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Zarządzenie Nr 38/2022
Wójta Gminy Ciepielów
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ciepielów za rok 2021
Na podstawie art. 28 aa. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. Zm./
- Wójt Gminy Ciepielów zarządza, co następuje:

§ 1.
Przedstawić Radzie Gminy w Ciepielowie raport o stanie Gminy Ciepielów za rok 2021
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Raport o stanie Gminy Ciepielów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Ciepielów oraz
publikacji na stronie internetowej gminy Ciepielów w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
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Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2022
Wójta Gminy Ciepielów
z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Ciepielów za rok 2021
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I. WSTĘP
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy
Ciepielów w roku 2021.

II. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Ciepielów położona jest w województwie mazowieckim, w południowo – wschodniej części
ziemi radomskiej, w powiecie lipskim. Od zachodu graniczy z gminami Iłża i Kazanów, od północy z gminą
Zwoleń, od wschodu z gminą Chotcza, od południa z gminami Lipsko, Sienno i Rzeczniów. Gmina położona
jest w malowniczej dolinie rzeki Iłżanki, na szlaku komunikacyjnym Warszawa – Tarnobrzeg.
Gmina położona jest w radomskiej dzielnicy klimatycznej. Dzielnica ta obejmuje stosunkowo wąski pas
wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po ujście Wisłoki. Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się wyraźnie w
rozkładzie elementów termicznych. Jest to obszar wyraźnie cieplejszy w stosunku do terenów położonych
na północ i wschód. Dni mroźnych jest mniej niż 50, dni z przymrozkami 115-117. Średnia suma opadów
rocznych wynosi 550-650 mm, czas trwania pokrywy śnieżnej do 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210 dni.
Początek robót polnych
przypada już w drugiej
dekadzie marca. W
przeszłości gmina była
prężnym ośrodkiem
handlowym. Uzyskane w
1584 roku prawa miejskie
Ciepielów utracił w 1869
roku.
Na powierzchni 134,77
km2 znajduje się 29
sołectw, zamieszkuje tutaj
5571 osób ( wg stanu na
dzień 31.12.2021r.).
Wysoki odsetek użytków
rolnych (ok.87%) sprawia,
że głównym źródłem
utrzymania mieszkańców
gminy jest rolnictwo.
Na terenie gminy jest 1387 gospodarstw indywidualnych wśród których przeważającą część
stanowią gospodarstwa o średniej powierzchni wynoszącej 7,47 ha. W gospodarstwach rolniczych dominują
tradycyjne metody upraw i hodowli. Wiodącą funkcją gminy Ciepielów jest produkcja rolna oparta na
glebach III i IV klasy. Przeważają gleby bielicowe i brunatne.
W dolinach cieków występują gleby torfowe, mułowo-torfowe oraz murszowe (pochodzenia organicznego).
Ze źródeł pozarolniczych utrzymuje się zaledwie 21 % ludności gminy.
Działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 209 podmiotów gospodarczych. Wg. rodzaju
wykonywanej działalności większość zakładów specjalizuje się wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto
prowadzona jest działalność obejmująca sprzedaż detaliczną i hurtową, prowadzenie placówek
gastronomicznych, naprawa i konserwacja maszyn, usługi w zakresie fryzjerstwa, nauki języków obcych,
transportu, itp. Największym podmiotem gospodarczym, od wielu lat działającym na terenie gminy jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ ROL- MOT” Spółka z o.o. w Ciepielowie, lider rynku w produkcji
regałów przejezdnych do archiwów.
Na ternie gminy położone są następujące wsie: Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec,
Chotyze, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Czarnolas, Czerwona, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia,
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Kałków, Kawęczyn, Kochanów, Kunegundów, Łaziska, Marianki, Pasieki, Pcin, Podgórze, Podolany,
Ranachów B, Rekówka, Sajdy, Stare Gardzienice, Stary Ciepielów, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska.
Administracyjnie gmina podzielona jest na 29
sołectw: Antoniów-Czerwona, Anusin, Bąkowa,
Bielany, Borowiec, Chotyze, Ciepielów, Ciepielów
Kolonia, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia,
Kałków, Kochanów-Sajdy, Kunegundów-Czarnolas,
Łaziska, Marianki, Kawęczyn, Pasieki, Pcin,
Podgórze, Podolany, Ranachów B, Rekówka, Stare
Gardzienice, Stary Ciepielów, Świesielice, Wielgie,
Wólka Dąbrowska.
Centrum gminy – miejscowość Ciepielów
leży pośrodku powiatowych placówek
administracyjnych mających siedziby w Lipsku i
Zwoleniu.
W Ciepielowie krzyżują się połączenia
drogowe województwa świętokrzyskiego i
podkarpackiego z województwem mazowieckim.
Ciepielów, będący siedzibą władz samorządowych,
jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjnousługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal
centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia
to łatwość komunikowania się ze wszystkimi
sołectwami.

III. INFORMACJE FINANSOWE
Uchwalony w dniu 30.12.2020r uchwałą Rady Gminy
budżet gminy na 2021r określał:
plan dochodów w wysokości 26.981.287 zł
plan wydatków w wysokości 26.981.287 zł.
W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu
uchwałami Rady Gminy /zmian w budżecie
podjętych przez Radę Gminy zostało 11 uchwał/
oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia
udzielonego przez
Radę Gminy oraz
upoważnienia
ustawowego
/wydanych
zostało 8
Zarządzeń Wójta/
plan dochodów
po zmianach
wynosił
35.298.087,83 zł
plan wydatków po
zamianach wynosił 38.859.887,83 zł.
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DOCHODY
dochody
wykonane /
dochodów
planowanych w
%

dochody
wykonane /
dochodów
wykonanych
ogółem w %

Dochody
planowane

Dochody
wykonane

Dochody ogółem (1+2)

35 298 087,83

36 791 351,76

104,23%

100,00%

1. dochody bieżące w tym w szczególności:

28 455 440,83

29 002 923,29

101,92%

78,83%

a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)

10 498 953,83

10 497 499,90

99,99%

28,53%

0,00

0,00

2. dochody majątkowe w tym w szczególności:

6 842 647,00

7 788 428,47

113,82%

21,17%

a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)

0,00

0,00

3 430 004,00

3 396 192,36

99,01%

9,23%

b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Dochody na plan 35.298.087,83 zł zostały wykonane w wysokości 36.791.351,76 zł co stanowi 104,23%
wykonania rocznego.
Na realizację powyższych dochodów składają się:
1. subwencja ogólna w kwocie 11.936.821 zł, co stanowi 32,4% uzyskanych dochodów
2. dotacje celowe /na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie
porozumień i pomocy finansowej udzielanej między jst/ 10.497.499,90 zł, co stanowi 28,5%
uzyskanych dochodów.
3. dochody własne w kwocie 6.568.602,39 zł, co stanowi 17,9% uzyskanych dochodów, z tego:
5.496.862,23 zł to dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat/ w tym
udziały we wpływach z pdof z MF stanowią kwotę 2.580.868 zł/ oraz kwota 1.071.740,16 zł
to dochody z innych należności.
4. dochody ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 7.788.428,47 zł co
stanowi 21,2% w tym środki pochodzące z RFIL, OZE to kwota 4.471.192,36 zł pozostałe środki
pochodzą z prog. rosnąca odporność 250.000 zł oraz subwencji na realizację zadań
inwestycyjnych 3.067.043 zł.

Dochody własne w tym podstawowe dochody podatkowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem.
W dalszym ciągu występują zaległości w realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych, gdzie zaległość
ta na 31.12.2021r z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego od rolników, i od nieruchomości/os.pr./ wynosi
105.141,26 zł. Nadmienić należy, że w stosunku do 31.12.2020r/108.253,80 zł/zaległość z tytułu podatków
zmalała o ok.3%. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe, na zalegających zostały
wystawione 232 upomnienia na kwotę 42.705,76 oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 9.414,63 zł .
Wójt gminy z urzędu umorzył zaległości podatkowe od osób fizycznych w wysokości 1.833 zł w tym podatek
od nieruchomości 78 zł, podatek rolny 1.229 zł i podatek leśny 276 zł oraz odsetki w wysokości 250 zł.
W Dz. 010 Rolnictwo w rozdz. 01010 powstały zaległości brutto w wysokości 11.289,23 zł z tyt. opłat za
pobór wody i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego. Zaległość
ta w stosunku do 31.12.2020r /11.660,20 zł/ uległa nieznacznemu zmniejszeniu .
W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa odnotować należy zmniejszenie zaległości z tyt. opłat mieszkaniowych
w zasobach komunalnych oraz czynszu wysokość zadłużenia brutto na 31.12.2021r wynosi 48.481,82 zł w
stosunku do zaległości z 31.12.2020r /54.347,59 zł/ nieznacznie zmalała.
W dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne powstały zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na kwotę 527.807,64 zł. Zaległość ta zmalała o 1,1% w
stosunku do 2020 roku /533.685,93 zł/
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Dz. 900 Gospodarka odpadami rozdz. 90002 powstały zaległości brutto w wysokości 32.655,11zł z tyt. opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2020 roku /32.160,30z zł/
nieznacznie wzrosła. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe w 2021 wystawiono
176 upomnień na kwotę 52.347,20 zł ,a z tego wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 20.848,30 zł –
egzekucja jest w toku. Wójt gminy z urzędu umorzył zaległość w wysokości 1.635 zł z tyt. opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W 2021 roku pozyskano także środki z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy
Ciepielów.
- dochody bieżące na plan 28.455.440,83 zł zostały wykonane w wysokości 29.002.923,29 zł, co stanowi
101,92 % wykonania rocznego.
Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o kwotę 4.126.474,88 zł a więc zachowana została relacja
określona art. 242 ust. 2.
Dochody realizowane były zgodnie z planem, większych odchyleń nie stwierdzono. Zaistniała sytuacja
związana z zagrożeniem epidemiologicznym Covid 19 nie wpłynęła na realizację dochodów w 2021 roku.
- dochody majątkowe na plan 6.842.647 zł zostały wykonane w wysokości 7.788.428,47 zł, co stanowi
113,82 % wykonania rocznego. W dochodach majątkowych nie stwierdzono odchyleń.

