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Szanowni Mieszkańcy Gminy Belsk Duży 

Raport o stanie gminy przygotowany został za 2018 rok przez organ 

wykonawczy, czyli Wójta Gminy Belsk Duży. Zebrane informacje od 

pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, 

instytucji, są źródłem informacji o stanie naszej gminy. Opisują sytuację gminy 

pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa, oraz 

zarządzania gminą. Co roku mieszkańcom gminy będą przedstawiane 

szczegółowe dane o budżecie gminy - dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu 

Urzędu Gminy Belsk Duży przy zrealizowanych i planowanych zadaniach do 

wykonania. Myślę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat i tego roku 

są efektem wytężonej pracy, które są zauważone i docenione przez naszych 

mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki 

tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji. Pomimo 

wielu  płatności za wykonane inwestycje sytuacja finansowa gminy jest bardzo 

dobra i stabilna. Wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, 

oświatowe, jakie zamierzałem zrealizować w 2018 roku zostały wykonane 

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

w centrum moich starań było dobro mieszkańca i gminy. Zachęcam Państwa do 

zapoznania się z raportem. 
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RAPORT O STANIE GMINY BELSK DUŻY 

W ROKU 2018 

Zarządzanie Gminą 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania 

zlecone przez administrację rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość 

o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę 

środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową – dotyczą 

spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.  

Władze Gminy Belsk Duży 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat (od 2018 

roku).  Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami 

prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, 

programów rozwoju; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie 

budżetu. Funkcję Wójta sprawuje Władysław Wojciech Piątkowski. Urząd 

Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie 

porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań 

publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. W skład 

kierownictwa urzędu wchodzą: Sekretarz Gminy – Renata Ostatek, Skarbnik 

Gminy – Hanna Grotek, Zastępca Skarbnika Gminy – Iwona Sadłowska, 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Janina Ciamarczan, Kierownik Referatu 

Podatków i Opłat – Marlena Dudek. 

Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią 

kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające 

w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie 

budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez 

Przewodniczącego Rady raz w miesiącu. Termin sesji, jej miejsce i porządek 

obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. Radę gminy w Belsku Dużym 

tworzy 15 osób. W skład Rady wchodzi:  

• Bogusław Sikorski - Przewodniczący Rady Gminy 

• Ewa Maciak - Wiceprzewodnicząca Rady  
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• Zbigniew Byrski - Wiceprzewodniczący Rady 

• Radosław Szewczyk 

• Paweł Augusiewicz 

• Jarosław Cąderek 

• Grzegorz Janota 

• Mariusz Gieleciński 

• Ewa Łubińska 

• Marzanna Karaluch 

• Stanisława Sokołowska  

• Andrzej Adamczyk 

• Roman Ozimski 

• Wojciech Krawczak 

Radni współpracują w ramach 5 komisji: 

• Komisji  Budżetu,  

• Komisji Rolnictwa,  

• Komisji Oświaty,  

• Komisji Rewizyjnej, 

• Komisji Skarg, wniosków i petycji. 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, Wójt Gminy Belsk Duży przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 

Belsk Duży za rok 2018. 

Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Gminy Belsk Duży na lata 2003-2018; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Belsk Duży, czas obowiązywania: bezterminowy, uchwała Rady 

Gminy Belsk Duży Nr XXII/161/2012 z dnia 24.10.2012r. 

W Strategii Rozwoju Gminy przewidziano, że w 2018 r. gmina będzie posiadała 

dobre połączenia drogowe o zmodernizowanej nawierzchni. Mieszkańcy będą 

ludźmi zamożnymi, wykształconymi oraz odpowiedzialnymi w działaniu. 

Młodzież będzie uczyła się w dobrze wyposażonych kompleksach szkolnych, 

zapewniających wysoki poziom nauki. Społeczność gminy będzie zintegrowana 

w działaniach i współpracująca z lokalnymi organizacjami samorządowymi 

w realizacji wspólnych celów. 
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Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 30.824.563 zł oraz wydatki 

w kwocie 35.801.565 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do 

następujących odstępstw: 

 zamiast 30.824.563 zł wpływy wynosiły 32.652.067 zł gdyż zwiększyła się 

powierzchnia wynajmowana przez gminę oraz wyższych wpływów 

z podatku od osób prawnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy 

z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększyły się wpływy 

z podatku dochodowego od osób fizycznych  

 zamiast 35.801.565 zł, wydatki wynosiły 31.834.785,47 zł, gdyż skutecznie 

prowadzono przetargi i negocjacje cenowe, co w konsekwencji obniżyło 

koszty zakupu towarów i usług.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.302,69 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.906,72 zł. 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszyce – kwota 

zewnętrznego finansowania z Urzędu Marszałkowskiego: 100.000,00 zł, 

zaś wkład własny wynosił 178.908,51 zł, 

 Budowa szkolnej hali sportowej wraz zapleczem  – kwota zewnętrznego 

finansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 1.200.000,00  zł, zaś 

wkład własny wynosił 1.356.235,15 zł, 

Środki zewnętrzne pozyskane w 2018 r. 

1. Budowa szkolnej hali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Belsku 

Dużym. Realizacja 2016 - 2018 r. Kwota dotacji: 1.200.000,00 zł., /całość dotacji 

w 2016 r. - 2.300.000,00 zł., 500.000,00 zł., w 2017 r. - 600.000,00 zł./. Nazwa 

Programu/Instytucja: Program Rozwoju Regionalnej Bazy Sportowej – 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszyce Kwota dotacji: 

100.000,00 zł, Nazwa Programu/Instytucja: Program dotacji związanych 

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Urząd Marszałkowski Woj. 

