicjatywa w historii całej Gminy i naszej społeczności.  

Cieszymy się, że spotkała się ona z zainteresowaniem mieszkańców. 
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4.3. Rynek pracy w powiecie lipskim z uwzględnieniem bezrobocia przedstawiał się według 

poniższych wykresów: 

 

Bezrobocie w powiecie na przestrzeni ostatnich lat : 

 Wykres ogólnej liczby osób bezrobotnych w latach 2009 - 2020. 
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*) Dane z ostatniego miesiąca sprawozdawczego.  

  4.4.  Organizowanie robót publicznych i staży pracowniczych dla osób         

pozbawionych zatrudnienia: 

 

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, 

poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między 

pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną.  

Staż to nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Wnioskodawca, w 

związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, nie ponosi żadnych kosztów, natomiast stażysta w 

tym czasie otrzymuje stypendium, które jest wypłacane przez starostę 

 Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 

miesięcy do pracodawcy. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy 

bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia  

W minionym okresie Wójt Gminy Solec nad Wisłą złożył 5 wniosków o organizację stażu przed 

przyjęciem na staż osoby bezrobotnej. Po uzyskaniu  pozytywnej decyzji dotyczącej złożonego  

wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz podpisaniu umowy określającej warunki należytej 

realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem, możliwe było przyjęcie na staż skierowanych 

osób bezrobotnych.  

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy 

wykonywaniu prac organizowanych przez  gminy. 

Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który 

zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z 

doradcą w urzędzie. 
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W minionym okresie roboty publiczne realizowane były do 6  miesięcy dla 10 bezrobotnych, na 

stanowiskach: robotnik gospodarczy, pomoc administracyjna. 

Jako organizator robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych na okres do 6 

miesięcy, otrzymywaliśmy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem 

pracy; zwrot nie mógł przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w 

miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia 

obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. 

 

   5.      R O L N I C T W O. 

 

5.1 .Promowanie wśród rolników nowych technologii i sposobów poprawiających jakość 

upraw. 

 

5.1.1 Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych . 

 

Spotkania producentów rolnych z obszaru gminy Solec nad Wisłą zainaugurował    Wójt – 

Marek Szymczyk, widząc potrzebę zintegrowania licznych producentów warzyw         i owoców 

naszego regionu, ich rodzin, w tym młodego pokolenia. Współpraca oparta na dobrosąsiedzkich 

układach jest największym atutem i magnesem dla kolejnych pokoleń naszych ogrodników. 

  Ponadto takie spotkanie to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością 

poszczególnych producentów, nawiązywania współpracy, ale przede wszystkim transferu wiedzy 

podczas rozmów z bardziej doświadczonymi ogrodnikami, czy przedstawicielami firm 

dostarczających towary, technologie, usługi wykorzystywane w etapach produkcji ogrodniczej. 

Nasze Święto finansowane jest z budżetu gminy Solec nad Wisłą, wspierane materialnie przez 

lokalnych przedsiębiorców, firmy komercyjne oraz sponsorów tytularnych.  

Impreza pod nazwą Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych to święto producentów owoców i 

warzyw ,,Powiśla” które tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. w  kościele parafialnym pw. Św. Jana 

Chrzciciela w Pawłowicach w intencji rolników. O godz. 14.30 na placu przy remizie OSP 

uczniowie z PSP Pawłowice swoim występem rozpoczęli program artystyczny przygotowany z 

okazji tego święta. Następnym punktem programu była I część ,,turnieju sołtysów” gdzie swoimi 

zdolnościami i umiejętnościami wykazali się włodarze sołectw z terenu gminy. Występ zespołu 

,,Powiślacy” który był następnym punktem programu nagrodzono brawami i jeszcze artyści nie 

zdążyli zejść ze sceny a już do drugiej części zmagań szykowali się sołtysi. W rywalizacji 

gospodarzy swoich sołectw podsumowano wyniki a miejsca na podium zajęli : I miejsce – 

Zbigniew Chmielnicki, II – Krzysztof Woźniak, III – Andrzej Szczerba. Przyszedł czas na oficjalne 

otwarcie imprezy w którym Wójt Gminy Marek Szymczyk powitał mieszkańców gminy oraz 

zaproszonych gości. Swoją obecnością naszą imprezę zaszczycili między innymi Wiceminister 

Obrony Narodowej- Wojciech Skurkiewicz, Posłowie na Sejm RP Anna Kwiecień, Anna Maria 

Białkowska, Joanna Kluzik-  Rostkowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał 

Rajkowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski, dyrektor 

obwodu drogowego MZDW Radom – Andrzej Łuczycki, Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, 

Przewodniczący Rady Powiatu – Józef Sosnowski, Wiceprzewodniczący – Romuald Kowaleczko i 

Kazimierz Czerwonka, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych , Radni, 

Sołtysi itp. Padły słowa podziękowania i uznania dla producentów warzyw i owoców, za ich trud i 

odpowiedzialna pracę, były życzenia udanych zbiorów i satysfakcjonujących cen. Po oficjalnym 

powitaniu przyszedł czas na występy artystyczne gdzie kolejno wystąpili zespoły:  ,,Redox” , 

Maciejowa Kapela”, The Beatelmen, 2 plus 2. Ogromną popularnością cieszyły się stoiska 

przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z ternu gminy tj. KGW Pawłowice, Wola 
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Pawłowska, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze. Dziękujemy sponsorom za zrozumienie i 

ofiarność, to dzięki wsparciu tych osób i firm dzieci mogły do woli bezpłatnie korzystać z atrakcji 

jakie przygotowali organizatorzy. Dziękujemy współorganizatorowi imprezy KGW Pawłowice,  

oraz partnerom:  Wola Pawłowska, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze, PSP Pawłowice i 

OSP Pawłowice. Tłumy ludzi którzy tego dnia odwiedziły Pawłowice oraz pozytywne opnie 

dopingują do organizacji następnej edycji imprezy….. 

. 
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Można było obejrzeć wystawę i skosztować produktów regionalnych, miejscowi rolnicy mieli 

okazje pochwalić się wyprodukowanymi owocami i warzywami.  

Scena przybrała wygląd wiejskiej izby, w której  Zespół Śpiewaczy „Powiślacy” działający 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, przedstawił obrzęd kiszenia kapusty będący 

dawniej symbolem sąsiedzkiej współpracy i integracji. 

 

 

 

5.1.2      A G R O T E C H     2 0 1 9 

Mając na celu rozwój usług rolniczych na terenie gminy, Wójt Gminy Marek Szymczyk 

wraz z Komisją Rolną Handlu i Usług działającą  przy Radzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 16 

marca 2019 r. wzięli udział w Targach Techniki Rolniczej w Kielcach. Jest to największa wystawa 

targowa w Polsce, spośród wszystkich branż gospodarczych. Targi od lat objęte są patronatem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Większość uczestników stanowili rolnicy, którzy mieli 

możliwość z korzystania z doradztwa i wiedzy specjalistów, a także zapoznali się  z nowościami  

maszyn i urządzeń oraz środków ochrony roślin.   Zaprezentowano ponad 1000 maszyn – 

ciągników, kombajnów, a także mniejszego sprzętu rolniczego. Kilkugodzinne zwiedzanie stoisk 

stworzyło możliwość znalezienia ciekawych rozwiązań, nowoczesnego sprzętu rolniczego, 

urządzeń do przetwórstwa, jak również stoisk z ekologiczną żywnością. Uczestnicy uznali wyjazd 

za bardzo potrzebny i wyrazili chęć udziału w kolejnym wyjeździe.  
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5.1. 3 .    XVII edycji konkursu dla rolników Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprosiła właścicieli gospodarstw rolnych do udziału 

w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.Konkurs Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 

rolnych. 

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy 

i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa..XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne 
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Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 

Dudy. 

W roku 2018 gospodarstwo Państwa Marzeny i Grzegorza Czerwonków z województwa 

mazowieckiego otrzymało wyróżnienie specjalne na etapie centralnym.Właściciele zgłaszanych 

gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, 

zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi 

bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, 

czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy 

wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. 

6. DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA. 

 

6.1. Podmioty gospodarcze. 

 

6.1.1  Wspieranie przedsiębiorczości.  

a) Jednym z głównych zadań gminy powinno być tworzenie korzystnych warunków rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości. Konieczne jest np. niwelowanie bariery administracyjnej. Urząd gminy 

realizuje politykę, być przyjazny przedsiębiorcom. Na stronach internetowych gminy można są  

udostępniane  np. niezbędne informacje o warunkach działalności gospodarczej, potrzebne druki i 

dokumentów.  

b) W Urzędzie Gminy przedsiębiorca ma możliwość dowiedzenia się o możliwościach otrzymania 

wsparcia finansowego lub innego na terenie gminy, województwa i kraju. Gmina przy współpracy z 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lipsku, organizuje szkolenia, np. jak zostać przedsiębiorcą, 

jak stworzyć biznesplan określonego przedsięwzięcia itp. 

W porozumieniu z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy  organizowane są kursy             i 

szkolenia dla bezrobotnych, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji, na jakie mają 

zapotrzebowanie miejscowi przedsiębiorcy. 

c) Wszystkie elementy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w gminie zostały ujęte                 w 

miejscowych planach zagospodarowania i strategiach rozwoju gospodarczego. Władze 

samorządowe mają do dyspozycji kilka instrumentów, które mogą oddziaływać na lokalne życie 

gospodarcze. Stosowane kompleksowo, planowo i z rozwagą mogą przyczynić się   w znacznym 

stopniu do stworzenia dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

  

Podmioty gospodarcze. 

 
 Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją  o Działalności Gospodarczej( CEIDG) , 
według stanu na dzień  06.05.2020 roku , ilość  zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, które mają główne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w 
gminie Solec nad Wisłą obejmowała 293 pozycje, z czego status „aktywny” posiadało  104 

podmiotów , status „wykreślony” posiadało  165 podmiotów, status „ zawieszony” 
posiadało 23 podmiotów a 1 podmiot posiadał status ”nie rozpoczął działalności”.  

Podmioty gospodarcze  funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel 
spożywczo-przemysłowy, transport drogowy towarów , w tym  świadczenie usług 
kierowcy, naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych. 

 
6.2.  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
Na terenie  Gminy Solec nad Wisłą  sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
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spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzona jest w 14 punktach , a do spożycia w 
miejscu sprzedaży prowadzona jest  w 6 punktach. 
Maksymalna liczba  zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez 
Uchwała Nr LIII/287/20108 Rady Gminy Solec nad Wisł jest następująca: 
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 25 

b) w miejscu sprzedaży: 10 

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18%,          

przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 20 

b) w miejscu sprzedaży:  10 

3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 20 

b) w miejscu sprzedaży: 10 

 

6.3  Zezwolenia na regularne przewozy na terenie Gminy Solec nad Wisłą 

 

 Gmina Solec nad Wisłą w swoim zasobie  posiada  przystanki komunikacyjne zlokalizowane na 

terenie całej Gminy. W roku 2019 podpisano dwie umowy na korzystanie z przystanków, 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z 

siedzibą ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  natomiast drugą z Przewozem Osób Adam 

Grzywa z siedzibą ul. Józefowska 82, 24-300 Opole Lubelskie. Wydano jedno zezwolenie na 

prowadzenie regularnego przewozu osób na rzecz  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna. Dzięki realizacji tych umów mieszkańcy mają 

możliwości obsługi regularnych przewozów. Gmina zapewniła również dowóz dzieci do szkół, 

który realizowany był przez Mirosława Buszkiewicz zam. Olechów 14, 27- 350 Sienno, który 

dokonywał dowozów we współpracy z PKS Ostrowiec Świętokrzyski.  

 

 

7.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  -_WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 

 

7.1. D r o g i . 

Do najważniejszych dróg wojewódzkich, jakie przecinają Gminę Solec nad Wisłą należą: 

 Droga nr 747 o relacji Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie (woj. lubelskie); jest to 

odcinek ciągu komunikacyjnego obsługującego południowe rejony województwa mazowieckiego, 

łączącej poszczególne gminy i rejony rekreacyjno– wypoczynkowe (lasy przysusko– 

szydłowieckie, rejony Szydłowca, Iłży, tereny nadwiślańskie w rejonie Solca 

nad Wisłą), 

 Droga nr 754 o relacji Solec nad Wisłą – Ostrowiec Świętokrzyski. 

 

       7.1.1. Budowa rozbudowa i modernizacja dróg gminnych. 

1) W maju 2019 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy  

z Wykonawcą -  STARBUDOWA Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów rozpoczęto roboty 

drogowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w miejscowości Boiska Kolonia na długości 
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490 mb”. Wykonano m.in.  przepusty, nawierzchnie wiążącą i ścieralną, pobocza z kruszywa 

łamanego, zjazdy do posesji oraz ustawiono znakowanie drogowe. Całe zadanie zostało wykonane 

za kwotę 144 159,04 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 72 079,52 zł. 

2) Również w maju 2019 po podpisaniu umowy z firmą BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła, 

ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom rozpoczęły się roboty drogowe pn.: „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Kępa Piotrowińska na dł. 580 mb”. Zakres prac obejmował: profilowanie i 

zagęszczanie podłoża, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i 

grysem kamiennym, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, zjazdy na posesje oraz ustawienie 

oznakowania drogowego. Zadanie zostało wykonane do dnia 31 lipca 2019 roku za kwotę 

109 023,26 zł.   