WYDATKI
wydatki
wykonane /
wydatków
planowanych w
%

wydatki
wykonane /
wydatków
wykonanych
ogółem w %

Wydatki
planowane

Wydatki
wykonane

Wydatki ogółem (1+2)

38 859 887,83

33 454 690,60

86,09%

100,00%

1. wydatki bieżące*

25 955 161,83

24 328 965,95

93,73%

72,72%

a) wydatki jednostek budżetowych w tym:

16 042 804,83

14 555 269,92

90,73%

43,51%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 482 101,50

9 067 084,94

95,55%

27,08%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 560 703,33

5 495 247,98

83,76%

16,43%

230 000,00

220 435,57

95,84%

0,66%

9 576 857,00

9 508 936,83

99,29%

28,42%

105 500,00

44 323,63

42,01%

0,13%

0

0

0

0

2. wydatki majątkowe

12 904 726,00

9 125 724,65

70,72%

27,28%

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy
finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

12 904 726,00

9 125 724,65

70,72%

27,28%

b) dotacje
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
e) obsługa długu jst
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
jst**

Wydatki na plan 38.859.887,83 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.454.690,60 zł, co stanowi 86,09%
wykonania rocznego, z tego:
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 9.125.724,65 zł, co stanowi 27,28% zrealizowanych
wydatków rocznych
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 24.328.965,95 zł, co stanowi 72,72% zrealizowanych
wydatków rocznych.
Z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
wydatkowano 9.067.084,94 zł, co stanowi 37,2 % wykorzystanych wydatków bieżących, pozostała kwota w
wysokości 15.261.881,01 zł stanowi 62,8% wykorzystanych wydatków bieżących i została przeznaczona na
wydatki rzeczowe
/ zakupy materiałów: biurowo - papierniczych, druków, opału, paliwa do samochodów, wyposażenia,
pomocy szkolnych, książek, środków czystości, odzież roboczą, różnych materiałów gospodarczych,
delegacje, energię, różnego rodzaju usługi: remontowe, pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawę
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sprzętu i urządzeń, w zakresie dowozu uczniów – bilety szkolne, szkolenia, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,
fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, zasiłki stałe, celowe wraz ze składką emeryt.-rent.
i zdrowotną z pomocy społecznej, dofinansowanie dożywiania dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, świadczenia z ZFŚS, ubezpieczenia
majątkowe: budynków, samochodów, pracowni, komputerów, stypendia – pokrycie kosztów pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników, za emisję zanieczyszczeń środowiska, koszty
stałego rejestru wyborców i inne wydatki rzeczowe/
usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Ciepielów /kwota 62.500 zł/
zmiana w palnie zagospodarowania przestrzennego /kwota 51.796 zł/
W 2021 roku w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wprowadzono do planu
wydatki na
- zarządzanie kryzysowe plan 50.000 zł wykorzystano 3.969,95 zł na zakup plandek zabezpieczających
W ramach środków COVID
- promocja szczepień – zakup gadżetów promujących kwota 10.000 zł
- w ramach programu wspieraj seniora wydatkowano kwotę 7.303,58 zł
- zakup wyposażenia -laboratoria przyszłości wydatkowana kwota 126.300 zł
Plan wydatków majątkowych stanowił w budżecie kwotę 12.904.726 zł i został wykonany w kwocie
9.125.724,65 zł, co stanowi 70,72% odchylenia stwierdzono w zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków i SUW
w Starym Ciepielowie” z powodu opóźnienia w procesie przystąpienia do przetargu. Nie zrealizowano
zadania zakupu działki w Dreźnie z powodu śmierci właściciela oraz w ramach zadania ASI województwo
mazowieckie zwróciło nam środki.
W ramach wydatków majątkowych przeciwdziałania COVID 19 RFIL wydatkowano kwotę 1.335.792,82 zł.
Pozostała realizacja była zgodna z przyjętym planem, z przeznaczeniem na:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział Rozdział

Treść

Paragraf

010
01010
6050

Plan

3 612 043,00

522 769,57

14,47

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 612 043,00

522 769,57

14,47

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 427 043,00

359 200,00

10,48

50 000,00

49 200,00

98,40

2 766 478,00

0,00

0,00

Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Ciepielowie

300 565,00

0,00

0,00

Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Starym
Ciepielowie

85 000,00

85 000,00 100,00

Opracowanie dokumentacji technicznej SUW w Świesielicach

85 000,00

85 000,00 100,00

140 000,00

140 000,00 100,00

185 000,00

163 569,57

88,42

185 000,00

163 569,57

88,42

Transport i łączność

59 562,00

59 548,00

99,98

Drogi publiczne powiatowe

59 562,00

59 548,00

99,98

59 562,00

59 548,00

99,98

59 562,00

59 548,00

99,98

12 000,00

0,00

0,00

Budowa oczyszczalni ścieków w Ciepielowie

Termomodernizacja budynku hydroforni w Ciepielowie

600
60014
6300

700

%

Rolnictwo i łowiectwo

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni
ścieków w Ciepielowie

6230

Wykonanie

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dofinasowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Ciepielów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi
woj.747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do km 3+070
Gospodarka mieszkaniowa
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70005
6050

710
71095
6050

6639

750
75023
6050

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

0,00

0,00

Zakup działki w miejscowości Drezno

12 000,00

0,00

0,00

Działalność usługowa

41 067,00

40 000,00

97,40

Pozostała działalność

41 067,00

40 000,00

97,40

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

40 000,00 100,00

Montaż klimatyzacji w budynku SPZOZ w Ciepielowie

40 000,00

40 000,00 100,00

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 067,00

0,00

0,00

/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI

1 067,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

121 500,00

121 500,00 100,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

121 500,00

121 500,00 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 500,00

121 500,00 100,00

Modernizacja sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w
Ciepielowie

33 000,00

33 000,00 100,00

Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie

88 500,00

88 500,00 100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75404
6170

475 600,00

6170

75412
6050

10 000,00

10 000,00 100,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

10 000,00

10 000,00 100,00

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Lipsku

10 000,00

10 000,00 100,00

100 000,00

100 000,00 100,00

100 000,00

100 000,00 100,00

100 000,00

100 000,00 100,00

Ochotnicze straże pożarne

365 600,00

335 600,00

91,79

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

365 600,00

335 600,00

91,79

300 600,00

270 600,00

90,02

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Zakup sprzętu transportowego z przeznaczeniem na potrzeby
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie

/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem
terenu
Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy
OSP w Antoniowie
Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy
OSP w Bielanach
Modernizacja pomieszczenia na zaplecze santarne wraz z
wykonaniem przyłacza wodociagowego i biologicznej oczyszczalni
ścieków w OSP Łaziska
801
80101
6050

10 000,00 100,00

10 000,00

10 000,00 100,00

45 000,00

45 000,00 100,00

2 185 000,00 1 690 192,82

77,35

Szkoły podstawowe

2 185 000,00 1 690 192,82

77,35

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 185 000,00 1 690 192,82

77,35

/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepielowie

1 560 000,00 1 065 192,82

68,28

Wykonanie pracowni humanistycznej w Publicznej Szkole
Podstawowej w Ciepielowie
Wykonanie pracowni przedmiotowych dla Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ciepielowie

90005

10 000,00

Oświata i wychowanie

Modernizacja budynku PSP w Ciepielowie Plac Zwycięstwa

900

93,69

Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

75410

445 600,00

500 000,00

500 000,00 100,00

35 000,00

35 000,00 100,00

90 000,00

90 000,00 100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 950 954,00 5 799 114,26

97,45

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

5 465 954,00 5 320 781,23

97,34
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6057

6059

6230

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 430 004,00 3 396 192,36

99,01

/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów
słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i
Solec nad Wisłą"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii

3 430 004,00 3 396 192,36

99,01

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 871 950,00 1 771 502,52

94,63

1 871 950,00 1 771 502,52

94,63

/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów
słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeczniów, Ciepielów i
Solec nad Wisłą"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dofinasowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych
na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepielów
Dofinasowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych
budynkach na obszarze gminy Ciepielów
Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90095
6050

6050

92601
6050

92695
6050

36 000,00

81,82

120 000,00

117 086,35

97,57

130 000,00

123 531,46

95,02

20 000,00 100,00

50 000,00

50 000,00 100,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

53 531,46

Zakup iluminacji świetlnej -drzewko do parku w Ciepielowie

30 000,00

30 000,00 100,00

Zakup iluminacjij świetlnej - fontanna do centrum Ciepielowa

30 000,00

23 531,46

78,44

Pozostała działalność

355 000,00

354 801,57

99,94

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

355 000,00

354 801,57

99,94

89,22

60 000,00

59 999,99 100,00

60 000,00

59 999,99 100,00

60 000,00

59 999,99 100,00

160 000,00

159 801,60

99,88

15 000,00

15 000,00 100,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

189 000,00

189 000,00 100,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

189 000,00

189 000,00 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

189 000,00

189 000,00 100,00

10 000,00

10 000,00 100,00

20 000,00

20 000,00 100,00

159 000,00

159 000,00 100,00

Kultura fizyczna

258 000,00

258 000,00 100,00

Obiekty sportowe

20 000,00

20 000,00 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

20 000,00 100,00

Dobudowa chodników z kostki brukowej na kompleksie sportowo rekreacyjknym w Ciepielowie

20 000,00

20 000,00 100,00

Pozostała działalność

238 000,00

238 000,00 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

238 000,00

238 000,00 100,00

Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Domu
Ludowego w Wielgiem
Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy
wiejskiej w Ciepielowie Kolonii
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii
etap II
926

44 000,00

20 000,00

Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Ciepielowie Kolonii

92109

93,35

70 000,00 100,00

Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi
Drezno
Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi
Marianki
Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi
Podgórze
Zagospodarowanie wschodniej części Placu Zwycięstwa w
Ciepielowie et.I

921

153 086,35

70 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi
Borowiec
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne we wsi
Rekówka
6060

164 000,00
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Dokumentacja projektowa i budowa toru rowerowego
PUMPTRACK na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w
Ciepielowie
Opracowanie projektu budowy mini kompleksu sportowo rekreacynego w miejscowości Kałków

Razem

223 000,00

223 000,00 100,00

15 000,00

15 000,00 100,00

12 904 726,00

9 125 724,65

W ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE zrealizowano zadanie z 2020 roku na
zadanie budowa instancji OZE w kwocie 5.167.694,88 zł.
DOTACJE
1. dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone, dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na podst.
porozumień – na plan 10.498.953,83 zł otrzymano kwotę 10.497.499,90 zł, co stanowi 99,9% wykonania
planu rocznego.
Wydatkowano kwotę 10.497.499,90 zł z przezn. na : zadania z zakresu administracji – utrzymanie USC i
ewidencji ludności, pomoc społeczną – wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych , świadczenie
wychowawcze 500+, funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi, składkę na ubezpieczenie emerytalno –
rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystenta rodziny, wypłatę zasiłków stałych ,
okresowych, zwrot podatku zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi,
aktualizacje stałego rejestru wyborców, dożywianie uczniów, wypłatę stypendium – pokrycie kosztów
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników oraz dotację z zakresu wychowania
przedszkolnego, KDR.
2. pozyskano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z innych źródeł w
wysokości 3.514.092,36 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją kosztów na budowę
instalacji OZE na terenie gminy Ciepielów kwota 3.396.192,36 zł ,MIASy w miejscowości Drezno, Marianki,
Podgórze, Borowiec, Rekówka na kwotę 75.000 zł oraz otrzymano dotacje na dofinas. inwestycji i zakup
sprzętu dla jednostek OSP Łaziska, Bąkowa i Antoniów kwota 42.900 zł
W ramach zrealizowanych wydatków zostały przekazane dotacje:
Dział

Rozdział

§

1
2
3
Jednostki sektora finansów
publicznych

600
60060 60014
0
710
71095

754

921

Plan

Wykonanie

%

4
Nazwa jednostki

5

6

7

6300

Starostwo Powiatowe w Lipsku

59 562

59 548

99,98

6639

Województwo Mazowieckie ASI

1 067

0

0

75404

6170

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

10 000

10 000

100

75410

6170

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie

100 000

100 000

100

92116

2480

Jednostki nie należące do
sektora finansów publicznych

9
60109

Treść

926
01010

6230

Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/

210 000

200 435,57 95,45

Nazwa jednostki

Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepielów
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9
69009

926
90005

6230

6230
9
926

992605 2820

Ochrona powietrza atmosferycznego –
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w
mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na
obszarze gminy Ciepielów
Ochrona powietrza atmosferycznego –
dofinasowanie kosztów budowy instalacji
kolektorów słonecznych na budynkach
mieszkalnych na obszarze gminy Ciepielów
‘’zajęcia sportowe’’ – organizacja zajęć, treningów i
rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży
z terenu gminy Ciepielów

Ogółem

120 000

117 086,35 97,57

44 000

36 000

81,81

20 000

20 000

100

749 629

706 639,49 94,27

- podmiotowa na plan 210.000 zł w kwocie 200.435,57 zł, co stanowi 95,45% planu przeznaczonego na
utrzymanie samorządowej instytucji kultury tj. GBP w Ciepielowie i fili w Wielgiem
- celowa na plan 539.629 zł przekazano 506.203,92 zł, co stanowi 93,8% wykorzystania planu zgodnie z
zawartymi umowami. Odchylenia należy stwierdzić tylko w dotacji przekazanej dla Województwa
Mazowieckiego z uwagi na zwrot dotacji.
Opłata przystankowa na plan 1.000 zł otrzymano kwotę 0 zł oraz wydatkowano kwotę 0 zł .
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 71.830 zł otrzymano kwotę
79.928,99 zł natomiast wydatki na plan 81.830 zł wydatkowano kwotę 80.049,32 zł z przeznaczeniem na
zakup nagród w konkursach gminnych o tematyce alkoholowej i narkotykowej, posiedzenie Gminnej
Komisji Alkoholowej, gazetka Nasza Gmina, przedstawienia profilaktyczne, ulotki. W kwocie dochodów i
wydatków zrealizowana jest kwota 6.829,11 zł pochodząca z tzw. „małpek”.
Wydatki przewyższały kwotę dochodów zrealizowanych.
Odpady komunalne- dochody na plan 650.000 zł wykonanie 744.035,19 zł. Wydatki na plan 786.800 zł
wydatkowano kwotę 734.125,37 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, prowizję banku za płatności masowe, usługi pocztowe oraz za prowadzenie monitoringu
składowiska odpadów, licencję na oprogramowanie, wynagrodzenie i pochodne pracownika, zakup
kontenerów i utwardzenie terenu PSZOK .
Kwota 14 518,11zł otrzymana z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska została wykorzystana na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /01010-6230/.
Rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.336.661,16 zł.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, informuję, że Gmina
- nie posiada niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające
z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej na koniec roku 2021, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu
roku 2022.
- posiada wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu które przeznaczono na sfinansowanie
deficytu roku 2022 są to środki z RFIL COVID 19 które wprowadzono do budżetu roku 2022 jako
przychody i deficyt w wysokości 1.224.207,18 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 9.909,82 zł, środki z programu rosnąca odporność kwota 250.000 zł, oraz środki z
uzupełninia subwencji ogólnej kwota 3.067.043 zł .
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W 2021 roku spłacono zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów w wysokości 770.000 zł.
W 2021 roku nie zaciągano nowych pożyczek i kredytów.
Na dzień 31.12.2021r stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne wynosi
3.250.000 zł,
w tym:
- kredyty na kwotę 560.000 zł zaciągnięte na :
pokrycie występującego deficytu /BS/ 560.000 zł do 31.12.2027r
- pożyczka - emisja obligacji /PKO/ 2.690.000 zł – na przebudowę dróg gminnych do dnia 31.12.2026r.
W roku 2021 wydatkowano kwotę 44.323,63 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.
Wskaźnik poziomu zadłużenia na 31.12.2021r wynosi 8,83%, a wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem
wyniósł 2,21 %.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Własność komunalną Gminy potwierdzoną prawomocnymi decyzjami Wojewody, bądź nabytą
notarialnie lub sądownie stanowią nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 31,6209 ha, z
czego 20,7425 ha jest zabudowane budynkami mieszkalnymi lub innymi użyteczności publicznej.
5 nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,97 ha oddane jest notarialnie w wieczyste
użytkowanie. 3,456 ha jest w zarządzie jednostek budżetowych - oświatowych działających na
terenie gminy. W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 27,1949 ha.
W roku 2021 dokonano realizacji na poniższe inwestycje:
1.
2.
3.
4.