3) W dniu 10 lipca 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą – etap I”. Firma 

DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa z siedzibą w Ostrowcu Św. wykonała m.in.: chodniki z 

kostki betonowej, nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej, ustawiono krawężniki, obrzeża 

betonowe oraz oznakowanie drogowe, a także dokonano regulacji urządzeń podziemnych. Zadanie 

zostało wykonane za kwotę 180 075,68 zł. Kolejny etap zadania obejmujący ułożenie nawierzchni 

asfaltowej będzie kontynuowany w 2020 roku.  

 

 

      7.2. Działalność komunalna. 

 

7.3. Gospodarka mieszkaniowa. 

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o 

niskich dochodach, zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych oraz ochrona przed 

bezdomnością. Mieszkaniowy zasób gminy stanowią 16 lokali mieszkaniowych mieszczących się w 

8 budynkach mieszkalnych. Budynki utrzymane są                w dobrym stanie technicznym. Ogólna 

powierzchnia lokali wynosi 845,40 m
2
. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku 

mieszkalnym w Solcu nad Wisłą mieszczącego się przy ul. Łoteckiego.  

Zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych 

stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą została 

zmieniona stawka czynszu dla lokali wynajmowanych w całości położonych                            w 

Dziurkowie nr 116, Sadkowicach nr 57, Glinie nr 30, Solec nad Wisłą Aleja Kazimierza Wielkiego 

6A wynosi 3,50 zł netto za 1 m ² oraz dla pozostałych lokali jak i  wynajmowanych w części stawka 

wynosi  9,00 zł netto za 1 m ². Kolejne Zarządzenie  nr 50/ 2019 z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniło 

stawkę bazową czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących                     w skład zasobu 

mieszkaniowego gminy, w których ustalono iż za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego będzie obowiązywać stawka w wysokości 4,50 zł. Dotyczy to lokali położonych w 

budynku będącym w dobrym stanie technicznym i wyposażonym                          w instalacje 
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centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną.  
 

 

 

7.4.  Inwestycje realizowane przez Gminę Solec nad Wisłą w 2019r. 

 

7.4.1.  Podpisano umowy w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2019”. 

Dnia 17 lipca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie podpisano umowy w ramach 

programu MIAS Mazowsze 2019 dla gmin powiatu lipskiego.  Program Samorządu Województwa 

Mazowieckiego jest kontynuacją edycji 2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia 

finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. 

Samorząd Województwa reprezentowali  Wicemarszałek – Rafał Rajkowski oraz Radny Sejmiku – 

Tomasz Śmietanka 

W uroczystym podpisaniu umów ze strony Naszej Gminy uczestniczyli: Wójt – Marek Szymczyk, 

Skarbnik – Ewa Sikorska oraz sołtysi wsi w których będą realizowane zadania. W edycji 2019 

każda gmina mogła złożyć maksymalnie 5 wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały 

zakwalifikowane do dofinansowania: 

1. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego 

wyposażenia – sołtys Wacław Zając 

2. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym– sołtys Marek Krawczyk 

3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z wyposażeniem i 

zagospodarowaniem terenu– sołtys Damian Bojek 

4. Wykonanie nawadniania płyty boiska sportowego w Solcu nad Wisłą – sołtys Zbigniew 

Chmielnicki 

5. Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Pawłowicach– sołtys Jacek Osojca 

Przedstawiciele Sejmiku zapowiedzieli kontynuacje programu w latach następnych, gdzie będą 

mogły skorzystać kolejne sołectwa, które w dwóch pierwszych edycjach nie realizowały zadań.  



 

37 
 

 

  

 Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym  w Pawłowicach” 

 

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” pod koniec 

października 2019 roku udało się urządzić ogólnodostępny plac zabaw  

w miejscowości Pawłowice na terenie przy zbiorniku wodnym. Dostawę urządzeń do budowy placu 

zabaw zrealizowała firma COMES Sokołowscy Sp. J. z siedzibą w Szydłowcu. Prace montażowe 

wykonali pracownicy ZUK w Solcu nad Wisłą.  

Plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa, karuzela talerzowa, 

urządzenie modułowe, huśtawka ważka dwuosobowa i huśtawka sprężynowa. Miejsce zabaw dla 

dzieci zostało ogrodzone, a wokół placu wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych. Całkowity 

koszt robót  to kwota 26 228,55 zł, z czego 10 000,00 zł to dotacja, której udzieliło naszej gminie 

Województwo Mazowieckie. Realizacja zadania z pewnością wpłynęła pozytywnie na aktywizację 

lokalnej społeczności. 
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„Wykonanie nawadniania płyty boiska sportowego w Solcu nad Wisłą” 

 

Kolejne zadanie, które udało się zrealizować w 2019 roku dzięki dofinansowaniu w ramach „MIAS 

Mazowsze 2019” dotyczyło nawadniania płyty boiska sportowego w Solcu nad Wisłą. Firma 

INTERBUD Grzegorz Wdowiak z siedzibą w Poniatowej do 31 października 2019 roku wykonała 

studnię z oprzyrządowaniem umożliwiającą nawadnianie płyty boiska sportowego w Solcu nad 

Wisłą. Odwiert o głębokości 40 m wykonano na działce nr 3095 w pobliżu budynku klubowego w 

Solcu nad Wisłą. Dodatkowo w/w wykonawca zamontował pompę głębinową o wydajności min. 

510 l/min. i mocy 5,5 kW. Do nawadniania został wykorzystany zraszacz sime SKIPPER, który 

pozwala na skuteczne nawadnianie płyty boiska sportowego.  

 

 

„Budowa sieci wodociągowej w Sadkowicach” 

 

Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą 22 lipca 2019 roku rozpoczął prace przy budowie 

odcinka sieci wodociągowej w Sadkowicach. Prace polegały na wykonaniu sieci  

o średnicy zewnętrznej 110 mm i długości 171,5 mb wyposażonej w hydrant naziemny DN 80 mm. 

Zadanie zakończono 20 sierpnia 2019 roku a jego koszt to 23 000,00 zł. 
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7..4.2   Modernizacja i poprawa stanu obiektu administracji gminnej: 

 

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza 

Miejskiego w Solcu nad Wisłą 

Gmina Solec nad Wisłą w marcu 2019 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek  

o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na wykonanie zadania pn. 

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza Miejskiego 

w Solcu nad Wisłą. 

Nasz wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wybrany Wykonawca - 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA, mgr inż. Marek Wołowiec, z siedzibą ul. Ściegiennego 

221, 25-116 Kielce. Zgodnie z podpisaną umową w dniu 24.10.2019 r. zakres prac obejmował 

montaż stolarski bramy drewnianej dwuskrzydłowej, drzwi zewnętrznych drewnianych (3 sztuk), 

drzwi balkonowych (1 sztuka) i okien drewnianych (7 sztuk) oraz montaż podokienników, obróbki 

okien i uzupełnienie tynków. Data zakończenia prac to 16 grudzień 2019 roku. Koszt zadania – 

120 984,40. 

 

 

  7.4.2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej i pomieszczeń lokalowych jednostek 

OSP na obszarze gminy. 

Remont dachu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach 

We wrześniu 2019 roku  po podpisaniu umowy z Wykonawcą - INSTALBUD Kamil Witczak 

Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą Baranów 43a, 27-312 Chotcza Józefów rozpoczęły się 
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prace przy realizacji zadania pn.: „Remont dachu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Pawłowicach”. Zakres robót budowlanych obejmował m.in.: wykonanie wieloprzewodowych 

kominów wolnostojących z cegieł z czapkami i tynkowaniem, wykonanie nowego pokrycia dachu z 

blachy trapezowej powlekanej, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien dachowych, 

wykonanie wyłazu dachowego, montaż instalacji odgromowej oraz wykonanie izolacji cieplnej 

granulatem z wełny mineralnej. Całość prac wykonano za kwotę 31 980,00 zł. Zgodnie z umową z 

17 lipca 2019 roku zawartą  

z Województwem Mazowieckim Gmina Solec nad Wisłą otrzymała pomoc finansową  

w formie dotacji celowej w kwocie 12 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 

dachu budynku OSP w Pawłowicach. 

    

 

 

Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym  

 

Gmina Solec nad Wisłą w kwietniu 2019 roku złożyła wnioski o dofinansowanie zadań  

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” dla 5 zadań, w 

tym m.in. na „Modernizację budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym ” 

Zgodnie z podpisanymi umowami w lipcu 2019 roku, Województwo Mazowieckie udzieliło dotacji 

naszej gminie w kwocie po 10 000,00 zł na każde zadanie. 

W budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym wykonano instalację wod.-kan. wraz z 

montażem urządzeń sanitarnych, pomalowano ściany i sufity, ułożono płytki  ścienne w kuchni i 

łazience, dodatkowo wykonano studnię do poboru wody. Całkowity koszt zadania -  

23 584,54 zł. Zadanie zrealizowano do końca listopada 2019 roku.  
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7.4.3. Doskonalenie bazy kulturalnej poprzez tworzenie bazy lokalowej dla świetlic wiejskich. 

Jak już wspomnieliśmy w części raportu dotyczącej modernizacji jednostek OSP, Województwo 

Mazowieckie udzieliło dotacji naszej gminie w kwocie po 10 000,00 zł na 5 zadań w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. 

Wśród tych zadań była „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii 

wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Na budynku świetlicy wykonano nowe 

pokrycie dachu z blachy powlekanej wraz z montażem konstrukcji więźby dachowej, wykonano 

izolację przeciwwilgociową i cieplną z wełny mineralnej. Dodatkowo wykonano obróbki 

blacharskie i podbitki z blachy powlekanej oraz zamontowano rynny dachowe i rury spustowe. 

Ponadto zakupiono podstawowe wyposażenie kuchni: kuchenkę elektryczną, grzejnik 

konwektorowy, czajnik elektryczny, garnki – 2 szt.,  patelnię, serwis obiadowy, kubki, sztućce oraz 

inne akcesoria kuchenne. Całkowity koszt zadania –  

23 864,84  zł. 

    

  

 

 Kolejne zadanie dofinansowane w ramach „MIAS Mazowsze 2019” to „Modernizacja 

Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 



 

42 
 

W budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie zostały wymienione 4 szt. okien oraz 2 szt. 

drzwi wewnętrznych, wymieniono instalację elektryczną, pomalowano ściany i sufity oraz 

wykonano posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Całkowity koszt zadania –  

23 220,86 zł. Zrealizowanie tych zadań z pewnością wpłynęło pozytywnie na poprawę warunków 

życia mieszkańców oraz przyczyniło się do stworzenia miejsc dla bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu. 

   

 

 

  8.  OCHRONA   SRODOWISKA. 

8.1.  Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania 

opłat i kar za  usuwanie drzew. 

 
Gmina Solec nad Wisłą w roku 2019 przyjęła oraz rozpatrzyła 145 zgłoszeń zamiaru 

usunięcia drzew w których przeprowadzono oględziny pod względem gatunku, obmiaru 

oraz zasadności usunięcia drzew. Do każdego zgłoszenia mieszkańcy mieli prawo złożenia 

wniosku o wydanie zaświadczenie o braku sprzeciwu do wycinki z czego skorzystało 57 

osób i w takiej samej liczbie zostały wydane zaświadczenia. Dodatkowo wydano 10 decyzji 

zezwalających na usunięcie drzew dla instytucji tj. np. Powiatowemu Zarządowi Dróg 

Publicznych  w Lipsku oraz osiem decyzje dla osób fizycznych; 

8.2. Utrzymanie zieleni, miejsc rekreacyjnych: 

 Gmina Solec nad Wisłą w roku 2019 dokonała nasadzeń kwiatów w parku 

zlokalizowanym w Solcu nad Wisłą, oraz przy Placu Bolesława Śmiałego (aleja 

prowadząca do Kościoła Parafialnego). Na bieżąco uzyskiwano pozwolenia na usunięcie 

drzew zagrażających i będących w złym stanie. Na terenie całej Gminy i na jej zlecenie 

ZUK           w Solcu nad Wisłą na bieżąco dokonywał koszenia poboczy dróg gminnych. 

Prowadzone było regularne przycinanie żywopłotów oraz traw rosnących w miejscach 

publicznych np. w parku przy chodnikach czy przystankach autobusowych. 
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8.3.Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dotacji na modernizację systemów 

grzewczych. 

Ogłoszono przetarg na Odnawialne Źródła Energii i zawarto umowę. 
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Po prawie roku od podpisania umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego  na 

realizację projektu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii dla gmin Rzeczniów, 

Ciepielów i Solec nad Wisłą o wartości 10,8 miliona złotych (w tym: 8,64 miliona 

unijnego dofinansowania), właśnie został ogłoszony przetarg na „Dostawę i montaż 

instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie 

gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Rozstrzygnięcie przetargu, który ze 

względu na wartość 10,8 miliona złotych jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej jest planowane na dzień 18 listopada 2019 rok. Zaś wykonanie całej umowy 

do dnia 30 października 2020 roku. To bardzo dobra informacja dla beneficjentów którzy 

zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie który poza czynnikiem ekonomicznym ma bardzo  

korzystny wpływ na ochronę środowiska. O kolejnych postępach prac związanych z 

przedsięwzięciem będziemy Państwa z przyjemnością informować.   