Termomodernizacja budynku OSP w Łaziskach o wartości 25 000 zł
Termomodernizacja świetlicy Ciepielów Kolonia za kwotę 159 000 zł
Termomodernizacja budynku hydroforni w Ciepielowie za kwotę 140 000 zł
Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w miejscowości
Rekówka i Borowiec za kwotę 70 000 zł.
5. Przekazano przydomowe oczyszczalnie ścieków za kwotę 1 258 672,06 zł
6. Wykonano tor rowerowy PUMPTRACK na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Ciepielowie o
wartości 223 000 zł oraz wykonano chodnik z kostki brukowej za kwotę 20 000 zł – łącznie 243 000
zł
7. Wybudowano miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości: Marianki, Drezno, Podgórze za kwotę
179 999,97 zł
8. W ramach programu poprawa środowiska naturalnego wybudowano ekologiczną oczyszczalni
ścieków przy budynku OSP Bielany, OSP Łaziska, OSP Antoniów za kwotę 40 000 zł., oraz przy
budynku świetlicy w miejscowości Ciepielów Kolonia za kwotę 20 000 zł, oraz przy budynku Domu
Ludowego w Wielgiem o wartości 10 000 zł – łącznie 70 000 zł
9. Wybudowanie placu zabaw w miejscowości Ciepielów Kolonia o wartości 15 000 zł
10. Wykonano rewitalizację wschodniej części Pl. Zwycięstwa w Ciepielowie za kwotę 210 391,34 zł
wraz z budową fontanny – iluminacji o wartości 23 531,46 zł – łącznie 233 922,80 zł
11. Wykonanie pracownie przedmiotową i humanistyczną w PSP Ciepielów Pl. Zwycięstwa za kwotę 79
000 zł oraz pracownie przedmiotową w PSP Ciepielów ul. Lekarska za kwotę 46 000 zł – łącznie
125 000 zł
12. Zakupiono oprogramowanie zestawu komputerowego za kwotę 68 927,32 zł
13. Zlikwidowano plac zabaw w miejscowości Bąkowa o wartości 39 991,60 zł
14. Wykonano fotowoltaikę o wartości 4 356 926,45 zł, pompę ciepła o wartości 349 704,38 zł oraz
kolektory słoneczne za kwotę 1 377 439,84 zł – łącznie 6 084 070,67 zł
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15. W ramach uatrakcyjnienia wizerunku w parku w Ciepielowie zakupiono iluminację świetlną w
formie drzewka za kwotę 30 000 zł

16. W budynku Urzędu Gminy dokonano modernizację sieci telefonicznej za kwotę 33 000 zł,
zakupiono urządzenie klimatyzacyjne o wartości 40 000 zł wraz z wykonaniem klimatyzacji w
pomieszczeniach Urzędu Gminy za kwotę 88 500 zł – łącznie 161 500 zł
17. Zlikwidowano centralę telefoniczną MICRA w Urzędzie Gminy o wartości 4 575 zł
18. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przekazała na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego Nr 1/2021 z dnia 28.04.2021 r. samochód pożarniczy ratunkowo
– gaśniczy o wartości 681 480 zł, oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 20.05.2021 r. przekazała samochód
pożarniczy Star Man za kwotę 374 500 zł.
19. Częściowo wymienione zostały stare meble w Urzędzie Gminy o wartości 14 138,80 zł
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Część tabelaryczna mienia gminy stanowi informację o stanie mienia komunalnego.
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V. SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W gminie nie funkcjonują spółki komunalne. W gminie funkcjonują następujące jednostki
budżetowe:
1. Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie:
a) Filia w Wielgiem.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepielowie:
a) Samorządowe Przedszkole w Wielgiem,
b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr Papuzińskiego w Ciepielowie,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie.
W jednostkach budżetowych nie byli zatrudnieni radni gminni.

VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
- w Ciepielowie przy ul. Papuzińskiego 24 – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o powierzchni 55 m2
każde. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,00 m2, o przeciętnej liczbie 3 izb,- w
miejscowości Bąkowa – w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni
48,40 m2, 61,45 m2, 110,17 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,02 m2, o przeciętnej
liczbie 4 izb.
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2021 r. 7 mieszkań.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. – znajdowało się 7 mieszkań. Nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkań w
miejscowości Pcin , lokale zostały przekazane na poszerzenie działalności SPZOZ. Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na terenie gminy wynosiła 80,34 m2 ogółem, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca
gminy – 22,5 m2. W 2021 r. nie oddano do użytkowania mieszkań znajdujących się w zasobie gminy. W
2021 r. nie dokonano mieszkań zjdujących się wówczas w zasobie Gminy. W 2021 r. nie wszczęto
postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy. Na
dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie
54 347,59 zł. W 2021 r. nie dokonano remontu mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym Gminy.

VII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku 2021 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objętę było 100 %
powierzchni gminy. W 2021 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W poprzednim roku nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy. Gmina pracuje na
podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja inwestycji odbywa się na
podstawie wydanych wypisów i wyrysów z planu miejscowego. W roku 2021 wydano 94 wypisów i wyrysów
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów.

VIII. PRZEDSIĘBIORCY
W 2021 roku zarejestrowano w gminie 24 nowych przedsiębiorców.
- wyrejestrowano 9 przedsiębiorców,
- dokonano zawieszenia 25 przedsiębiorców,
- dokonano zmiany w 30 wpisach,
- dokonano wznowienia prowadzenia działalności 11 przedsiębiorców.
W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje 209 przedsiębiorców
działających na terenie gminy Ciepielow.
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IX. MIESZAŃCY GMINY
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o
55 osób w stosunku do roku 2020 r., przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła ona 5571osób, w tym
2811 kobiet i 2760 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych wygląda to
następująco: - liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 535 osób, a liczba
mieszkańców – 524, - liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-60 lat) wynosiła 1533 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65) wynosiła 1882, - liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym
wynosiła 741, a liczba mieszkańców: 354.
Migracje przebiegały w kierunku miasta i wsi, związane były z zatrudnieniem i zmianą miejsca
zamieszkania. Na początek 2021 r. na terenach wiejskich mieszkało 5626 osób. Na koniec 2021 r. dane te
przedstawiały się następująco: 5571 osób.
Wykaz sołectw położonych na terenie gminy Ciepielów wraz z liczbą osób zameldowanych na
pobyt stały na dzień 31.12.2021 r.: Antoniów-Czerwona (192), Anusin (178), Bąkowa (327), Bielany (99),
Borowiec (45), Chotyze (183), Ciepielów (750), Ciepielów-Kolonia (190), Kunegundów-Czarnolas (141),
Dąbrowa (220), Drezno (95), Gardzienice-Kolonia (130), Kałków (251), Kawęczyn (68), Kochanów-Sajdy (57),
Łaziska (402), Marianki (184), Pasieki (54), Pcin (257), Podgórze (83), Podolany (17), Ranachów B (142),
Rekówka (123), Stare Gardzienice (126), Stary Ciepielów (257), Świesielice (305), Wielgie (600), Wólka
Dąbrowska (95). W ujęciu statystycznym urodzeń, w roku 2017 urodziło się na terenie gminy 63 dzieci, w
2018: 65 dzieci, w 2019: 61 dzieci, w 2020: 63 dzieci. W 2021 r. narodziło się w gminie 52 dzieci, w tym 28
dziewczynki i 24 chłopców, a zmarło 86 osób. Wobec tego nie było przyrostu naturalnego w 2021 r.

X. SPRAWY OBYWATELSKIE
W 2021 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy
Ciepielów z organizacjami pozarządowymi.
Do urzędu wpłynęło w 2021 r. 14 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Na
wszystkie 14 wniosków udostępniono informację wnioskodawcy. Wnioski dotyczyły głównie wydatków
finansowych ponoszonych przez Urząd Gminy, planowanych inwestycji oraz obowiązujących w gminie
programów. Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych nie wpłynęły wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W 2021 r. funkcjonowało w gminie następujące organizacje pozarządowe:
- OSP w Ciepielowie 27 – 310 Ciepielów, ul. Kochanowskiego 10, KRS 0000108043
- OSP w Antoniowie 27 – 310 Ciepielów, Antoniów 27a, KRS 0000118901
- OSP w Bąkowej 27 – 310 Ciepielów, Bąkowa 45, KRS 0000116504
- OSP w Bielanach 27 – 310 Ciepielów, Bielany 18A, KRS 0000255665
- OSP w Łaziskach 27 – 310 Ciepielów, Łaziska 99, KRS 0000113547
- Klub Sportowy VIDEO w Ciepielowie, 27-310 Ciepielów, EKST.4220.13.1.2014,
- Gminny Klub Sportowy Lider Video Ciepielów, 27-310 Ciepielów, EKST.4220.15.2.2019,
- Klub Sportowy „SZWĘDAKI” Bąkowa 107, 27-310 Ciepielów, EKST.4220.14.1.2015
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Oświaty w Gminie Ciepielów, Ciepielów, 27 – 310 Ciepielów, ul.
Lekarska 1, KRS 0000259661
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gardzienice Kolonia, Gardzienice Kolonia 10, 27-310 Ciepielów, 0000690233
- Stowarzyszenie Ludzi Sztuki ,,Grupa Działania” ul. Kochanowskiego 6, 27-310 Ciepielów,
0000748400
- Polski Związek Wędkarski – Koło w Ciepielowie, 27 – 310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 29
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Ciepielowie, 27 – 310 Ciepielów, ul.
Kochanowskiego 4
- Stowarzyszenie „Na rzecz Umacniania Demokracji i Poszanowania Godności Obywatelskiej w Gminie
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Ciepielów”, 27-310 Ciepielów
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje
jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć organowi
stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni. Program współpracy Gminy Ciepielów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 po wcześniejszych
konsultacjach przyjęty został w dniu 27 listopada 2020 uchwałą Rady Gminy Ciepielów
Nr XXIV/147/2020.
Dnia 26.02.2021r. Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójt Gminy Ciepielów ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego na terenie Gminy Ciepielów w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2021r. w dyscyplinie piłka nożna - prowadzenie 1 grupy piłkarskiej seniorów. Na
otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta złożona dnia 22.03.2021r. roku o godzinie 9.55 przez Gminny Klub
Sportowy „Lider Video Ciepielów” z siedzibą Stary Ciepielów 47, 27-310 Ciepielów. Oferta spełniała warunki
formalne określone w ogłoszeniu oraz została oceniona merytorycznie na 39 punktów. Zarządzeniem
Nr 27/2021 Wójt Gminy Ciepielów dnia 31 marca 2021r. udzielił dotacji na zlecenie realizacji zadania
publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w wysokości 20 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego 30.11.2021r. Zadanie realizowane
było zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji było zgodne z
przeznaczeniem.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
oraz art.15 ust. 2a,2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarządzeniem Wójta
Gminy powołana była komisja konkursowa. Zadaniem Komisji było opiniowanie złożonych ofert na
realizację przedmiotowego zadania z zachowaniem trybu
i kryteriów określonych w ogłoszeniu, przedłożenie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy ofert spełniających
wymogi formalne i merytoryczne, sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.
Łącznie w 2021r. przekazano na podstawie zawartej umowy kwotę 20 000 zł. Wykorzystanie dotacji
na koniec 2021r. wyniosło 100 %.

XI. POMOC SPOŁECZNA
W gminie Ciepielów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej
wyniosły w 2021 roku 9 781 503 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 148 194
zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 8 968 214 zł. co stanowi 91,68% ogólnych wydatków w zakresie
polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 832 693 zł. co stanowi 78,51 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia 80 249 zł. Najwięcej środków
wydano na następujące pozycje budżetowe świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz zasiłki
stałe.
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku było 250 osób,
w tym 250 osobom przyznano świadczenia, z tego 149 osób jest w wieku produkcyjnym oraz 26 osób w
wieku poprodukcyjnym. Osób długotrwale korzystających jest 112.
W 2021r. na terenie gminy nie funkcjonowały placówki interwencyjne, domy pomocy społecznej,
noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych, rodzinne domy pomocy, środowiskowe domy
samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domy dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
W 2021roku średniomiesięcznie 215 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na
dzieci.
Kwota wydatków na świadczenia rodzinne w 2021r. wyniosła 1 006 075,63 zł , w tym na zasiłki
pielęgnacyjne – wyniosła 407 073,00 zł.
W roku 2021- ok. 556 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), na ten cel
wydatkowano 5 720 766,00 zł
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W 2021 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 176 108 zł.
W 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 6 pracowników.

XII. OCHRONA ZDROWIA
W roku 2021 na terenie gminy Ciepielów funkcjonował jeden podmiot. SPZOZ mieści się nadal w 2
budynkach: Batalionów Chłopskich (poradnia lekarza POZ) oraz Pcin 39 (poradnia rehabilitacyjna).
Stan osobowy pracowników SPZOZ Ciepielów na dzień 31.12.2021 r.
Ogółem -16 pracowników:
personel POZ -7 osób = 6 etatów
personel fizjoterapii 5 osób=5 etatów ( w tym 1 urlop wychowawczy)
obsługa 2 osoby=2 etaty
administracja 2 osoby=2 etaty
Lekarze zatrudnieni na kontrakt lub umowę zlecenie: 2 osoby.
Liczba pacjentów korzystających ze świadczenia lekarza POZ w Ciepielowie to: 3494 osoby.
Finansowanie pacjentów z NFZ/ kwota za pacjenta/ msc:
Ubezpieczeni 0-6 rż
38,83 zł
Ubezpieczeni 7-19 rż
17,26 zł
Ubezpieczeni 20-39 rż
14,38 zł
Ubezpieczeni 40-65 rz
19,27 zł
Ubezpieczeni 66-75 rż
38,83 zł
Ubezpieczeni powyżej 75 rż
44,58 zł
W 2021 roku SPZOZ otrzymał akredytację Ministerstawa Zdrowia w zakresie POZ.
W gminie na początek 2021 r. funkcjonowała 1 apteka, a na koniec 2021 r. –1 apteka. Punktów
aptecznych nie prowadzono.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie Gminy Ciepielow działa jeden Posterunek Policji, który obejmuję obszar działania na
terenie całej gminy. Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2021 r. stan etatowy Posterunku Policji w
Ciepielowie to: 7 policjantów: - Kierownik , - 2 dzielnicowych , - 4 policjantów patrolowo –interwencyjnych.
Obszar działania Posterunku to gm. Ciepielów, Chotcza oraz częściowo teren gminy Solec nad Wisłą.
W 2021 roku na terenie gminy Ciepielów i Chotcza zaistniało 88 przestępstw, w tym 67 na terenie gm.
Ciepielów, z czego wykryto 57 czynów, 5 przestępstw umorzono z powodu niewykrycia sprawcy ( wskaźnik
wykrywalności 85,07%). Najwięcej czynów przestępczych ujawniono w kategoriach:- nietrzeźwy kierujący –
24,- niealimentacja - 6, - oszustwa – 5, - groźby karalne – 4, - naruszenia zakazu sądowego - 3 ,- znęcanie
się nad rodziną - 3, - kradzież mienia - 3, - niszczenie danych informatycznych – 3, - narażenie innej osoby
chorobą zakaźną – 2, - uszkodzenie mienia - 2, - wypadek drogowy - 1 - śmiertelny, - niestosowanie się
do polecenia zatrzymanie pojazdu 2, - przestępstwa z ustawa o przeciwdziałaniu narkomani -2, - kradzież
z włamaniem – 1, - uporczywe nekanie – 1, - posiadanie broni palnej bez zezwolenia – 1, - naruszenie
nietykalnosci f – sza – 1, znieważenie f – sza – 1, - pobicie – 1, - uszkodzenie ciała – 1.
Policjanci w ramach realizowanych akcji i programów odwiedzają osoby starsze, nieporadne życiowo oraz
samotnie zamieszkujące uczulając te osoby na zagrożenia takie jak oszustwa, kradzieże, wyłudzenia itp.
Kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne oraz narażone na wychłodzenie organizmu.
Na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Ciepielów wpływa praca dzielnicowych, którzy realizując
polecenia podejmowali następujące działania: prowadzono akcję „Dzielnicowy bliżej nas”, kontynuowano
program „Moja komenda” polegającą na zacieśnieniu współpracy ze społeczeństwem, jako podstawowej
aktywności w zakresie bieżącego diagnozowania oczekiwań w obszarze zapewnienia szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa. Dzielnicowi posiadają służbowe telefony komórkowe z numerem „przypisanym” do rejonu
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służbowego, posiadają funkcyjne skrzynki poczty elektronicznej. W dalszym ciągu realizowany jest program
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa bazujący na zgłoszeniach i konsultacjach społecznych, gdzie
otrzymujemy cały czas zgłoszenia o zagrożeniach. Następnie zgłoszenia te są weryfikowane a jeżeli się
potwierdza, są eliminowane. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Dzielnicowi prowadzą działania
priorytetowe, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w miejscu, gdzie są prowadzone. W 2021 roku
było to: nieprawidłowego parkowania ul. Zwyciestwa, oraz spożywanie alkoholu I zaśmiecanie w rejonie
parku w Ciepielowie. Ponadto dzielnicowi prowadzą nadzór nad rodzinami zagrożonymi przemocą domową,
nad młodzieżą narażoną na demoralizację. Dzielnicowi utrzymują stały kontakt z dyrektorami szkół,
pedagogami i wychowawcami szkolnymi oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Mimo panującej
pandemii inicjowali I odbywali spotkania środowiskowe, w czasie których omawiali stan bezpieczeństwa na
terenie swojego rejonu działania oraz zbierali informacje, wnioski od mieszkańców do realizacji w celu
poprawy ich poczucia bezpieczeństwa.
W ramach pełnionej służby policjanci nasilili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępstw i
wykroczeń, w tym uciążliwych społecznie oraz związanych z łamaniem wprowadzonych obostrzeń w
związku z panującą pandemią. Na terenie działania Posterunku Policji w Ciepielowie zostało
przeprowadzonych 114 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego 71 takich wniosków sporządzono
na terenie gminy Ciepielów. Policjanci przeprowadzili 773 interwencji, z czego duża cześc obostrzeń
związanych z pandemią Covid-19.
Mandaty karne nakładane były w większości przypadków za wykroczenia uciążliwe społecznie i
wykroczenia w ruchu drogowym oraz nieprzestrzegania obostrzeń związanych z wystąpieniem stanu
epidemii. W wyniku prowadzonej analizy stwierdzić należy, że najwięcej przestępstw, jak i też wykroczeń
dokonywanych jest w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych. W omawianym okresie czasu
policjanci dostarczyli 60 informacji operacyjnych z czego większość zostało potwierdzonych i
wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach. W 2021 roku na terenie gminy Ciepielów odnotowano
1 wypadki drogowe ze skutkiem smiertelnym. Stan zagrożenia wypadkami drogowymi na terenie gminy
Ciepielów :
Gmina

Wypadki
2018

Ciepielów

7

Zabici
2019

2020

2021

9

2

1

2018 2019
0

1

2020
0

2021
1

W celu ograniczenia ilości zdarzeń drogowych na terenie Gminy Ciepielów policjanci z KPP w Lipsku oraz PP
w Ciepielowie przeprowadzili wiele spotkań z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami gminy.
Tematami spotkań było wykształcenie prawidłowej postawy młodzieży w korzystaniu ze środków lokomocji,
respektowaniu przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowego zachowania się wobec innych uczestników
ruchu drogowego. W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom uzależnień narkotykowych i innych,
zintensyfikowano działania informacyjno – edukacyjne w szkołach, gdzie organizowano spotkania z osobami
małoletnimi, pedagogami z którymi omawiano zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających
oraz spożywaniem alkoholu.
Przeprowadzono akcje pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”, „Prędkość”., „Pasy”, „Telefon” „Bezpieczny weekend”, „Smog” „Znicz”,.
Przemoc w rodzinie. Realizowana jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem
Rejonowym w Lipsku III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich. Realizacja procedury interwencji Policji
„Niebieska Karta”: - Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie ,,Niebieskich Kart”- 7