Całkowity koszt inwestycji na terenie Gminy Solec nad Wisłą to 2 941 120,02 

- dofinansowanie 2 352 776,00 

- wkład własny ( w tym wpłaty mieszkańców) 558 344,04 

Szczegółowy podział na poszczególne zadania projektu przedstawia się następująco: 

w zakresie instalacji kolektorów słonecznych: 

w Gminie Solec nad Wisłą (łącznie 43 zestawów): 

-19 zestawów (składające się z kolektorów próżniowych o mocy min. 1,4kWi zasobnika 

300 dm3), 

- 24 zestawy (składające się z kolektorów próżniowych o mocy min. 2,8kWizasobnika400 

dm3 

w zakresie instalacji fotowoltaicznych 

a)  w Gminie Solec nad Wisłą (łącznie82 zestawów): 

c1) na budynkach mieszkalnych osób fizycznych: 

-     4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 7 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 2,1 kWp, 

-     17 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 8 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 2,4kWp, 

-    10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 9 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 2,7kWp, 

-     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 10 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 3kWp, 

-     23 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 11 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 3,3kWp, 

-     7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 12 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 3,6kWp, 

-     7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max. 13 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 3,9kWp, 

-     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 14 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 4,2 kWp, 

-     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 16 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 4,8kWp, 

-     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 17 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 5,1kWp, 

-     3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 18 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 5,4kWp, 

-     3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 20 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 6kWp, 

-     2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max. 28 szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 8,4kWp, 

c1) na budynkach użyteczności publicznej: 

-     1 zestaw instalacji fotowoltaicznej składający się z max. 166szt. paneli 

fotowoltaicznych o mocy min. 49,8kWp 

Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie  
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gminy Solec nad Wisłą 

a)  w Gminie Solec nad Wisłą (łącznie 11 pomp): 

-     3 szt. pomp ciepła do CWU o mocy min. 2,85 kW, 

-     5 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 10 kW, 

-     3 szt. pomp ciepła do CWU i CO o mocy min. 15 kW, 

 

W marcu 2019 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego  o 

dofinansowanie Projektu „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i 

pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany 

całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 808 416,02 zł, natomiast kwota dofinansowania to 

8 646 732,81 zł.  

21 października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został ogłoszony przetarg 

na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp 

ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą”. Po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego w dniu 27 lutego br. w Urzędzie Gminy  

w Rzeczniowie podpisano umowy na realizację części zadania obejmującą montaż kolektorów 

słonecznych i fitowoltaicznych . Umowa podpisana została przez Lidera Projektu – Gminę 

Rzeczniów, reprezentowana przez Wójta Gminy Karola Burek oraz Skarbnika Gminy Edytę 

Walczyk. W imieniu Partnerów Projektu umowę podpisali: Wójt Gminy Ciepielów – Artur 

Szewczyk, Skarbnik Gminy - Joanna Żuchowska, Wójt Gminy Solec nad Wisłą – Marek 

Szymczyk, Skarbnik Gminy – Ewa Sikorska. Wykonawcę - „FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. K. 

reprezentował Pan Karol Jakubczyk. W ramach podpisanej umowy na terenie trzech Gmin, tj. 

Rzeczniów, Ciepielów i Solec nad Wisłą powstanie 215 instalacji kolektorów słonecznych oraz 263 

instalacje fotowoltaiczne. Termin realizacji całego zadania to 31 październik 2020 rok.  
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8.4.   Ochrona zwierząt. 

 

Na rok 2019 został przyjęty Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą. Jak również 

podpisano umowę z Przychodnią Weterynaryjną z siedzibą przy ul. Kościuszki 12, 27-300 

Lipsko świadczącą usługę weterynaryjną oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

umowę ze schroniskiem do którego w roku 2019 przekazano 2 odłowione bezdomne psy. 

8.6.   Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 

W Gminie Solec nad Wisłą nie ujawniono wystąpienia dzikich wysypisk śmieci. Jest 

oczywistym, że w tym okresie zdarzały się ujawnienia niewielkich ilości ( np. do 10 kg) 

odpadów porzuconych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skraj lasu, pobocza dróg. 

Nie ewidencjonowano ilości odpadów oraz danych morfologicznych odpadów. Odpady te 

były na bieżąco usuwane. 

8.7.  Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych. 

W roku 2019 Gmina Solec nad Wisła wydała 1 decyzje środowiskową dla przedsięwzięcia 

polegającego na odbudowie trzech ostróg nr 5/330, 7/330 i 1/331 budowli regulacyjnych 

zlokalizowanych po lewej stronie rzeki Wisły w jej 329-330 km w miejscowości Kolonia 

Nadwiślańska. Decyzja to został wydana po zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego.  

 

8.9.  Ujęcia wody pitnej i ich ochrona: 

 

  Na terenie Gminy Solec nad Wisłą zlokalizowane są dwa ujęcia wody pitnej  zasilające 

wodociągi publiczne, jedno przy ul. Kościuszki w Solcu nad Wisłą a drugie  
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w miejscowości Glina. Na ujęciach jest prowadzony jest monitoringu i nadzór nad jakością 

wody. Bezpośredni nadzór nad ujęciami sprawuje Zakład Usług Komunalnych. Dodatkowo 

istnieje punkt czerpany – studnia publiczna w Solcu nad Wisłą (park), z której pobierane są 

próbki w ramach kontroli wewnętrznej do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 

       

8.10.Prace związane z gospodarką leśną. 

 

 W Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą w każdy poniedziałek pełni dyżur specjalista ds. lasów 

nadzorowanych, nadzorujący w imieniu Starosty Lipskiego lasy niestanowiące własności 

Skarbu Państwa a należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych na terenie powiatu 

lipskiego. Do którego mieszkańcy mogą się zwracać z wnioskiem     o pozwolenia na wycinkę 

drzew na działkach  leśnych. 

 

8.11. Sprawy ochrony przeciwpożarowej. 

Marzenia się spełniają…  

Dzień 15 stycznia 2019 roku będzie dniem który, długo zapamiętają nie tylko druhowie OSP 

Solec nad Wisłą, ale również mieszkańcy Naszej Gminy. W godzinach wieczornych pomimo 

fatalnych warunków atmosferycznych dotarł do Solca długo wyczekiwany średni samochód 

pożarniczy tj nowa  Scania P 360 serii XT z kabiną brygadową typu CrewCab, a także z 

napędem 4×4 z blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowych i zautomatyzowaną 

skrzynią biegów. Pojazd ten posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka 

pianotwórczego 300 litrów, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, 

maszt oświetleniowy i autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę. Na wyposażeniu 

znajduje się m.in. cztery aparaty ochrony układu oddechowego umieszczonych w oparciach 

siedzeń, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw PSP-R1, defibrylator, osobisty lokalizator 

ognia,agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, wentylator oddymiający, radiotelefony, latarki, 

pilarki do drewna i betonu, armatura wodno-pianowa itp. 

Scania kosztowała 1 mln 55 tysięcy złotych. Pojazd został finansowany ze środków NFOŚiGW 

i WFOŚiGW, a także KSRG, KG PSP (środki ubezpieczeniowe) oraz środków własnych. 

Podczas uroczystego powitania Wójt Gminy Marek Szymczyk mówił o tym, że teraz druhowie 

z jednostki poza doskonałym przygotowaniem i potencjałem organizacyjno –szkoleniowym 

będą mieli sprzęt który będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy, ale jeżeli zajdzie potrzeba 

to  jako jednostka KSRG będą mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczych na terenie całego 

kraju. Uroczystego poświęcenia pojazdu dokonał  powiatowy kapelan strażaków ks. dr 

Krzysztof Maj. W powitaniu poza strażakami wzięli udział również liczni przybyli mieszkańcy 

Solca na 

Wisłą.
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8.12.  Aktywna zbiórka oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest: 

 

Zadanie pod nazwą „Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

z nieruchomości usytuowanych na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2019 r.” zostało wykonane 

przez firmę „ DELTA” Tomasz Wejman z siedzibą w Końskowoli, ul. Kurowska 118. W okresie od 

15.05.2019r. do 29.11.2019 r. z 63  posesji, wykonano  usługę polegającą na pakowaniu, odbiorze, 

transporcie i przekazaniu do utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad 

Wisłą w ilości 147.01 Mg odpadów azbestowych.  Prace zostały wykonane zgodnie z umową, 

solidnie, terminowo, sprawnie  technicznie zgodnie                    z warunkami technicznymi oraz 

standardami i przepisami zachowując ochronę danych osobowych osób fizycznych. Wartość 

wykonanej usługi wyniosła 36 441,98 zł  w tym dotacja z WFOŚiGW 32 183,54zł  pozostałe środki 

w kwocie 4 258,44 zł stanowiły wkład własny Gminy. 

Zainteresowane osoby nie otrzymują bezpośrednio żadnych środków, ani nie muszą szukać 

firm, które zajmą się wywiezieniem i utylizacją szkodliwych substancji. Zajmie się tym Gmina i to 

ona organizuje i nadzoruje całość wykonania i rozliczenia usługi. 

Termin zbierania azbestu każdorazowo jest ustalony indywidualnie z właścicielami posesji. 

Usuwanie szkodliwych wyrobów zawierających azbest będzie kontynuowane sukcesyjnie do końca 

sierpnia każdego roku. 
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      8.13. System gospodarowania  odpadami. 

 

8.13.1.   Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia 

ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji 

przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Solec nad Wisłą 

zwrócił  się do mieszkańców gminy o  wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika 

bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu 

Gminy. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, pokój nr 5, na stronie 

internetowej oraz u sołtysów. Wypełnione druki są  składane w sekretariacie  Urzędu Gminy lub 

przesyłane pocztą na adres: Urząd Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą. 

 

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

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są 

obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 

gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Według rejestru 

działalności regulowanej z terenu Gminy Solec nad Wisłą zezwolenie posiada 4 podmioty 

mogące świadczyć powyższe usługi. 

 

      8.13.2  Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odpady komunalne z terenu Gminy Solec nad 

Wisłą odbierane były zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odbiór 

odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

realizowane było przez firmę REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02 – 981 Warszawa, 

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 13A, 27 - 400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, która została wyłoniona w drodze postępowania zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

Przyjęty przez Gminę system gospodarki odpadami komunalnymi wiązał się  

z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. miesięcznej opłaty 
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uiszczanej na rzecz Gminy Solec nad Wisłą przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W 

ramach uchwalonej przez Radę Gminy uchwały Nr II/20/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywały do  

października 2019 r. wyglądały następująco, dla gospodarstw domowych, w których odpady 

komunalne były  zbierane i odbierane w sposób selektywny – wysokość miesięcznej opłaty             

w przypadku jednej osoby to 8,00 zł. Z kolei dla gospodarstw domowych, w których odpady 

komunalne były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – miesięczna opłata od jednej 

osoby to 16,00 zł.  Natomiast od października 2019 r. na podstawie uchwały Nr XI/85/2019              

z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Rada Gminy w Solcu nad Wisłą przyjęła nowe stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i tak dla  gospodarstw domowych, w których odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny – wysokość miesięcznej opłaty od jednej osoby to 

13,00 zł. Z kolei dla gospodarstw domowych, w których odpady komunalne są zbierane i 

odbierane w sposób nieselektywny – miesięczna opłata od jednej osoby to 26,00 zł.  Gmina 

odbiera nieograniczoną ilość wytworzonych odpadów.  

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na 

terenie Gminy Solec nad Wisłą utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów           

Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą, ul. Aleja 

Kazimierza Wielkiego 6, 27-320 Solec nad Wisłą. W 2019 roku był on czynny w środy                     

i soboty  w godz. 9.00 – 15.00. Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy mogli oddawać w 2019 roku 

następujące odpady: 

a) odpady zbierane selektywnie: 

-  papier i tektura; 

-  tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne typu PET, metal; 

-  szkło i opakowania szklane; 

-   odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone; 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

c) zużyte baterie i akumulatory; 

d) odpady wielkogabarytowe; 

e) opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin;  

f) zużyte opony; 

h) czystą folię z tuneli; 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym 

zakresie. 
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Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniali we własnym zakresie i na własny koszt. 

Pojemniki na zużyte baterie zostały ustawione w obiekcie użyteczności publicznej  

tj. Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, a także po dwa w Zespole Szkół Samorządowych  

w Solcu nad Wisłą, Zespole Szkół Samorządowych w Pawłowicach i Niepublicznej Szkole 

Podstawowej w Przedmieściu Dalszym.  

Dodatkowo ustawiono pojemniki na przeterminowane leki: w Aptece w Solcu nad Wisłą oraz 

Punkcie aptecznym w Pawłowicach. 

  
 

8.15.   Działania edukacyjno – informacyjne. 

 

8.15.1. W okresie od 20 maja do 29 maja 2019 roku   Gmina Solec nad Wisłą zorganizowała 

konkurs zbiórki makulatury dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Solec nad 

Wisłą. Celem konkursu było  kształtowanie świadomości dzieci, podnoszenie ich ekologicznej 

kultury, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska 

naturalnego. 

      8.15.2 Na potrzeby konkursu opracowano regulamin, przygotowano plakat i ufundowano 

nagrody.  Dzieci przynosiły makulaturę do szkół, która była ważona i spisywana a po 

zakończeniu odebrana przez firmę odbierającą odpady. Każde dziecko biorące udział w 

konkursie otrzymało mały upominek a dzieci, które zebrały największą ilością makulatury 

otrzymały nagrody niespodzianki ufundowane i przekazane w Dniu Dziecka przez Wójta Gminy 

Solec nad Wisłą. 