XIV. TRANSPORT
Na terenie gminy nie funkcjonuje transport gminny ani międzygminny.
Realizowany jest natomiast przez PKS Radom, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, linię dalekobieżną PKS
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„POLONUS” w Warszawie, prywatną linię komunikacyjną M.B. BUS oraz przez TravelBuss z Opola
Lubelskiego.
Gmina realizuje natomiast dowóz uczniów do szkół w okresie trwania nauki szkolnej, tj. do
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej i Ciepielowie oraz Przedszkola Samorządowego
w Wielgiem.
Dowóz uczniów realizowany był przy pomocy 2 autobusów gminnych oraz 2 autobusów przewoźnika. W
2021 roku dowóz uczniów realizował Andrzej Siebuła, ul. Świerkowa 5, 27-300 Lipsko w oparciu
o najniższą cenę zapytania ofertowego.
W okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku dowożonych było 74 uczniów 2 autobusami przewoźnika, w
maju i czerwcu 162 uczniów 2 autobusami przewoźnika, a od września do grudnia 2021 roku przewoźnik
dowoził 171 dzieci.
Dowóz uczniów realizowany był na 4 trasach. Każdy autobus realizował w okresie trwania nauki szkolnej 2
trasy przywozowe rano oraz dwukrotny popołudniowy odwóz uczniów do domu, natomiast od stycznia do
końca kwietnia 2021 roku tylko 1 odwóz i przywóz przedszkolaków
i uczniów klas 1-3.
Dowóz uczniów do szkół kosztował gminę rocznie 347 319,32 zł, przy planowanych wydatkach
388 580,00 zł.

XV. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP, tj.: Antoniów, Bąkowa, Bielany, Ciepielów i Łaziska.
Z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy wiążą się znaczne koszty finansowe,
ponoszone corocznie przez samorząd na utrzymanie w/w jednostek w gotowości bojowej i skuteczną walkę
z żywiołem. W roku 2021 planowana kwota wydatków wyniosła 752 244,00 zł, z czego wydatkowano
627 974,19 zł , czyli 83,5 % ogółu rocznych wydatków.
335 600,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne, w tym:
- budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu- wydatkowano 270 600,00 zł
- budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Antoniowie – 10 000,00 zł
- budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku remizy OSP w Bielanach – 10 000,00 zł
- modernizacja pomieszczenia na zaplecze sanitarne wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i
biologicznej oczyszczalni ścieków w OSP w Łaziskach – 45 000,00 zł
Dodatkowo Gmina Ciepielów wyasygnowała kwotę 17 908,60 zł do zakupu fabrycznie
nowego wyposażenia osobistego strażaka dla OSP w Antoniowie i Bąkowej, przy wsparciu Samorządu
Województwa mazowieckiego kwotą 17 900,00 zł.
Jednostki OSP posiadają 7 średnich samochodów pożarniczych oraz jeden lekki samochód
pożarniczy typu Ford transit. Najbardziej doposażoną jednostką jest OSP w Ciepielowie, działająca w
ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki czemu w 2021 roku otrzymała kwotę 12 000,00
zł na zakup sprzętu i wyposażenia.
Z dotacji tej jednostka OSP w Ciepielowie rozlicza się w KP PSP w Lipsku, przedstawiając stosowne faktury
zakupu. Jednostka posiada 2 średnie samochody pożarnicze oraz 1 lekki, zatrudnionych jest 2 kierowców
oraz posiada specjalistyczny sprzęt pożarniczy.
Jest jednostką, na której spoczywa główny ciężar wszelkich działań ratowniczych.
Oprócz gaszenia pożarów OSP w Ciepielowie uczestniczy we wszelkich zdarzeniach, jakie zaistnieją w ciągu
roku nie tylko na terenie gminy, lecz i gmin sąsiednich, gdy wymaga tego sytuacja.
W jednostkach OSP zatrudnionych jest 6 kierowców.
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ILOŚĆ WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP W 2021 ROKU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Jednostka OSP
ANTONIÓW
BĄKOWA
BIELANY
CIEPIELÓW
ŁAZISKA
OGÓŁEM

Pożary
0
3
3
19
5
30

Miejscowe zagrożenia
0
10
5
65
16
96

Alarmy fałszywe
0
0
0
1
1
2

Ogółem
0
13
8
85
22
128

Jednostki OSP Antoniów, Bąkowa i Ciepielów oprócz działań ratowniczych, dodatkowo uczestniczą
w odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych. Ułatwia to znacznie życie mieszkańcom gminy w okresie zimy i
zapewnia przejezdność dróg.

XVI. EDUKACJA
W gminie w 2021 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, brak jest szkół
zawodowych oraz szkół średnich. Nie przekazywano prowadzenia placówek podmiotom
niepublicznym. Przy następujących szkołach nie funkcjonowały oddziały
specjalne/integracyjne. W gminie brak jest szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych.
Ponadto, w gminie w 2021 r., nie funkcjonowały szkoły niepubliczne.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy
kształtowały się następująco:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie – 14 866,18 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej – 17 058,98 zł
Wydatki na gminną oświatę wynosiły 6 373 393,91 zł, z czego 4 806 546,00 zł
(75,41%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2021 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 57 uczennic i
uczniów w szkołach podstawowych (w tym w oddziałach specjalnych – 0 uczennic i uczniów),
0 uczennic i uczniów w szkołach zawodowych (w tym w oddziałach specjalnych – 0 uczennic i
uczniów) oraz 0 uczennic i uczniów w szkołach średnich (w tym w oddziałach specjalnych – 0).
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego , a dodatkowego
języka obcego – niemieckiego – uczyło się 132 uczennic i uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 17 osób. Najwięcej w
Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie – 19 uczniów w klasie, najmniej w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bąkowej – 13 uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach zatrudniono:
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie – 37,27 nauczycielek i nauczycieli (w
przeliczeniu na pełne etaty), w tym: nauczycieli stażystów - brak, 3,77 - nauczycieli
kontraktowych, 8,19 - nauczycieli mianowanych, 25,31 - nauczycieli dyplomowanych oraz
brak nauczycieli z tytułem profesora/profesorki oświaty.
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej - 10,63 nauczycielek i nauczycieli (w
przeliczeniu na pełne etaty), w tym: brak nauczycieli stażystów, 0 - nauczycieli
kontraktowych, 0,79 - nauczycieli mianowanych, 9,84 nauczycieli dyplomowanych oraz brak
nauczycieli z tytułem profesora/profesorki oświaty.
W ciągu 2021 r. zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach: - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Ciepielowie – zwolniono 0,764 nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty), Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej – zatrudniono 1,56 nauczyciela (w przeliczeniu na
pełne etaty).
Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 9 uczennic i uczniów.
Z kolei w 2021 r. szkoły ukończyło 56 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie - 47, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej -9.
Wszyscy uczniowie otrzymali promocje do kolejnej klasy. Zdawalność egzaminów kończących
szkoły
wynosiła:
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- w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie 100 %,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej 100%
Wójt Gminy w 2021 r. przyznał 282 stypendia dla uczennic i uczniów. Wynosiły one
176 767,21 zł. Przyznano je z powodu trudnej sytuacji materialnej.
312 uczennic i uczniów, stanowiących 75,18 % wszystkich uczennic i uczniów,
dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.

XVII. PRZEDSZKOLA
W 2021 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne, w tym brak przedszkoli z oddziałami
specjalnymi. Do gminnego przedszkola uczęszczało 148 dzieci, w tym 73 dziewcząt i 75chłopców. Do
przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2015 – 51 dzieci, w tym 21 dziewcząt i 30 chłopców
- rocznik 2016 – 53 dzieci, w tym 26 dziewcząt i 27 chłopców
- rocznik 2017 – 37 dzieci, w tym 20 dziewcząt i 17 chłopców
- rocznik 2018 – 6 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 1 chłopców
- rocznik 2019 – 1 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 0 chłopców
W gminie nie funkcjonowały punkty przedszkolne.
W gminie nie funkcjonowały żłobki, oddziały żłobkowe kluby dziecięce.
Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2021 r. objętych było ogółem 0 dzieci, w tym 0 dzieci na wsi i
0 dzieci w mieście.
W 2021 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 1 231 706,97 zł. W ciągu 2021 r.
zatrudniono w Przedszkolu samorządowym – 9,64 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Nauczyciele:
stażyści – 0,58 kontraktowi: - 4,06 etatu, mianowanych- 0 etatu, dyplomowanych - 5 etatów.

XVIII. BIBLIOTEKI
W Gminie Ciepielów w 2021 r. funkcjonowały dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie
oraz Filia Biblioteczna w Wielgiem. W 2021 roku nie zaistniały żadne zmiany w sieci bibliotecznej. Gminna
Biblioteka Publiczna w Ciepielowie znajdująca się przy ul. Kochanowskiego 4 zlokalizowana jest na piętrze w
budynku OSP. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,
umożliwiający wjazd z chodnika do holu znajdującego się na parterze. W budynku nie ma windy dla osób
niepełnosprawnych, do biblioteki prowadzą schody i korytarz. Osoby, dla których pokonanie istniejących
barier architektonicznych nie jest możliwe, mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem biblioteki.
Pracownik zniesie na parter potrzebne publikacje. Filia Biblioteczna w Wielgiem usytuowana jest na piętrze
w budynku Domu Ludowego. Do wejścia prowadzą schody z barierką, brak podjazdu dla osób
niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się parking z wieloma miejscami parkingowymi
ogólnodostępnymi. W budynku nie ma windy, do biblioteki prowadzą schody i korytarz.
Biblioteka w 2021 roku współpracowała z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Ciepielowie - użyczanie pomieszczeń bibliotecznych oraz wspieranie bieżącej działalności oraz
ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Ciepielowie – przyjmowanie
składek i rozliczanie ich z Zarządem Okręgowym w Radomiu.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 35000 woluminów, zaś na koniec roku – 35519 woluminów.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 6,2 na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 6,4
na dzień 31 grudnia 2021 r. W 2021 roku wzbogacono księgozbiór bibliotek o 524 pozycje nowości
wydawniczych, w tym 330 woluminów z literatury pięknej dla dorosłych, 121 woluminów z literatury
pięknej dla dzieci i młodzieży oraz 73 woluminy z literatury popularnonaukowej. Przy dokonywaniu zakupu
brano pod uwagę potrzeby i sugestie czytelników, a także nowości ukazujące się na rynku wydawniczym.
Wśród nowości znalazły się m.in. powieści poczytnych pisarzy polskich i zagranicznych, a wśród nich
kryminały, thrillery, powieści obyczajowe, psychologiczne, sensacyjne i historyczne, ciekawe pozycje
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należące do literatury faktu, biografie, poradniki i reportaże. Zakupiono także wiele publikacji dla dzieci i
młodzieży oraz wzbogacono księgozbiór z lekturami szkolnymi. W 2021 roku w GBP w Ciepielowie
przeprowadzono inwentaryzację pełną, metodą spisu z natury rzeczowych składników majątkowych:
środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu- wyposażenia i księgozbioru, trybem
zdawczo-odbiorczym. W wyniku przeprowadzonego skontrum, którego przedmiotem były książki
ubytkowane, książki znajdujące się na półce oraz książki wypożyczone czytelnikom, stwierdzono i
ubytkowano 5 braków bezwzględnych.
Biblioteki nie posiadają zbiorów audiowizualnych.
W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 663 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie
21799 woluminów. W ciągu 2021 roku odnotowana liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 8438.
Poszczególne biblioteki zatrudniały 4 pracowników, w tym jedna osoba przez cały 2021 rok przebywała na
urlopie bezpłatnym.
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 20 komputerów, w tym 16 z dostępem do Internetu, w tym 13
dostępnych było dla czytelników. W 2021 r. biblioteki zapewniały dostęp do Katalogu on-line na swojej
stronie www.ciepielow.naszabiblioteka.com., która dostosowana jest do potrzeb czytelników
niedowidzących - wyraźny kontrast, możliwość powiększania czcionki. Katalog on-line oprócz dostarczania
informacji o posiadanych zbiorach i ich lokalizacji umożliwia czytelnikowi wgląd do swojego konta i
możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów ich zwrotu, a także
dokonania rezerwacji lub zamówienia wybranych egzemplarzy. System biblioteczny automatycznie wysyła
czytelnikom przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów. W 2021 roku
odnotowana liczba wejść na indywidualny katalog OPAC wynosiła 4484.
W 2021 roku w miesiącu lutym GBP w Ciepielowie zorganizowała walentynkową akcję promującą
czytelnictwo „Randka w ciemno z książką”. Wystarczyło przyjść do biblioteki, podjąć czytelnicze wyzwanie i
wypożyczyć książkę „w ciemno”, nie widząc jej okładki, nie znając tytułu, autora, czy recenzji. Każdy
uczestnik zabawy otrzymał oryginalną zakładkę do książki wykonaną specjalnie na tę okazję.
W 2021 roku GBP w Ciepielowie kontynuowała realizację projektu „Mała książka — wielki człowiek”,
skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i przystąpiła do kolejnej jego edycji. Akcja zachęca nie tylko
do czytania, ale również do regularnego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Nasze Biblioteki
od początku realizacji projektu wydały już 79 wyprawek małym Czytelnikom.
W 2021 roku GBP w Ciepielowie zorganizowała konkurs „Czy znasz życie i mowę swych przodków? - Zapytaj
babcię, zapytaj dziadka” skierowany do mieszkańców gminy Ciepielów, mający na celu kultywowanie
tradycji ludowych – poznanie mowy, obyczajów i życia przodków.
Z okazji Tygodnia Bibliotek GBP w Ciepielowie przeprowadziła konkurs na wiersz promujący książki, czytanie
i Bibliotekę skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Ciepielów. Celem konkursu
było rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, promocja czytelnictwa, poszukiwanie nowych
talentów, wzmacnianie postaw zachęcających do częstego odwiedzania biblioteki i sięgania po książki.
Biblioteka promowała na swojej stronie internetowej zakupione nowości książkowe, różnorodne
wydarzenia o charakterze kulturalnym, zalecenia dotyczące korzystania z placówek bibliotecznych w czasie
epidemii, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej.
W miarę potrzeb przeprowadzono indywidualne szkolenia czytelników na temat korzystania z katalogu online biblioteki.
W związku z trwającą w 2021 roku pandemią Covid-19 czytelnicy mogli korzystać z udogodnień
wprowadzonych przez GBP w Ciepielowie. Najważniejsze to: wprowadzenie większego limitu
wypożyczanych egzemplarzy, przedłużenie okresu wypożyczenia, wypożyczanie do domu publikacji z
czytelni, utrzymywanie dogodnych godzin otwarcia.
W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 200 435,57 zł, z tego
6000 zł biblioteka przeznaczyła na zakup książek. W 2021 r. GBP w Ciepielowie pozyskała dotację Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, na zakup i zdalny
dostęp do nowości wydawniczych.
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XIX. OCHRONA ŚRODOWISKA
W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.
Na początku 2021 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił
100 %, zaś pod koniec roku –100 %. Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2021 r.
10,7 % mieszkań, zaś pod koniec – 10,7 %, w tym na wsi – 100 %. W 2021 roku na terenie gminy nie istniały
legalnie działające wysypiska odpadów komunalnych. Na początku i na końcu 2021 r. w gminie nie
zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. W 2021 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk.
Na dzień 1 stycznia 2021 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 89,13 kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz 83,14 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku
dane te przedstawiały się następująco: 90,93 kg selektywnie zebranych odpadów oraz 83,15 kg
zmieszanych odpadów komunalnych.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła
następujące działania:
-pozyskanie środków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest,
-pozyskanie środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- realizacja programu „ Czyste Powietrze”, które polega na wymianie pieców na ekologiczne,
-pozyskanie środków na zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp
ciepła.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2021 r. wynosiła 172160 m, a na koniec 172160 m.
W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 3900 m na początku oraz 3900 m na
koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkań (te które wyraziły chęć
przyłączenia). W przypadku sieci kanalizacyjnej: 10,93 %. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w
zarządzie bądź administracji gminy na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 3900 m, natomiast na dzień 31
grudnia 2021 r. 3900 m. Na dzień 1 stycznia 2021 r. istniało 179 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień
31 grudnia 2021 r. 183 przyłączy. Na terenie gminy funkcjonuje 484 indywidualne przydomowe
oczyszczalnie ścieków. W 2021 r. doszło do 11 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było
zamulenie/zapchanie studzienki. W związku z awariami podjęto decyzje o udrożnieniu studzienek. Na
terenie gminy Ciepielów na dzień 31 grudnia 2021 r. brak czynnej sieci gazowej.

XX. SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W roku 2021 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 21 dni.
Gmina nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy – 100% gminy objętych jest planem zagospodarowania
przestrzennego – oczekiwanie na wypis z planu - 0 dni - wydawany w dniu złożenia wniosku.
W 2021 roku do Rada Gminy w Ciepielowie wpłyneło trzy skargi, które przekazano zgodnie z
właściwością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
W 2021 roku Urząd Gminy w Ciepielowie nie zarejestrował wpływu żadnej skargi.
W 2021 roku Rada Gminy w Ciepielowie na 12 sesjach podjęła 60 uchwał Rady Gminy, w tym samym czasie
Wójt Gminy wydał 72 Zarządzenia.
W Urzędzie Gminy w Ciepielowie na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 31
pracowników na 26,76 etatach. Z czego:- pracownik biurowy: 16 osób, - robotnik gospodarczy: 3 osoba inkasent: 3 osoby, - kierowca OSP: 5 osób, - sprzątaczka: 2 osoby, - kierowca autobusu szkolnego: 2 osoby.