8.15.3 W dniu 04 września 2019 roku dla sołtysów i radnych zorganizowano również wyjazd 

szkoleniowo-informacyjny na zaproszenie firmy Remondis Sp. z o.o. ul. Antoniego 

Hedy PS. „Szary”   27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, która odbiera odpady z terenu 

Gminy Solec nad Wisłą. Firma chcąc edukować mieszkańców zapoznał przedstawicieli 

poszczególnych sołectw z funkcjonowaniem poszczególnych działów segregacji, 

składowaniem odpadów na placu, sposobie prawidłowej segregacji poszczególnych 

frakcji w tym tworzyw sztucznych oraz uświadomiła główne problemy popełniane w 

segregacji odpadów komunalnych a także objaśniła największy problem co do 

rosnących cena za odbiór odpadów. Przedstawiciele mają możliwość 

rozpowszechnienia zdobytych informacji wśród swojego środowiska.  

 

8.15.4 Na bieżąco są udostępniane dane co do systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 
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stronie internetowej urzędu www.solec.pl w zakładce ODPADY KOMUNALNE, są to 

m.in.: - harmonogram odbioru odpadów; 

                  - informacja o osiągniętych poziomach recyklingu; 

                  - informacja o miejscu zagospodarowania odpadów; 

                  - wykaz punktów zbiórki innych odpadów; 

                  - informacja o terminach płatności. 

 

8.16. Inne działania. 

Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  

W związku z możliwością uzyskania  dofinansowania w ramach programu priorytetowego 

dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 

” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwróciliśmy  się do 

wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Gminy Solec nad Wisłą niezbędnych 

informacji dotyczących lokalizacji, rodzaju i ilości odpadów kwalifikujących się do utylizacji takich 

jak: 

 Folii rolniczych; 

 Siatki i sznurka do owijania balotów; 

 Opakowaniach po nawozach; 

 Big Bag, 

Wypełnione ankiety należało  składać w terminie do dnia 25.10.2019 r. do Urzędu Gminy Solec nad 

Wisłą, ul Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, pok. nr 3 (sekretariat), w formie elektronicznej na adres 

e-mail: gmina@solec.pl. 

Po zakończonym rozeznaniu co do ilości odpadów i stopniu zainteresowania przedmiotowym 

projektem, Gmina Solec nad Wisłą podejmie stosowne działania mające na celu pozyskanie 

dofinansowania na odbiór i utylizację odpadów. 

9.  POMOC  SPOŁECZNA   I  BEZPIECZEŃSTWO  MIESZKKAŃCÓW GMINY. 

9.1.    Efekty Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą przy współpracy Bankiem Żywności w 

Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem 

było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  

w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019. 

1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

 warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki 

wiórki, powidła śliwkowe); 

http://www.solec.pl/
mailto:inwestycje@ciepielow.pl
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 skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 

gryczana, herbatniki maślane), 

 mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), 

 mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy 

wieprzowe, filet z makreli w oleju), 

 cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 

 tłuszcze (olej rzepakowy), 

 dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym). 

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu 

województwa mazowieckiego. 

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

 19,10191 ton żywności; 

 2000 paczek żywnościowych; 

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej 

przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: 

  Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  25 uczestników 

 Żywieniowe – dietetyczne – 1  spotkanie dla 25 uczestników 

  Kulinarne - 1 spotkanie dla 25 uczestników 

 9.2     INFORMACJA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - stypendia szkolne w roku    

            szkolnym 2019/2020 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą  informuje, iż od dnia 01.09.2019 r. do 

dnia 30.09.2019 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym (stypendia szkolne) 

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb 

społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Termin składania wniosków: 

- od dnia 01 września 2019 r. do dnia 30 września 2019r. - w przypadku uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, 

- od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 października 2019r. – w przypadku słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych. 

Stypendium  szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z 
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tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty 

na cele edukacyjne. 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota  

528,00 zł, na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej). 

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu 

nad Wisłą. 

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej . 

10.    SŁUŻBA  ZDROWIA. 

 

W Gminie Solec nad Wisłą funkcjonują dwie placówki zajmujące się ochroną zdrowia- 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Solcu nad Wisłą oraz w Pawłowicach. Personel 

medyczny zatrudniony w ośrodkach zdrowia składa się z dwóch lekarzy specjalistów medycyny 

rodzinnej, pięciu pielęgniarek i jednej położnej. 

NZOZ sprawują opiekę nad 3552  pacjentami, z których: 

a) 880 to osoby powyżej 65 roku życia, w tym 370 osoby powyżej 75 roku życia,  

b) 369 to osoby w wieku 0-18 lat, w tym 84 osoby w wieku 0- 6 lat. 

W 2019 r. lekarze udzielili 14668 porad lekarskich. Udzielono 70 lekarskich wizyt 

domowych. Pielęgniarki i położna udzieliły 674 wizyt domowych.  

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzona jest Indywidualna 

Praktyka Lekarska- świadcząca usługi opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego.  
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11 . OŚWIATA, KULTURA  I  SPORT. 

 
11.1 OŚWIATA i    EDUKACJA 

Na ternie gminy Solec nad Wisłą w 2019 r. funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe z 

oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz 1 

niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły                               w Przedmieściu Dalszym. 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych 

Lp. Wyszczególnienie  Liczba 

oddziałów  

Liczba 

uczniów 

W tym  

I II III IV V VI VII  VIII 

1 Publiczna Szkoła 
Podstawowa            w 
Solcu nad Wisłą                                    

8 96 15 10 7 15 12 6 12 19 

2 Publiczna Szkoła 
Podstawowa                    
w Pawłowicach  

8 128 22 12 14 16 16 15 14 19 

3 Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa  w 
Przedmieściu Dalszym 

8 63 3 11 5 13 7 8 7 9 

Razem  24 287 40 33 26 44 35 29 33 47 

Liczba uczniów i oddziałów w oddziałach przedszkolnych   
Lp. Wyszczególnienie  Liczba 

oddziałów  

Liczba 

uczniów/wychowanków 

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa            
w Solcu nad Wisłą                                    

3 49 

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa                    
w Pawłowicach  

3 61 

3.  Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa  w Przedmieściu 
Dalszym 

2 28 

Razem  8 138 

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci mają zapewnione bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin  

pobiera się opłatę  w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka 

w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej (na podstawie Uchwały Rady Gminy 

w Solcu nad Wisłą nr X/77/2019  z dnia 28 czerwca 2019 r.). Opłata ta nie obejmuje kosztów 

wyżywienia.   

 
13.1.1   ŚRODKI  NA OŚWIATĘ. 

 
SUBWENCJA 

Zadania oświatowe jakie nakłada na organ prowadzący ustawa prawo oświatowe realizowane są 



 

59 
 

w ww. placówkach oświatowych przy pomocy środków z budżetu gminy oraz otrzymywanych z 

budżetu państwa w postaci subwencji oświatowa, której wysokość uzależniona jest m.in. od liczby 

uczniów oraz stopni awansu nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.   

Łącznie w ramach subwencji oświatowej w 2019 r. były to kwoty: 

- subwencja oświatowa 3.387.628,00 zł;  

- kwota korygująca subwencję oświatową – 106.599,00 zł; 

- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 4.849,00 zł. 

I. DOTACJE  

PROGRAM BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI 

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych uczniowie szkół podstawowych mają prawo 

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia 

ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.  

W 2019 r. wniosek na dotację  celową  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe złożony została dla 3 szkół podstawowych. Łącznie dotację 

podręcznikową objętych zostało 269 uczniów. 

Lp.  Wyszczególnienie  Nazwa szkoły  Kwota (zł) 

1.  Łączna kwota dotacji celowej 
wykorzystana do końca 2019 r.  
na wyposażenie klas I–VIII szkół 
podstawowych w podręczniki lub 
materiały edukacyjne 

PSP w Pawłowicach 4.732,20  

PSP w Solcu nad Wisłą 4.143,15 

NSP w Przedmieściu Dalszym  3.484,80 

2.  Łączna kwota dotacji celowej 
wykorzystana do końca 2019 r.  
na wyposażenie klas I–VIII szkół 
podstawowych w podręczniki lub 
materiały edukacyjne 
dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów 
niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego   

NSP w Przedmieściu Dalszym 420,75 

3.  Kwota dotacji celowej 
wykorzystana do końca 2019 r. na 
wyposażenie klas I–VIII szkół 
podstawowych w materiały 
ćwiczeniowe 

PSP w Pawłowicach 4.056,84 

PSP w Solcu nad Wisłą 3.290,10 

NSP w Przedmieściu Dalszym  1.855,08 

4.  Kwota dotacji celowej 
wykorzystana do końca 2019 r. na 
wyposażenie klas I–VIII szkół 
podstawowych w materiały 
ćwiczeniowe dostosowane do 
potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów 
niepełnosprawnych posiadających 

NSP w Przedmieściu Dalszym 327,80 
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orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego   

RAZEM  22.310,72  

DOTACJA  NA  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań                    w zakresie 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat gmina otrzymała kwotę 138.434,01 

zł. 

11.1.1  STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
W szkołach prowadzonych przez gminę Solec nad Wisłą w 2019 r. zatrudnionych było  53 

nauczycieli, 14 pracowników administracji i obsługi  oraz 14 osób w ramach prac interwencyjnych i 

staży refundowanych częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy.  

Zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz w większości uprawnienia do 

nauczania więcej niż jednego przedmiotu.  Stan zatrudnienia                      w placówkach 

oświatowych wynika z arkuszy organizacyjnych zatwierdzanych przez organ prowadzący, 

opracowywanych na każdy rok szkolny na podstawie rozporządzenia w sprawie ramowych planów 

nauczania oraz indywidualnych potrzeb uczniów. 

Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w poszczególnych szkołach 

Lp Szkoła Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Ogółem 

1 Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa w 
Solcu nad 
Wisłą 

1 2 6 19 28 

2 Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa w 
Pawłowicach 

0 1 4 20 25 

 
11.1.2.  REMONTY I MODERNIZACJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Na remonty, inwestycje, konserwacje i modernizacje w 2019 r. 
wydatkowano: 17.802,00 zł w PSP w Solcu nad Wisłą i 41.351,42 zł w 
PSP w Pawłowicach i były to: 

1. w Publicznej Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą: 

 remont kominów ponad dachem na budynku szkoły;  

 remont pomieszczeń szkolnych: sali lekcyjnej, pomieszczenia socjalnego dla pracowników, 
kotłowni, przebieralni dla chłopców i przebieralni dla dziewcząt, szatni szkolnej i łazienki dla 
personelu;  

 wymiana drzwi w kotłowni; 

 malowanie lamperii na korytarzu szkolnym, 

 malowanie  kuchnię i wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, 

 wykonanie i montaż nowych krat na klatce schodowej wzdłuż schodów na pomiędzy parterem  i 
piętrem szkoły. 
 

2. w  Publicznej Szkole Podstawowej w Pawłowicach: 

- remont sali gimnastycznej - tj. malowanie ścian, stolarki okiennej, instalacji CO, 
- wymiana oświetlenia sali gimnastycznej na energooszczędne, 
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- remont przebieralni i pracowni komputerowej - malowanie ścian, malowanie stolarki okiennej, 
instalacji CO, malowanie drzwi w tych pomieszczeniach, wymiana listew przypodłogowych, 
- malowanie lamperii na dolnym korytarzu,, 
- malowanie drzwi do łazienek i innych pomieszczeń bloku sportowego, 
- malowanie części ogrodzenia placu szkolnego. 
 
11.1.3  WYNIKÓW EGZAMINÓW. 

W związku z trwającą reformą systemu oświaty rok szklony 2018/2019  był ostatnim kiedy 

przeprowadzono egzaminy  ukończenia gimnazjum oraz pierwszy raz przeprowadzono egzamin 

ósmoklasisty. Do obydwu egzaminów przystąpili wszyscy uprawnieni uczniowie zarówno III klas 

gimnazjalnych jak i VIII klas szkół podstawowych. Obydwa egzaminy były obowiązkowe. Do 

egzaminu gimnazjalnego  przystąpiło 51 uczniów z 3 szkół. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego dla poszczególnych szkół 

 I GH II GMP III Język obcy 

Rozkład 
wyników  

GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P/          
GA-R 

GN-P/   
GN-R 

Dla PSP w 
Solcu nad 
Wisłą 

64 64 35 47 61/43 53 /- 

Dla PSP w 
Pawłowicach 

55 60 36 44 46/33 
 

- 

I. GH- część humanistyczna 
GH-P – język polski 
GH-H – historia i WOS 
 

II.GMP – część matematyczno-
przyrodnicza 
GM-M – matematyka 
GM-P – przedmioty 
przyrodnicze  

III. Część z języka obcego 
GA – j. angielski 
GN – j. niemiecki 
P – poziom podstawowy 
R – poziom rozszerzony 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego dla gminy, powiatu i województwa 
 GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P           GA-R GN-P 

Gmina 50 48 28 39 50 32 31 

Powiat 56 61 41 46 61 43 38 

Województwo 62 66 47 52 73 58 50 

 

Do egzaminu ósmoklasistów przystąpili uczniowie  4 placówek oświatowych: Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pawłowicach (19 uczniów), Publicznej Szkoły Podstawowej  w Solcu nad 

Wisłą (19 uczniów), Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w 

Przedmieściu Dalszym, Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Solcu nad Wisłą. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych szkół 

Placówka  J. Polski Matematyka J. angielski  J. niemiecki 

PSzP w 

Pawłowicach 

61 % 41 %  53 % - 

PSzP w Solcu 

nad Wisłą 

67 % 41 % 56 % - 

 
Średnie wyniki ósmoklasisty dla gminy, powiatu i województwa 
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 J. Polski Matematyka J. angielski  J. niemiecki 

Gmina  55 37 43 13 

Powiat 61 43 50 30 

Województwo 67 50 64 42 

 

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ w 2019 r.  

Wyszczególnienie Liczba uczniów/biletów Kwota 

Dowóz niepełnosprawnego  1 2400 

Bilety miesięczne  1832 219.840  

 

11.1.4.  STYPENDIA SZKOLNE ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 

W 2 szkołach publicznych przyznano 54 uczniom stypendia za wyniki w nauce                     oraz 

osiągnięcia sportowe. Łączna wartość przyznanych i wypłaconych stypendiów to 8.350,00 zł. 

 

11.2  Gminna Biblioteka Publiczna 
 

 11.2.1  Użytkownicy biblioteki i wypożyczenia. 

- ogólna liczba czytelników - 485 

Według wieku 

  do 5 lat       - 7 

  6-12 lat    -  62 

  13-15 lat  -  45 

  16-19 lat   - 83 

  20-24 lat  -  66 

  25-44 lat  -  82 

  45-60 lat   - 80 

  powyżej 60 lat - 60 

Według zajęcia 

  osoby uczące się - 217 

  osoby pracujące - 152 

  pozostali - 116 

Wypożyczono ogółem 14 757 jednostek inwentarzowych.  

  literatury pięknej dla dorosłych -7 231 

  literatury pięknej dla dzieci - 6 234 

  literatury niebeletrystycznej - 1 292 

 

11.2.2. Gromadzenie  księgozbioru 

 w roku 2019 zakupiono 452 książki w tym: 
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  literatury pięknej dla dorosłych -301 egzemplarze 

  literatury pięknej dla dzieci i młodzieży -89 egzemplarzy 

  literatury niebeletrystycznej -62 egzemplarze 

 Wydatki na księgozbiór - 10 000 

  w tym: 

  z budżetu j.s.t. -5 000 

  z dotacji M K i Dz N -5 000                                                            

 Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany, z uwzględnieniem potrzeb i 

zainteresowań czytelników, oraz bezustannie zmieniającego się kanonu lektur szkolnych. 

11.2.3. Automatyzacja procesów bibliotecznych 

- katalog on-line 

- możliwość zdalnej rezerwacji książek 

- możliwość zdalnej prolongaty wypożyczonych książek 

 

11.2.4. Formy pracy z czytelnikami 

- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury 

- pomoc w doborze odpowiedniej dla czytelnika książki 

- cykliczne spotkania z uczniami Publicznej szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą, jak 

również z wychowankami  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

- zorganizowano akcję "Narodowe Czytanie" 

  

11.2.5. Inne prace 

- złożono wniosek do M K i Dz N o dotację na zakup nowości wydawniczych. Pozyskana kwota 

– 5 000 

- złożono wniosek do Instytutu Książki o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. 

Komputery dla bibliotek 2019”. Pozyskana kwota-11 300 

 

11.3  Gminny Ośrodek Kultury 

 
11.3.1  Informacje ogólne o jednostce.   

 

Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą  działa od 1978r. w oparciu o statut nadany 

uchwałą nr XXII/138/05 Rady  Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 16.03.2005r. Obejmuje on 

swoją działalnością teren  Gminy Solec nad Wisłą.  

Zespoły i koła zainteresowań działające w instytucji.                                                                                                                

-  Koło plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  dla dorosłych:                                                                                                                 

-  Koło brydża sportowego                                                                                           

–  Klub kobiety Aktywnej. 

      -  Zespół Śpiewaczy   Powiślacy 

Ogółem Gminny Ośrodek Kultury odwiedza cotygodniowo około 50 osób w różnym przedziale 

wiekowym.                                   
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 Do ważniejszych imprez zorganizowanych przez  GOK w  2019 roku zaliczymy  m.in. „Wieczór  

Dla  Ciebie Mamo” z okazji dnia matki, „Wieczór z Piosenką i Pieśnią Patriotyczną  Dla 

Niepodległej” z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości. „Wieczór Kolęd   i Pastorałek” , 

uroczystości z udziałem uczniów i młodzieży  z placówek oświatowych   z terenu gminy Solec nad 

Wisłą oraz Zespołu Śpiewaczego Powiślacy. 

Kultywowanie zwyczajów i tradycji naszego regionu m.in. Chodzenie po kusokach  na terenie 

gminy i w Kowali  gm. Poniatowa, Sobótka.  Udział   w przeglądach, festiwalach, biesiadach m.in.  

w Lipsku, w Przysusze XX Mazowieckim Przeglądzie Folkloru, w Starej Błotnicy, w Zwoleniu. 

 

Zajęcia dla dzieci  w ramach ferii zimowych oraz Kulturalnych wakacji,   

Wystawy plastyczne – malarstwo, grafika – wernisaże wystaw: Stefani Wójcik, Józefa Grzegorza 

Michałka 

1. Działalność Zespołu  Śpiewaczego Powiślacy. 

Zespół uczestniczył w 2019 r. w kulturalnych wydarzeniach gminnych, powiatowych,  

wojewódzkich m.in. na: Festiwalu Powiśle w Lipsku, Dniach Kolbergowskich   w Przysusze,  

Festiwalu w Starej Błotnicy, obrzędzie Sobótkowym i Dniach  Solca, V Nadwiślańskim Święcie  

Upraw Ogrodniczych  w Pawłowicach dożynkach Parafialnych  i dożynkach Powiatowych  w 

Lipsku , uświetniał  Wieczór dla Ciebie Mamo, występował  na Uniwersytecie  Trzeciego 

Wieku. Członkowie Zespołu brali udział w Biesiadzie Śpiewaków  i Gawędziarzy w Zwoleniu, 

w uroczystościach Matki Boskiej siewnej w Tymienicy  

2. Działalność Klubu Kobiety Aktywnej.  Klub Kobiety Aktywnej  skupia  15 kobiet, seniorek . W 

trakcie  cotygodniowych spotkań prowadzone są  zajęcia, warsztaty  z następujących bloków 

tematycznych: - życie i zdrowie - kultura                 i sztuka – kulinaria.  

Klub prowadzi zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu: - praca z komputerem - literatura - 

plastyka . W zakresie działalności kulturalno-oświatowej. GOK  proponuje swoim klubowiczom: - 

gimnastykę ,  wycieczki piesze i rowerowe - spotkania towarzyskie i dyskusyjne - wykłady 

dotyczące: zdrowia, , spotkania  autorskie –spotkania promujące  turystykę   i rekreację,  

zorganizowane wyjazdy na spektakle muzyczne i koncerty   

3  .Działalność Kina za Rogiem.  Od 2015 roku odbywają się  projekcje filmowe  w tygodniu 

planowane dwa seanse dla dorosłych i jeden seans dla dzieci. Seanse na życzenie placówek 

oświatowych, grup zorganizowanych, warsztatów terapii zajęciowej.  W 2019 roku KzR w Solcu 

odwiedziło  około 800 widzów. 

 „Wieczór Dla Ciebie Mamo”  z okazji Dnia Matki,  ubogacony   występami artystycznymi 

dzieci i młodzieży z placówek oświatowych gminy Solec nad Wisłą.  

Wieczór z Piosenką i Pieśnią Patriotyczną. który jest nieodłącznym elementem święta 

niepodległości przypomina  jak ważne  jest przywiązanie do wartości patriotycznych i 

pielęgnowania pamięci o naszych przodkach, którzy walczyli za naszą wolność. 

Wieczór Kolęd i Pastorałek wpisał się na stałe do kalendarza imprez. Po raz kolejny  odbył się 
uroczysty Wieczór w tym szczególnym czasie istotne spotkanie mające na celu   kultywowanie 
tradycji Bożonarodzeniowych.      
Cykliczne imprezy o zasięgu gminnym i lokalnym to: Dni Solca  , Festiwal Muzyki Klasycznej, 
Wieczór Kolęd organizowane z udziałem Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą i pod patronatem Wójta 
Gminy Solec nad Wisłą.    
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11.4       S P O R T . 

11.4.1  GKS „Wisła „ Solec. 

Rok 2019 „Wisła” rozpoczęła udziałem w Memoriale im. Edwarda Ptaka pod patronatem 

Burmistrza Opola Lubelskiego. Jest to turniej charytatywny w którym zbierana są pieniądze na 

budowę pomnika wspomnianego działacza i dobrego ducha miejscowego Opolanina. 

Kolejnym wydarzeniem w którym nasz GKS brał udział był organizowany turniej futsalowy dla 

drużyn radomskiej Klasy B „Bundesliga Cup”. Nasza drużyna po wygraniu wszystkich meczy 

grupowych doszła do finału gdzie po zaciętym boju pokonała drużynę GKS Stromiec 3:2. 

Marzec rozpoczynamy Turniejem Młodzików o Puchar Wójta Gminy Solec dla roczników 2007 i 

2010. Emocji tego dnia nie brakowało ponieważ każda z drużyn chciała sięgnąć po zwycięstwo. W 

roczniku 2007 najlepsza okazała się drużyna UKS Orzeł Łaziska natomiast w roczniku 2010 

zwyciężyła Młoda Wisła Solec. 

Z racji tego ze GKS od tego roku posiada dwie drużyny młodzieżowe i tak wielu adeptów futbolu 

trenuje w naszym klubie postanowiliśmy nagrodzić zawodników za wytrwałość i zaangażowanie  

podczas całego sezon i zorganizowaliśmy wyjazd do kina na Finał Ligi Mistrzów. 

Po zakończeniu sezonu we wszystkich grupach nadszedł czas na długo wyczekiwane wydarzenie 

50-lecie GKS Wisła Solec. W jubileuszowym turnieju wzięły udział wszystkie drużyny naszego 

powiatu a także utworzona specjalnie na te okoliczność drużyna OLD BOYS Wisła Solec. Po 

turniej w Ośrodku Wypoczynkowym „Zacisze” odbyły się uroczyste obchody jubileuszu gdzie 

wręczone zostały pamiątkowe odznaczenia i medale dla byłych zawodników naszego klubu. 
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Lipiec i przygotownia do kolejnego sezonu. Drużynę wzmacniają nowi zawodnicy i rogrywamy 

kolejne mecze kontrolne m.in. GLKS Elżbieta, KS Jaworzanka Rogów, KS Hubertus Chmentów.  

Sezon tradycyjnie rozpoczynamy meczem w ROZPN Pucharze Polski a naszym przeciwnikiem jest 

Polonia Iłża. Natomiast w 1 kolejce gramy wyjazdowe spotkanie z UKS Hubal Chlewiska. 

Po rewelacyjnej jesiennej rundzie kończymy na wysokim 3 miejscu tracąc do miejsca pierwszego 

tylko 3 punkty. Cele na kolejny rok to awans do wyższej klasy rozgrywkowej oraz poprawa 

infrastruktury całego obiektu sportowego” Wisla „!  

11.4.2. Pierwszy Turniej Halowy Młodzików o Puchar Wójta Gminy Solec. 

 W sobotę 2 marca rozegrany został Pierwszy Turniej Halowy Młodzików o Puchar Wójta Gminy 

Solec nad Wisłą dla roczników 2007 oraz 2010, którego współorganizatorem był GKS Wisła Solec. 

W rozgrywkach udział wzięło 7 drużyn. Turniej w kategorii rocznika 2007 wygrali zawodnicy 

zaprzyjaźnionej drużyny UKS Orzeł Łaziska, II miejsce zajęła drużyna Iłżanki Kazanów, trzecie 

miejsce i brązowy puchar przypadły zawodnikom UKS Lider Wisła Chotcza, zaś czwarte miejsce 

zajęła Młoda Wisła Solec. W kategorii rocznika 2010 równych sobie nie miała drużyna Młodej 

Wisły Solec, która dominowała zarówno drużynowo jak i indywidualnie, na drugiej pozycji ze 

srebrnym pucharem uplasowała się drużyna UKS Lider Wisła Chotcza, zaś trzecie miejsce na 

podium należało do drużyny UKS Orzeł Łaziska. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i 

pamiątkowe dyplomy. 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą, pragnie złożyć serdeczne podziękowania rodzicom za wspieranie 

sportowych pasji swoich pociech, trenerom: Dawidowi Blin oraz Michałowi Kucharskiemu, 

prezesowi Bartoszowi Wodeckiemu a także całemu Zarządowi GKS Wisła Solec.   
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11.4.3.  Gminny Dzień Dziecka. 

 

Dnia 01 czerwca Wójt Gminy Solec nad Wisłą i Rada Gminy zorganizowali Gminny Dzień 
Dziecka 2019.  Pierwszą atrakcją w tym dniu był bieg uliczny gdzie w dwóch kategoriach 
wiekowych rywalizowało około 70 dziewcząt i chłopców. Drugą konkurencją części sportowej był 
międzyszkolny turniej piłki nożnej klas młodszych i starszych. O  godz. 14.00  Wójt Gminy Marek 
Szymczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Solcu nad Wisłą złożyli wszystkim dzieciom 
życzenia i oficjalnie otworzyli  to wyjątkowe święto. Wręczono puchary i dyplomy w konkurencjach 
sportowych oraz nagrody w gminnym konkursie ,, Zbieramy makulaturę „ a młodzież z 
poszczególnych szkół  przedstawiła programy  artystyczne.  W tym dniu pośród tylu atrakcji nikt 
nie mógł się nudzić. Były: zjeżdżalnie, karuzele, wesołe miasteczko, wata cukrowa, popcorn, 
kiełbaski, napoje, malowanie twarzy, pokaz samochodu strażackiego  i wszystko co może sprawić 
uśmiech naszym milusińskim. Dziękujemy za pomoc dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, 
zarządowi GKS Wisła Solec oraz OSP  Solec nad Wisłą. Ta pomoc była niezbędna bo w imprezie 
wzięło udział około 500 dzieciaków……. 
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12.  TURYSTYKA   I  ZABYKI. 