XXI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2021r. 148 km dróg. Na dzień 31
grudnia 2021 r. długość dróg w gminie wynosiła 148 km. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2021 r.
68,26 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 68,26 %. Drogi utwardzone stanowiły w
poprzednim roku, odpowiednio, 68,26 % na dzień 1 stycznia 2021 r. i 68,26 % na dzień 31 grudnia 2021 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg
publicznych, był następujący:
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- drogi gminne asfaltowe – stan A, B, C,
- drogi gminne gruntowe – stan B, C.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 0,00 km, natomiast na 31 grudnia 2021 r.
0,00 km. Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 0,00 km, natomiast na 31 grudnia 2021 r.
– 0,00 km.
W gminie przeprowadzono w 2021 r. następujące inwestycje:
1. Termomodernizacja budynku OSP w Łaziskach o wartości 25 000 zł
2. Termomodernizacja świetlicy Ciepielów Kolonia za kwotę 159 000 zł
3. Termomodernizacja budynku hydroforni w Ciepielowie za kwotę 140 000 zł
4. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w miejscowości
Rekówka i Borowiec za kwotę 70 000 zł.
5. Przekazano przydomowe oczyszczalnie ścieków za kwotę 1 258 672,06 zł
6. Wykonano tor rowerowy PUMPTRACK na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Ciepielowie o
wartości 223 000 zł oraz wykonano chodnik z kostki brukowej za kwotę 20 000 zł – łącznie 243 000
zł
7. Wybudowano miejsca spotkań i rekreacji w miejscowości: Marianki, Drezno, Podgórze za kwotę
179 999,97 zł
8. W ramach programu poprawa środowiska naturalnego wybudowano ekologiczną oczyszczalni
ścieków przy budynku OSP Bielany, OSP Łaziska, OSP Antoniów za kwotę 40 000 zł., oraz przy
budynku świetlicy w miejscowości Ciepielów Kolonia za kwotę 20 000 zł, oraz przy budynku Domu
Ludowego w Wielgiem o wartości 10 000 zł – łącznie 70 000 zł
9. Wybudowanie placu zabaw w miejscowości Ciepielów Kolonia o wartości 15 000 zł
10. Wykonano rewitalizację wschodniej części Pl. Zwycięstwa w Ciepielowie za kwotę 210 391,34 zł
wraz z budową fontanny – iluminacji o wartości 23 531,46 zł – łącznie 233 922,80 zł
11. Wykonanie pracownie przedmiotową i humanistyczną w PSP Ciepielów Pl. Zwycięstwa za kwotę 79
000 zł oraz pracownie przedmiotową w PSP Ciepielów ul. Lekarska za kwotę 46 000 zł – łącznie
125 000 zł
12. Zakupiono oprogramowanie zestawu komputerowego za kwotę 68 927,32 zł
13. Zlikwidowano plac zabaw w miejscowości Bąkowa o wartości 39 991,60 zł
14. Wykonano fotowoltaikę o wartości 4 356 926,45 zł, pompę ciepła o wartości 349 704,38 zł oraz
kolektory słoneczne za kwotę 1 377 439,84 zł – łącznie 6 084 070,67 zł
15. W ramach uatrakcyjnienia wizerunku w parku w Ciepielowie zakupiono iluminację świetlną w
formie drzewka za kwotę 30 000 zł
16. W budynku Urzędu Gminy dokonano modernizację sieci telefonicznej za kwotę 33 000 zł,
zakupiono urządzenie klimatyzacyjne o wartości 40 000 zł wraz z wykonaniem klimatyzacji w
pomieszczeniach Urzędu Gminy za kwotę 88 500 zł – łącznie 161 500 zł
17. Zlikwidowano centralę telefoniczną MICRA w Urzędzie Gminy o wartości 4 575 zł
18. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przekazała na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego Nr 1/2021 z dnia 28.04.2021 r. samochód pożarniczy ratunkowo
– gaśniczy o wartości 681 480 zł, oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 20.05.2021 r. przekazała samochód
pożarniczy Star Man za kwotę 374 500 zł.
19. Częściowo wymienione zostały stare meble w Urzędzie Gminy o wartości 14 138,80 zł

XXII. INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW
I STRATEGII
W 2021 roku roku na terenie gminy obowiązywały oraz zostały wdrożone do realizacji następujące
progamy:
1) Gminny Program Rozwiązywana Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkoamii. W
ramach ralizacji program z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych
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zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2021 r. na realizację program przeznaczono kwotę 91.830,00,-zł,
wydatkowano łącznie 90.049,32,-zł, co stanowi 98,06% wykonania rocznego. Na dzień 1 stycznia 2021 r. 20
podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2021 r. – 20
podmiotów. W 2021 r. nie zanotowno wzrostu ani spadku ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W 2021 r. nie było przypadku odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszalni Ścieków 2020-2025. W ramach programu w
roku 2021 wybudowano 35 przydomowe oczyszcalnie ścieków z z dofinasowaniem w ramach programu.
Liczba zrealizowanych wniosków – 35 szt. Łączny koszt – 325 509,35 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji –
163 569,57 zł
3) Gminny Program wymiany pieców centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy
Ciepielów 2018-2025. W 2021 roku samorząd gminy kontynuował realizację programu, będącego
wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrz. Zgodnie z
uchwalonym przez Radę Gminy programem, samorząd przyznaje dotację na wymianę źródeł ogrzewania na
proekologiczne określone w programie. Liczba zrealizowanych wniosków – 21 szt. Łączny koszt – 285 186,47
zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 117 086,35 zł.
4) Gminny Program dofinasowania budowy instalacji kolektorów słonecznych: - Liczba
zrealizowanych wniosków – 9 szt. Łączny koszt – 90 960 zł. Łączna kwota wypłaconych dotacji – 36 000
zł.

5) Program zielonych szkół. Program zielonych szkół realizaowany jest w gminie Ciepielów od roku
2016. W ramach działań prospołecznych gminy, wszyscy uczniowie klas VI I VIII szkół podstaowych mają
możliwość wyjazdu na zupełnie bezpłatne pięciodniowe wyjazdy na zieloną szkołę nad Polskie Morze i w
gory w Karkonosze wraz ze zwiedzaniem czeskiej Pragi. W roku 2021 z uwagi na pandemię koronoawirusa –
wyjazdów na zieloną szkołę nieorganizowano.
6) Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2016-2022 przyjęty uchwałą
Rady Gminy w 2015 roku. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w
odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej
członków. Celem programu jest poprawa sytuacji bytowej rodzin dotkniętych problemami społecznymi i
zapobieganie patologii.
7) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Ciepielów na lata 2016-2022 przyjęty w 2015 roku. Cele tworzenia i rozwijania lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:- Ograniczenie rozmiarów zjawiska- przemocy w rodzinie;Podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy;
Rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;- Integracja działań instytucji wobec problemu
przemocy w rodzinie;- Rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy;Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie.
8) Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022 Aktualizacja
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych służy jako podstawa określająca kierunki
zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej na terenie gminy Ciepielów.
9) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ciepielów. Gminny system profilaktyki i opieki
nad rodziną jest częścią „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” w zakresie wspierania funkcji
rodziny. Zadaniem systemu jest: - zapobieganie powstawaniu sytuacji wymagających interwencji
kryzysowej, zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, zapobieganie niedostosowaniu
społecznemu dzieci i młodzieży, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zapobieganie niedożywieniu
dzieci, - zapewnienie opieki nad dziećmi podczas pracy rodziców, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu uzależnień, zapewnienie opieki nad dziećmi wymagającymi
oddziaływania wychowawczego, pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych, zapewnienie integralnego
rozwoju psychofizycznego, zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.
10) Program Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty w roku 2016. Istotą założeń przyjętego planu jest
osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację działań
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych poprzez wyznaczone dla Gminy Ciepielów cele: - redukcję
emisji gazów cieplarnianych,- zwiększenie udziału energii pochodzące ze źródeł odnawialnych, -redukcja
zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności energetycznej, redukcja zanieczyszczeń
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powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory (budownictwo użyteczności
publicznej, budownictwo mieszkaniowe, transport, oświetlenie uliczne, przemysł) i podmioty będące
producentami, dystrybutorami i użytkownikami energii uwzględniając podmioty zarówno publiczne jak i
prywatne.
11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Ciepielów w 2020 r.
12) Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ciepielów.
13) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Ciepielów lata 20122027,
14) Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014-2032 dla gminy
Ciepielów. Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 30.000,-zł z WFOŚiGW usunęliśmy z terenu gminy 100 ton
szkodliwego azbestu. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, jednocześnie realizując
gminne działania proekologiczne w 2021 roku w ramach własnych środków w kwocie 32 tysięcy złotych
usunęliśmy z terenu gminy kolejne 100 ton azbestu.

XII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA
Gmina Ciepielów należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
1) Związek Gmin nad Iłżanką ( od 1995 roku), obejmujacy swoim zasięgiem pięć gmin i cztery
powiaty: Mirów ( powiat szydłowiecki), Iłża (powiat radomski), Kazanów (powiat zwoleński), Ciepielów oraz
Chotcza ( powiat lipski). Jest to najstarszy związek Gmin na terenie subregionu radomskiego. Celem
działania Związku jest między innymi: ochrona środowiska doliny rzeki Iłżanki, dbałość o czystość rzeki,
rozwój turystyki, przedstawienie walorów i promocja gmin wchodzących w skład Związku. Bardzo ważną
rolą jest informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu
działania.
2) Lokalna Grupa Działania- Stwoarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu. LGD działa na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i
zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów
regionalnych, a także uwzględnia promocję wykształcenia wśród mieszkańców obszarów wiejskich,
wspieranie przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstw.
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