12.1    XIII KRÓLEWSKIE REGATY WIŚLANE 

28 września odbyły się XIII królewskie Regaty Wiślane. Wydarzenie zostało zorganizowane na 

rzece Wiśle, na odcinku od mostu w Kolonii Nadwiślańskiej do miejscowości Kłudzie. 

Wszystkich uczestników, w imieniu organizatorów przywitał Jacek Witkowski - Prezes 

Stowarzyszenia Przyjaciół Solca nad Wisłą, wśród których byli m. in.: Józef Sosnowski -

Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Kazimierz Czerwonka – Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu oraz bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy PSP w Lipsku. Odbył się 

pierwszy start drużyn młodzieżowych reprezentujących soleckie szkoły - Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii i Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, gdzie pierwsze miejsce zajęła drużyna MOS, a 

drugie Zespół Szkół. Medale i puchary dla uczestników regat w wyścigu młodzieżowym ufundował 

Marek Szymczyk - Wójt Gminy Solec nad Wisłą. 
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12.2.  Z a b y t k i. 

 

W 2019 r. podjęto cenne inicjatywy dotyczące wyeksponowania posiadanych obiektów 

zabytkowych w Gminie Solec nad Wisłą, a tym samym działania na rzecz uatrakcyjnienia ich pod 

względem turystycznym. Wszelkie prace konserwatorskie, budowlane dotyczące obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków były prowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego 

Konserwator Zabytków, po uzyskaniu stosownej decyzji o prowadzeniu prac.  

 
 

L.p. 

 

Lokalizacja 

zabytku 

 

Rok 

wykonywanych 

prac 

 

Rodzaj wykonywanych prac 

 

Wartość  wykonanych  

prac i sposób finansowania 

 

1.  

Kościół 

parafialny p.w. 

św. 

Wniebowzięcia 

NMP w Solcu 

nad Wisłą 

 

 

2019 r. 

 

remont konserwatorskich ścian 

i sklepień oraz dekoracji 

sztukatorskich nawy głównej, 

kaplic bocznych i kruchty we 

wnętrzu kościoła parafialnego 

p.w. Wniebowzięcia NMP  

w Solcu nad Wisłą- etap II- 

remont konserwatorski 

 

całkowity koszt zadania 

318 874,56 zł 
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wnętrza nawy głównej 

kościoła parafialnego 

 

2.  

Ratusz  

w Solcu nad 

Wisłą-  

ob. 

Urząd Gminy 

 

 

2019 r. 

 

wymiana stolarki drzwiowej 

zewnętrznej oraz okien 

 w budynku 

 Ratusza Miejskiego  

w Solcu nad Wisłą 

 

całkowity koszt zadania  

120 984, 40 zł, 

 w tym 60 000 złotych 

od Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Mazowieckiego  

 

                  

 

 

III. INFORMACJE  FINANSOWE.    

 
3. ROCZNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ZA 2019 r.  

  

1.1  IFORMACJE OGÓLNE. 

 

       Budżet  Gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą nr IV/35/2018 

w dniu 28 grudnia 2018 r. 

       Plan określał: 

- dochody w wysokości  15 886 171,12zł, 
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-  wydatki w wysokości 15 788 070,34 zł. 

      W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta        

       na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. 

 

       W wyniku dokonanych zmian: 

 

plan dochodów wynosił 19 338 250,04 zł, 

       plan wydatków wynosił 19 240 149,26 zł. 

Dochody wykonano w kwocie 18 993 531,66 zł tj. 98,22% planu, natomiast wydatki wykonano 

w kwocie 18 456 204,18 zł, tj. 95,93% planu 

 

 
1.2  DOCHODY 

 

Dochody wykonano w kwocie 18 993 531,66 zł co stanowi 98,22 % planu, z tego: 

- dochody bieżące  w kwocie– 18 690 459,11 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie – 303 072,55 zł. 

 

Wykonanie dochodów za rok 2019 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje  

Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania 

Dochody budżetu, w większości działów klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie 

planowanym lub zbliżonym do planowanego. 

Realizacja dochodów względem planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

 

Dział 010 – wykonano  100,00 % planowanych dochodów ogółem,  

Dział 600 – plan w tym dziale wykonany został w  84,51  %, 

Dział 700 – wykonano   90,48 % planu.  

Dział 750 – zrealizowano plan w 96,80 %,  

Dział 751 – zrealizowano plan w  98,72 %, 

Dział 752 – zrealizowano plan w  100 %, 

Dział 754 – zrealizowano plan w 100% 

Dział 756 – zrealizowano dochody w wysokości 100,57 % względem planowanych, 

Dział 758 -  zrealizowano plan w 100%, 

Dział 801 – plan zrealizowano w  38,11 % 

Dział 852 – osiągnięto dochody w 99,76 %  planu, 

Dział 854 – zrealizowano plan w wysokości  101,36 %, 

Dział 855- zrealizowano plan w 99,92 % 

Dział 921 – zrealizowano plan w 100 % 

Dział 926 – zrealizowano plan w 100 % 

 

 Odchylenie w stosunku do wykonania planu wystąpiło jedynie w działach: 

 

Dział 600 – plan w tym dziale wykonany został w  84,51  % 

Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, ze w roku 2019 nie wpłynęły wszystkie zaplanowane 

dochody z tytułu korzystania z przystanków. 

 

Dział 801 – plan zrealizowano w  38,11 % 

Niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z tego, iż Gmina zaczęła realizować projekt 
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edukacyjny, lecz dotacja ze środków europejskich nie wpłynęła w roku 2019, więc projekt został 

przesunięty do realizacji w roku następnym. 

 

Dział 900 – realizacja 99,25 %  planu, z tego z gospodarki odpadami uzyskano 88,96%. Z wpłat 

mieszkańców za odpady komunalne uzyskano wpływy w kwocie 368 749,53 zł. Należności Gminy z 

tego tytułu stanowią  81 508,38 zł, z opłatami zalegają głownie rodziny wielodzietne będące w trudnej 

sytuacji materialnej oraz osoby samotne nie pracujące. Zrealizowane wydatki na gospodarkę odpadami 

komunalnymi wyniosły 507 681,06 zł. Wpłaty od mieszkańców nie pokrywają w całości wydatków na 

gospodarowanie i odbiór odpadów. 

Z wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Kół Łowieckich uzyskano 100%  

planowanych dochodów, czyli kwotę 7 189,71 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i 

roślin na rabaty przed Urzędem Gminy oraz na koszenie poboczy dróg gminnych. 

 

3.2.1. Dochody bieżące . 

 

Dochody bieżące wykonano w kwocie 18 690 459,11 zł, co stanowi 98,39 % wykonanych dochodów 

ogółem. 

 

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się: 

- subwencja ogólna –  7 905 954,00 zł, co stanowi 41,62  % ogólnych wpływów, z tego: 

       a.) subwencja oświatowa –   3 499 086,00  zł, 

       b) subwencja wyrównawcza – 4 403 298,00 zł, 

       c) subwencja rekompensująca- 3 570,00 zł, 

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące –  5 783 345,81zł, co stanowi 30,45 % ogólnych 

wpływów, w tym: 

a)  dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 5 299 955,71 zł, 

 b)  dotacje na zadnia własne – 483 390,10 zł 

- dochody własne – 5 001 159,30  zł, co stanowi  26,33  % ogólnych wpływów z tego: 

a)dochody z podatków i opłat – 4 257 345,67 zł, 

b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 201 902,09 zł 

c)  pozostałe dochody – 541 911,54 zł., 

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem. 

 

 

3.2.2.  Dochody majątkowe. 

 

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 303 072,55 zł, co stanowi 1,60 % wykonanych dochodów 

ogółem. 

Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się: 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 63 643,78 zł 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o 

których mowa w art. 5  ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

– 116 973,00 zł, 

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych udzielane pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 

122 079,52 zł 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 376,25  zł 

 

Dochody bieżące wyniosły w 2019 r. 18 690 459,11 zł, natomiast wydatki bieżące stanowiły kwotę 

17 642 413,77 zł. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 1 048 045,34zł,  
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a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

 

 

3.3. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych 

środków zagranicznych 

 

 

DOCHODY 

 

Dochody związane z realizacją programów z udziałem UE. 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania 

750 75095 2057 67 200,00 67 200,00 100 % 

801 80195 2057 238 134,85 0 0% 

801 80195 2059 55 257,28 0 0% 

801 80195 6257 25 283,65 0 0% 

801 80195 6259 5 865,35 0 0% 

921 92109 6257 116 973,00 116 973 100 % 

Ogółem 508 714,13 184 173,00            36,20% 

 

 

W 2019 roku rozpoczęto realizację projektu: " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" w 

ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III, działanie 3.1. Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych wprowadzono dotację w zakresie wydatków 

bieżących w kwocie ogółem 67 200,00 zł, kwota ta obejmuje okres realizacji 2019-2020. W 2019 r. 

Środki na ten projekt wpłynęły w całości. Niewykorzystana kwota 5 880,00 zł przypadająca na rok 2020 

stanowi w roku następnym przychody.  

Pod koniec 2019 roku Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu projektu „ Uczniowie z 

potencjałem, podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uczniów z Gminy Solec nad Wisłą”, 

jednak do końca 2019 roku nie wpłynęły żadne środki na realizację projektu i został on przesunięty na 

rok 2020. 

W 2019 roku Gmina Solec otrzymała refundację realizowanego w roku 2018 projektu- inwestycji pod 

nazwą „ Przebudowa dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą”. 

 

3.4. Należności. 

 

Należności ogółem Gminy na koniec 2019 roku stanowią kwotę 786 113,70 zł, z tego wymagalne 

739 711,01  zł. 

Należności wymagalne dotyczą: 

- Zakładu Usług Komunalnych – 14 170,98 zł (są to należności głównie z tytułu świadczonych usług). 

- Urzędu Gminy – 725 540,03 zł. 

Na należności dla Urzędu Gminy składają się: 

- należności z tytułu podatków i opłat – 129 601,20 zł, 

- należności z tytułu  najmu i dzierżawy- 33 076,03 zł 

- należności z tytułu odpadów komunalnych – 81 508,38  zł, 

- należności- inne – 4 428,35 zł 

- należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z pomocy społecznej –470 300,95zł. 
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W stosunku do roku ubiegłego nastąpił nieznaczny wzrost należności o około 2 955,35 zł w 

stosunku do roku ubiegłego. Gmina zastosowała wszystkie przewidziane prawem środki mające na 

celu wyegzekwowanie należności z tego tytułu. Dłużnicy alimentacyjni to w dużej mierze osoby 

bezrobotne i właśnie to jest powodem uchylania się od płacenia alimentów, część osób została 

zobowiązana do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo poszukujący pracy oraz poinformowano 

powiatowy urząd pracy o konieczności aktywizacji zawodowej dłużnika. 

- należności z tytułu kar umownych za niewykonane w terminie usługi – 6 625,12zł 

 

Należności z tytułu podatków i opłat w większości dotyczą podatku rolnego płaconego przez rolników. 

Na koniec 2019 r. stan zaległości podatkowych z tego tytułu wyniósł 87 533,51 zł, zaległości w podatku 

od nieruchomości 24 978,46 zł, w podatku od środków transportowych 8 252,10zł, w podatku leśnym 

2 607,48 zł. Wobec wszystkich zalegających płatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane 

prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności. Zostały wystawione tytuły 

wykonawcze oraz upomnienia w celu ściągnięcia zaległych należności. 

W 2019 roku umorzono ogółem podatki na kwotę 4 705,00 zł. Udzielono również zwolnień i ulg 

podatkowych na kwotę  338 331,73 zł, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 

oraz prawnych. 

 

3.5. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne 

realizowane na podstawie porozumień. 

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane 

zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań. 

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie 2019 roku plan dochodów na zadania zlecone na dzień 

31.12.2019 r. wynosił  5 306 672,29  zł, natomiast plan wydatków  5 306 672,29 zł.  

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5 299 955,71 zł, wydatki w kwocie  5 299 955,71 zł 

 
3.6   WYDATKI  

 

Wykonane w 2019 roku wydatki ogółem w kwocie 18 456 204,18 zł stanowią 95,93 % planu rocznego. 

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące 17 642 413,77 zł, tj. 95,91  % planu. Ich udział 

kształtował się na poziomie 95,59 %wydatków wykonanych. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 

wysokości 813 790,41zł, tj. w 96,31 % uchwalonego planu i  stanowiły 4,41 % wydatków wykonanych 

ogółem. 

Wykonanie wydatków za rok 2019 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje  

Załącznik do niniejszego sprawozdania 

 

Z punktu widzenia istotności dla budżetu Gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił  w 

działach: 

 

Dział 600 – wykonano 92,55 % planowanych wydatków. Obniżony poziom wykonania 

zaplanowanych wydatków jest związany z tym, że nie zostały zrealizowane dochody z opłat za 

korzystanie z przystanków autobusowych. Przedsiębiorstwo PS Ostrowiec Świętokrzyski nie 

dokonało wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych za II półrocze.Wpływy z tytułu opłat 

za korzystanie z przystanków autobusowych zostaną przeznaczone zgodnie z art.16 ust.7 pkt 1 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na zakup i remont wiat przystankowych oraz miejsc 

wyznaczonych jako przystanki. 

 

Dział 700 – wykonano 95,00 % planowanych wydatków. 
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Dział 750 – wykonano w 94,48 % planowanych wydatków, 

 

Dział 751 – plan wykonano w 98,72 %, 

 

Dział 754 – wykonano plan w 95,46 %, 

 

Dział 757 - wykonano 98,67 % planowanych wydatków. 

 

Dział 801- wykonano 93,87 % planowanych wydatków. 

 

Dział 851 –  wykonano 98,49 % planu, z czego na zwalczanie narkomanii wydatkowano 100 

  % względem planu natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi 99,84  %. Pozostałe środki  

w kwocie – 79,11 zł zostaną przesunięte do realizacji w 2020 r. 

W ramach tego działu dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wszystkie zadania określone w Gminnym 

Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały 

zrealizowane. W ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zorganizowano i świadczono 

usługi psychologiczne i porady w prowadzonym punkcie konsultacyjnym przez psychologa 

specjalistę ds. uzależnień, obsługę prawną, porady prawne dla rodzin z problemem alkoholowym. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 spotkań,  zaopiniowano  

wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zorganizowano warsztaty i 

spektakle profilaktyczne dla młodzieży i uczniów szkół podstawowych: Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Solcu nad Wisłą i Pawłowicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym, a także pracowników Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Sfinansowano także szkolenia z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i patologii. Wspierano działalność organizacji 

społecznych, których celem jest profilaktyka i edukacja. Pozostałe wydatki obejmują zakup 

materiałów edukacyjnych, opracowania diagnozy problemów społecznych, koszty leczenia 

odwykowego, opłaty sądowe, szkolenia. 

Dział 855- wykonano 99,50% względem planu 

Dział 900 – wykonano 94,48 %  planowanych wydatków. Niższe wykonanie spowodowane 

jest tym, ze termin ostatniej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 

upływa z dniem 31 grudnia, a termin rozliczenia inkasentów jest już w następnym roku 

budżetowym, dlatego też wpływy są niższe niż planowane. 

Dział 926 – plan wykonano  w 98,83%. 

 
3.6.1. Wydatki bieżące. 

 

Wydatki bieżące stanowią kwotę 17 642 413,77 zł, czyli 95,59 % wykonanych wydatków ogółem,  z 

tego: 

- wynagrodzenia i pochodne –  7 016 624,05  zł, czyli 38,02 % wykonanych wydatków ogółem 

- dotacje – 1 362 742,13 zł, czyli 7,38 % wykonanych wydatków ogółem 

- wydatki na obsługę długu – 94 918,72 zł, czyli 0,51 % wykonanych wydatków ogółem 

- pozostałe wydatki – 9 168 129,00 zł. 

 

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 6 450 978,83  zł, 

tj. 34,96 %, na pomoc społeczną 5 518 056,09  zł, tj. 29,90 %. 

 
3.6.2. Wydatki majątkowe. 
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Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 813 790,14 zł, tj. 96,31 % względem planu. 

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych został przedstawiony w załączniku. 

Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z założeniem, zaś z ujętych w przedsięwzięciach  w 

ramach wydatków bieżących projektów, został wykonany tylko jeden: 

-Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa III, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych, zaplanowana kwota 67 200,00 zł, wykonano 61 320,00 zł, pozostała kwota 5 880,00 zł 

stanowi kwotę przychodów roku 2020. 

Pozostały projekt „ Uczniowie z potencjałem, podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uczniów 

z Gminy Solec nad Wisłą”, z uwagi na to, iż w 2019 roku nie był rozpoczęty  więc nie poniesiono też 

wydatków, a projekt  został przesunięty na rok 2020. 

Na przedsięwzięcia w 2019 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 184 376,00  zł. 

Są to: 

- (P) Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą-etap I- 184 075,68 zł 

-(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą – 

150,00 zł ( aktualizacja dokumentacji) 

(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach- 

150,00 zł ( aktualizacja dokumentacji) 

 

3.7.  Zobowiązania. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań Gminy wyniósł 3 588 277,18 zł. Na kwotę 

zobowiązań złożyły się kredyty bankowe i pożyczki pozostałe do spłaty: 

- kredyt BS w Lipsku – 944 657,00zł, 

- pożyczka WFOŚ w Warszawie – 252 216,00 zł, 

- kredyt BS W Lipsku – 170 004,00 zł. 

-emisja obligacji – 2 096 000,00 zł 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. 

Zobowiązania wymagalne występują natomiast w Zakładzie Usług Komunalnych,  

w kwocie 125 400,18 zł. 

Jednostki budżetowe nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych ( art.223  

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), a wszystkie uzyskane dochody odprowadziły 

na rachunek budżetu gminy. 

 

 

3.8.  REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE. 

 

W 2019 roku plan uwzględniał następujące programy finansowane z udziałem środków UE: 

 

Realizacja programów przedstawia się następująco: 

 

WYDATKI 

 

Wydatki związane z realizacją programów z udziałem UE. 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania 

750 75095 4117 1287,19 1287,19 100 % 

750 75095 4127 183,44 183,44 100 % 
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750 75095 4177 18 648,00 18 648,00 100 % 

750 75095 4217 33 954,11 33 954,11 100 % 

750 75095 4227 1 928,46 1 928,46 100 % 

750 75095 4307 5 318,80 5 318,80 100 % 

 Razem 75095 61 320,00 61 320,00 100% 

801 80195 4017 20 224,32 0 0% 

801 80195 4019 4 691,68 0 0% 

801 80195 4117 3 476,59 0 0% 

801 80195 4119 806,00 0 0% 

801 80195 4127 495,87 0 0% 

801 80195 4129 115,03 0 0% 

801 80195 4177 44 687,85 0 0% 

801 80195 4179 10 366,78 0 0% 

801 80195 4217 4 046,95 0 0% 

801 80195 4219 953,05 0 0% 

801 80195 4247 143 291,02 0 0% 

801 80195 4249 33 240,98 0 0% 

801 80195 4307 21 912,25 0 0% 

801 80195 4309 5 083,25 0 0% 

801 80195 6257 25 283,65 0 0% 

801 80195 6259 5 865,35 0 0% 

Razem 80195 324 540,62 0 0% 

Ogółem 385 860,62 61 320,00             16,00% 

 

W 2019 roku rozpoczęto realizację projektu: " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" w 

ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III, działanie 3.1. Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych wprowadzono dotację w zakresie wydatków 

bieżących w kwocie ogółem 67 200,00 zł, kwota ta obejmuje okres realizacji 2019-2020. W 2019 r. 

Środki na ten projekt wpłynęły w całości. Niewykorzystana kwota 5 880,00 zł przypadająca na rok 2020 

stanowi w roku następnym przychody.  

Pod koniec 2019 roku Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu projektu „ Uczniowie z 

potencjałem, podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uczniów z Gminy Solec nad Wisłą”, 

jednak do końca 2019 roku nie wpłynęły żadne środki na realizację, więc nie poniesiono też wydatków, a 

projekt  został przesunięty na rok 2020. 

 

 

V. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO. 
 

W 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie nie wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki. 

 
VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU. 

 

W 2019 roku udzielono następujących dotacji: 

 

- przedmiotowych w kwocie 201 899,00zł  

-dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą,- 201 899,00 zł 

 

- podmiotowych w kwocie 1 113 754,70 zł   dla: 

- Gminnego Ośrodka Kultury – 234 983,75 zł, 
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- Gminnej Biblioteki Publicznej –na działalność bieżącą-66 323,95 zł, 

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – łącznie: 812 447,00 zł, 

w tym: 

Dotacja dla NSP z OP- 628 479,00 zł 

Dotacja dla dziecka niepełnosprawnego- 18 256,00 zł 

- Niepublicznego Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu 

Dalszym –  165 712,00 zł, 

- celowych w kwocie 63 088,43  zł, z tego: 

- dla Komendy Powiatowej  Policji w Lipsku – 6 000,00 zł 

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą- 10 000,00 zł 

- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu  

Dalszym Dotacja na podręczniki – 6 088,43 zł 

- dla Uniwersytetu III wieku – 1 500,00 zł 

- na ochronę i promocje zdrowia i wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i  

sportu-20 500,00  zł 

 - z Profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad  

Wisłą- 19 000,00  zł 

  

6.9.  WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU. 

 

Przychody budżetu planowane były na kwotę  285 983,62  zł. 

 

Rozchody budżetu wyniosły 326 969,47 zł. I stanowią 73,64% planu. Kwotę tę w stanowią: 

a) spłaty kredytów  – 181 848,00  zł 

b) spłata pożyczek z WFOŚiGW - 45 121,47 zł 

c) wykup obligacji – 100 000,00 zł 

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi  nadwyżkę w kwocie – 537 327,48 zł., 

planowana nadwyżka wg Uchwały budżetowej wynosiła – 98 100,78 zł 

 
6.10.  DŁUG GMINY. 

 

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 3 462 877,00  zł.  

Na kwotę długu składają się kredyty bankowe oraz pożyczka z WFOŚ i GW pozostałe do spłaty: 

- kredyt BS Lipsko –  944 657,00 zł 

- pożyczki WFOŚ w Warszawie – 252 216,00 zł 

- kredyt BS Lipsko – 170 004,00 zł. 

- wyemitowane obligacje – 2 096 000,00 zł 

Łączna kwota długu stanowi więc  18,23 % do dochodów wykonanych Gminy. W 2019 roku gmina 

dokonała spłaty kredytów na kwotę 181 848,00 zł, obligacji na kwotę 100 000,00 zł oraz spłatę pożyczek 

z WFOŚ i GW w kwocie 45 121,47 zł . Na obsługę długu wydatkowano kwotę 94 918,72 zł. 

 

Gmina Solec nad Wisłą zakończyła rok budżetowy nadwyżką w kwocie 537 327,48 zł  

 
6.11.   REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW 

BUDŻETOWYCH ZA ROK  2019.  

Zadania z zakresu użyteczności publicznej realizowane są przez Zakład  Usług 

Komunalnych w Solcu nad Wisłą. 

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu  Usług Komunalnych w 2019 r. jest plan 
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finansowy ustalony Decyzją Kierownika  nr 6: z dnia 04.12.2019r. Realizację planu ZUK 

za  2019r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp

. 

 

§ 

 

Wyszczególnienie 

 

Plan 

Wykonanie 

za 2019 r 

 

% 

1 2 3 4 5 6/5:4/ 

I.  Przychody ogółem, w tym: 945 587,00 836 894,68 88,51 

 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników  

majątkowych 

3 960,00 3 960,00 100 

 083 Wpływy z usług 668 140,00 574 119,66 86 

 087 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 

60 000,00 33 209,10 55,35 

 092 Pozostałe odsetki 1 588,00 679,85 42,81 

 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu  201 899,00 201 899,00 100 

  Pozostałe przychody  23 027,07  

II.  Koszty ogółem, w tym: 934 587,00 924 300,11 99,97 

 302 Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

6 750,00 6 662,61 99 

 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 398 308,00 395 855,89 98,90 

 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 482,00 29 150,81 92,60 

 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 350,00 74 284,24 99,91 

 412 Składki na Fundusz Pracy 8 970,00 8 480,33 95 

 417 Wynagrodzenia bezosobowe 31 800,00 31 684,75 99,64 

 421 Zakup materiałów i wyposażenia 140 148,00 138 650,30 98,93 

 426 Zakup energii 122 000,00 121 625,07 99,69 

 427 Zakup usług  remontowych 20 640,00 20 205,97 97,90 

 428 Zakup usług  zdrowotnych 510,00 400,00 78,43 

 430 Zakup usług pozostałych 22 238,00 20 253,90 91,08 

 436 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych  

3 410,00 3 374,24 98,95 

 439 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 

8 310,00 7 972,61 95,94 

 441 Podróże służbowe krajowe 6 550,00 6 192,34 94,54 

 443 Różne opłaty i składki 16 850,00 16 794,87 99,67 

 444 Odpisy na ZFŚS 16 381,00 15 792,26 96,41 

 448 Podatek od nieruchomości 9 500,00 9 467,00 99,65 

 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1 900,00 1 740,00 92,0 

 457 Pozostałe odsetki 1 050,00 1 010,73 96,28 

 470 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

1 140,00 899,00 78,86 

 608 Zakupy inwestycyjne 2 300,00 2 184,61 94,98 

  Inne zmniejszenia  11 618,58  

III.  Zysk(strata) brutto 11 000,00 - 87 405,43  

  Amortyzacja  23 918,33  
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  Podatek dochodowy    

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku(zwiększenia straty) 

   

IV.  Zysk(strata) netto 11 000,00 - 111 323,76   

 

 

W  2019roku   Zakład uzyskał przychody  w wysokości  836 894,68 zł..  tj; w  88,51% planu. Z budżetu 

Gminy na rzecz zakładu udzielono dotację przedmiotową w kwocie  201 899,00zł.  

 

Koszty ogólne za 2019 rok wynosiły  924 300,11zł. stanowiły  98,9 %  planu. Znaczną część kosztów 

przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne   562 310,89zł.  

 

Pozostałe koszty kształtowały się następująco: 

Zakup materiałów i energii – 260 275,37 zł. 

zakup usług remontowych  20 205,97zł. 

usługi obce ( opłaty bankowe telefony, Internet, monitoring,  itp.)  23 628,14 zł. 

Opłaty za badania wody i ścieków- 7 972,61zł. 

Podróże służbowe krajowe –  6 192,34zł. 

Różne opłaty (np. dozór techniczny, opłata środowiskowa) – 16 794,87 zł. 

Odsetki – 1 010,73 zł. 

Podatek od nieruchomości – 9 467,00 zł. 

Podatek od środków transportu – 1 740,00 zł. 

 Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności)- 11 618,58 zł. 

Szkolenia – 899,00 zł.  

Zakupy inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych (kosiarka ogrodnicza) w kwocie  2 184,61 zł. 

 

Wynik finansowy brutto na rok 2019  zaplanowano w wysokości 11 000,00zł.  

 W  2019 roku  osiągnięto stratę  w wysokości  -87 405,43zł. wynik netto po zmniejszeniu amortyzacji 

w kwocie 23 918,33zł. wynosi – 111 323,76zł. 

Sytuacja finansowa zakładu jest trudna. Na koniec okresu sprawozdawczego środki  obrotowe Zakładu 

wynosiły – 171 936,79zł.  

W zakładzie stwierdzono wystąpienie należności wymagalnych w kwocie netto 14 170,98 zł  

z tytułu świadczonych usług , w tym należności netto za dostarczoną wodę w kwocie   10 225,68 zł, 

usługi  5 519,44zł., inne 600,00zł (koszty sądowe) 

 

 

Z budżetu gminy na rzecz Zakładu udzielono dotację celową na zakup środków trwałych w kwocie 10 

000,00 zł. Z dotacji sfinansowano zakup kosiarki ogrodniczej  CEDRUS 

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie 

:  

 

 

LP. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Ogółem 

w tym ; 

wymagalne  

netto 

1 2 3 4 

1. Należności netto ogółem, w tym : 23 771,64 14 170,98 

 Z tytułu dostaw usług 23 171,64 13 570,98 

Pozostałe należności 600,00 600,00 
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2.  Zobowiązania ogółem , w tym : 200 438,88 125 400,18 

 Krótkoterminowe, w tym: 200 438,88 125 400,18 

Z tytułu dostaw towarów i usług  70 115,05 51 999,07 

Zobowiązania w/c pracowników(13, um. Zlec)  43 229,41 11 612,00 

Pozostałe zobowiązania w/c pracowników  731,51  

w/c ZUS  34 287,56 17 076,90 

Podatek dochodowy 12/2019 1 702,00  

Podatek od nieruchomości i środków transportu 9 932,40 9 932,40 

Zob. wobec odbiorców – przedpłaty 2 588,83  

 Pozostałe (KZP, PZU, pożyczki z ZFŚS) 15 911,09 13 853,21 

 Opłata środowiskowa 901,75  

 Podatek VAT 21 039,28 20 926,60 

 długoterminowe    

 

Stan należności netto na 31.12.2019r. wynosił  23 771,64zł. w tym wymagalnych netto  14 170,98zł  i 

dotyczyły nieterminowych płatności przez odbiorców usług oraz  pozostałe należności – zwrot 

kosztów sądowych (600,00) 

 

Zobowiązania za ten okres wyniosły 200 438,88zł.  i powstały z następujących tytułów:  

a) zobowiązania niewymagalne – 75 038,70 zł. 

- zakup materiałów i usług  17 736,26 zł. 

- za energię elektryczną – 379,72zł. 

- w/c ZUS z tytułu wynagrodzeń – 11 625,62zł. 

- w/c ZUS od trzynastek – 5 585,04zł. 

- opłata środowiskowa – 901,75zł. 

- Podatek dochodowy za 12/2019 – 1 702,00zł. 

- przedpłaty za wodę i usługi – 2 588,83 zł. 

- zobowiązania w/c pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tyt. ryczałtu)- 32 348,92 zł. 

- pozostałe (KZP, PZU grupowe)- 877,20zł.  

.- podatek VAT – 112,68zł. 

- potrącenia komornicze od wynagrodzeń – 1 180,68  

b) zobowiązania wymagalne – 125 400,18zł. 

- podatek od nieruchomości i środków transportu – 9 932,40zł. 

- pozostałe (KZP) –3 161,00 zł. 

- zakup energii- 11 565,01 zł. 

- zakup materiałów i usług  - 40 434,06zł. 

- podatek VAT – 20 926,60 zł. 

- FŚS za 2019 r.- 10 692,21zł.  

- zobowiązania w/c pracowników ( oprawa emerytalna) – 11 612,00zł. 

- w/c ZUS z tytułu wynagrodzeń – 17 076,90zł. 
 

W celu poprawienia kondycji finansowej Zakładu Usług Komunalnych Gmina podjęła działania 

polegające na przejęciu obsługi finansowo-księgowej przez Centrum Usług Wspólnych, co 

znacznie odciąży koszty wynagrodzeń i pochodnych. W ramach możliwości ograniczono obsadę 

pracowników, a pozostałym zmniejszono wymiar czasu pracy do ¾ etatu, co pozwoli na 

zmniejszenie kosztów. Trudna sytuacja finansowa zakładu jest na bieżąco monitorowana. 
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V.  SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  UCHWAŁ  RADY  GMINY  W  SOLCU NAD  

WISŁĄ. 

 

5.1  Władze lokalne.  

 

5.1.1. Kadencja Rady Gminy 2018-23. 

 

Radę Gminy w kadencji 2018-2023 tworzą następujące osoby: Tomasz Bubnik, Ryszard 

Chmielnicki, Zbigniew Chmielnicki, Szymon Gałek, Jakub Jóźwik, Grzegorz Kowalski, Dariusz 

Matuska, Marek Mazurek, Elżbieta Skalińska,  Tadeusz Szczerba, Wiesława Wiśniewska, Michał 

Wojtal, Krzysztof Woźniak, Wacław Zając, Wioletta Zubała. 

Wójtem Gminy Solec nad Wisłą jest drugą kadencję Marek Szymczyk , Przewodniczącym Rady 

Gminy w Solcu nad Wisłą - Tadeusz Szczerba. 

 

5.2. Realizacja Uchwał Rady Gminy w roku 2019. 

 

W 2019 roku Rada Gminy w Solcu nad Wisłą podjęła 94 uchwał w tym 6 uchwał będących 

w kompetencji wykonania Przewodniczącego Rady Gminy i 4 w kompetencji Przewodniczących 

Komisji Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym – uchwały przedłożono wojewodzie oraz 

regionalnej izbie obrachunkowej stosowanie do zakresu nadzoru.  Ponadto 36 uchwał przekazano 

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Wszystkie uchwały opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Spośród 94 podjętych uchwał: 

- 92 zostało zrealizowanych 

- 1 została uchylona, 

- 1 została unieważniona w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Problematyka spraw podejmowanych w uchwałach Rady Gminy w Solcu nad Wisłą: 

 4 uchwały dotyczyły spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj: 

 wyrażenia zgody na likwidację ze stanu środków trwałych budynku szkoły w Sadkowicach, 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy; 

 uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości, 

 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Solec nad 

Wisłą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

 

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

 

 9 uchwał dotyczyło spraw z zakresu oświaty tj: 

 

 podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 

roku, 
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 przystąpienia do projektu pn. „Uczniowie z potencjałem – podnosimy kompetencje 

kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad 

Wisłą" 

 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Solec nad Wisłą, 

 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec 

nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 

września 2019 roku. 

 ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą. 

 zmian w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą 

 zatwierdzenia projektu „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i 

umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1. Edukacja 

ogólna; 

 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec nad Wisłą w roku szkolnym 

2019/2020, 

 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

młodsze. 

Spośród 9 uchwał z tego zakresu: 

o 8 zostało zrealizowanych 

o 1 została unieważniona w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

 29 uchwał dotyczyło spraw związanych z budżetem tj: 

Uchwała Budżetowa Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 r. została zmieniona 

uchwałami:  

 

- Nr V/44/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. 

- Nr VI/49/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. 

- Nr VII/53/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

- Nr VIII/63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

- Nr IX/68/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 

- Nr X/75/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

- Nr XI/88/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. 

- Nr XII/90/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

- Nr XIII/96/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

- Nr XIV/98/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

- Nr XV/103/2019 z dnia 15 października 2019 r. 

- Nr XVI/108/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

- Nr XVII/115/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 

- Nr XIX/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

- Nr XVIII/121/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. 
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- Nr XX/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

 

Uchwała Nr XX/130/2019 z 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2020. 

 

Uchwała Nr IV/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2019-2027 została zmieniona uchwałami: 

 

- Nr V/47/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. 

- Nr VII/54/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

- Nr VIII/62/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

- Nr IX/67/2019 z dnia 28 maja 2019 r. 

- Nr X/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. 

- Nr XI/87/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. 

- Nr XIV/97/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

- Nr XV/102/2019 z dnia 15 października 2019 r. 

- Nr XVI/107/2019 z dnia 29 października 2019 r. 

- Nr XVII/114/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 

- Nr XVIII/120/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. 

- Nr XIX/123/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

- Nr XX/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

Uchwała Nr XX/131/2019 z 30 grudnia 2019 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2020-2027 

 

Realizacja uchwał przebiegała prawidłowo – referaty merytoryczne 

i jednostki współodpowiedzialne oraz współdziałające zostały poinformowane o podjęciu uchwał i 

przyjęły je do stosowania. 

 

 4 uchwały dotyczyły spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej tj: 

 

 uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok. 

 przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2018”. 

 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 

przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

 

 5 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj: 

 

 poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso, 

 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego 

komunalizacji, 

 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą, 
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 dwukrotna zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą, 

 Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec nad Wisłą na 

lata 2019 –2024. 

 

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

 

 7 uchwał dotyczyło spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych tj: 

 obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego 

na rok 2020;  

 obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2020;  

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Solec nad Wisłą;  

 zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, 

 poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawek tej opłaty; 

 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy. 

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

 

 4 uchwały dotyczyły spraw związanych z wyborami ławników, tj: 

 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. 

 zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu informacji o 

kandydatach na ławników, 

 regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, 

 wyboru ławników do sądów powszechnych, 

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

 27 uchwał dotyczyło spraw różnych tj: 

 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy, 

 ekwiwalentu  pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, 

 zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 

dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 wyrażenia zgody na likwidację ze stanu środków trwałych koparko-ładowarki, 

 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad 

Wisłą, 

 Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020, 

 uchylenia uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r. 

 powołania radnego do Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji 

Gminy, 

 nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu nad Wisłą, 
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 przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą, 

 zmian w Statucie Centrum Usług Wspólnych, 

 zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą, 

 rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

 przekazania petycji według właściwości. 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2018 r., 

 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r., 

 udzielenia Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą wotum zaufania 

 wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obrębów geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej Solec 

nad Wisłą, 

  zmiany uchwały Nr XLIX/272/2014r. Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 15 kwietnia 

2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Solec nad Wisłą oraz warunków i zasad korzystania z 

przystanków. 

 przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku 

o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą. 

 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2020 roku, 

 przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na 2020 rok. 

Spośród 27 uchwał z tego zakresu: 

o 26 zostało zrealizowanych 

o 1 została uchylona 

 

5.3. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. 

Od 16 stycznia do 5 lutego bieżącego roku na terenie gminy Solec nad Wisłą odbywały się zebrania 

wiejskie, podczas których dokonywano wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. 

W trakcie zebrań wiejskich dotychczasowi sołtysi przedstawiali sprawozdania ze swojej 

działalności w mijającej kadencji. Podczas tych spotkań mieszkańcy poruszali tematy związane z 

poprawą stanu dróg, a także wiele nurtujących problemów oraz istotnych spraw dla ich 

miejscowości. 

W zdecydowanej większości, bo aż w 16 sołectwach, sołtysami zostały wybrane osoby, które 

dotychczas pełniły te funkcje. Zmiana osoby na stanowisku sołtysa nastąpiła w pięciu sołectwach. 

Sołtysami zostali wybrani: Anna Masternak – Boiska, Tadeusz Draganek – Boiska-Kolonia, 

Wacław Zając – Dziurków, Radosław Kucharczyk – Glina, Kamil Pękala – Kalinówek, Eugeniusz 

Pakuła – Kępa Piotowińska, Marek Mazurek – Kłudzie, Tadeusz Szczerba – Kolonia Nadwiślańska, 

Krzysztof Woźniak – Las Gliniański, Bogdan Minkina – Marianów, Jacek Osojca – Pawłowice, 

Marek Krawczyk – Przedmieście Bliższe, Ryszard Chmielnicki – Przedmieście Dalsze, Kazimierz 

Szewczyk – Sadkowice, Damian Bojek – Sadkowice-Kolonia, Andrzej Szczerba – Słuszczyn, 

Zbigniew Chmielnicki – Solec nad Wisłą, Marzena czerwonka – Wola Pawłowska, Józef Trela – 

Zemborzyn Drugi, Halina Smagieł – Zemborzyn-Kolonia, Renata Sochaj – Zemborzyn Pierwszy. 
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14 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą odbyło się spotkanie z byłymi 

i nowo wybranymi sołtysami gminy Solec nad Wisłą. 

Uczestników wydarzenia przywitał Pan  Marek Szymczyk - Wójt Gminy Solec nad Wisłą. 

Spotkanie  było okazją do podziękowania tym, którzy tę funkcje pełnili przez minione 4 lata. 

Otrzymali oni z rąk Wójta Gminy dyplomy uznania za pracę na rzecz społeczności lokalnej. Nowo 

wybrani zaś pamiątkowe gratulacje. 

Na zakończenie Pan Wójt jeszcze raz pogratulował wszystkim wyboru, podkreślił niezwykle ważną 

rolę społeczną, jaką pełnią sołtysi w gminie i życzył wszystkim owocnej współpracy dla dobra 

każdej wsi i całej gminy. 
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