Mazowieckiego. 

3. Remont dachu na budynku Strażnicy OSP w Lewiczynie Kwota dotacji:  

23.742,00 zł, nazwa Programu/Instytucja: Mazowieckie Strażnice OSP- 2018 – 

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 
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4. Zakup wyposażenia kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku 

Dużym. Kwota dotacji:  10.000,00 zł., Nazwa Programu/Instytucja: Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – Urząd Marszałkowski 

Woj. Mazowieckiego. 

5. Remont i wyposażenie kuchni strażnicy OSP w Lewiczynie, kwota dotacji:  

10.000,00 zł. Nazwa Programu/Instytucja: Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2018 – Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

6. Zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z zestawem mebli przy zbiorniku 

wodnym w Łęczeszycach. Kwota dotacji:  25.000,00 zł. Nazwa 

Programu/Instytucja: Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-2020 – 

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” 

7.  Zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z zestawem mebli przy Strażnicy 

OSP w Rożcach. Kwota dotacji:  5.000,00 zł. Nazwa Programu/Instytucja: 

Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-2020 – Lokalna Grupa Działania 

„Wszyscy Razem”. 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 138.408,02 zł, które przeznaczono na 

dofinansowanie materiałów promujących gminę w turniejach oraz zawodach 

sportowych; promocję gminy na festiwalu pieśni sakralnej; wydatki związane 

z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości; wykonanie tablic 

edukacyjnych o lokalnych bohaterach; promocję gminy na dożynkach 

powiatowo-gminnych; opracowanie i wydruk Map Turystycznych o Gminie, 

malowanie szlaków pieszych oraz instalacje drogowskazów i tablic na szlaku; 

zakup dyplomów, statuetek, grawerów, nagród i kwiatów; wydatki na imprezy 

promujące gminę; organizację warsztatów fotograficznych. Ogłoszenia w prasie 

oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały się 

z kosztami w kwocie 25.194,00 zł. 

Pomoc publiczna 

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 

producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gmina Belsk 

Duży w 2018 roku wynosiła łącznie 394.244,39 zł (699 wniosków) 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na odroczeniu 

terminu płatności podatku lub rozłożeniu jego płatności na raty, umorzeniu 

zaległości podatkowych w całości lub części.  

W 2018 roku udzielono pomocy de minimis: 
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 w rolnictwie z tytułu nabycia gruntów 8 rolnikom na łączna kwotę 

71.022,00 zł. 

 z tytułu rozłożenia na raty podatku od nieruchomości 1 przedsiębiorcy 

w łącznej kwocie 188.213,70 zł. 

 z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości 

1 przedsiębiorcy w łącznej kwocie z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę 

1 przedsiębiorcy w łącznej kwocie 49.615,00 zł. 

 w rolnictwie z tytułu umorzenia podatku od środków transportowych wraz 

z odsetkami 1 rolnikowi w łącznej kwocie 1.516,00 zł. 

 w rolnictwie z tytułu umorzenia podatku w łącznym zobowiązaniu 

pieniężnym w łącznej kwocie 2.904,00 zł. 

Jednostki organizacyjne gminy 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne gminy:  

1. Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Belsku Dużym 

3. Gminna Biblioteka w Belsku Dużym 

4. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego 

w Belsku Dużym 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym  

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w  Łęczeszycach 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej W Belsku Dużym. 

W gminie funkcjonuje jednostka budżetowa - Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Belsku Dużym. W planach finansowych na rok 2018 tej jednostki przewidziano 

wydatki na poziomie 3.015.995,87 zł oraz wpływy w wysokości 3.957.730,02 zł. 

Zostały one wykonane zgodnie z założeniami. 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców  

zmniejszyła się o 28 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6488 

osób, w tym 3315 kobiet i 3173 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych 

kategorii wiekowych: 

Wiek Mężczyźni Kobiety ogółem 

0-2 112 87 199 

3 28 33 61 

4-5 51 70 121 

6 31 35 66 
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7 34 42 76 

8-12 160 163 323 

13-15 105 100 205 

16-17 58 71 129 

18 26 30 56 

19-65 2106 866 2106 

19-60 0 1818 1818 

>65 462 0 462 

Ogółem 3173 3315 6488 
Tabela 1 Statystyka wieku mieszkańców Gminy Belsk Duży 

W 2018 r. narodziło się w gminie 77 osób, w tym 34 dziewczynek i 43 chłopców, 

a zmarło 90 osób, w tym 44 kobiet i 46 mężczyzn.  

Ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 1458 w tym 1426 

cudzoziemców, a ilość wymeldowań wynosiła z pobytu czasowego 706, w tym 

cudzoziemców 702 osoby. 

Ilość zameldowań na pobyt stały wynosiła 168, w tym 1 cudzoziemiec. Ilość 

zameldowań spoza gminy stanowiła 55. Ilość wymeldowań z pobytu stałego 197. 

W 2018 roku bezrobotnych w gminie Belsk było 448, co stanowi 6,90% ogółu 

mieszkańców gminy.   

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Wyszczególnienie 2018 rok 

Sporządzone akty urodzenia 

W tym: 

- zagraniczne 

- dzieci, które urodziły się na ternie 

gminy Belsk Duży 

4 

 

4 

 

0 

Sporządzone akty małżeństwa 

W tym: 

- konkordatowe 

- cywilne 

-zagraniczne 

50 

 

37 

12 

1 

Sporządzone akty zgony 32 

Ilość par małżeńskich odznaczonych 

za długoletnie pożycie małżeńskie 
7 

Ilość wyroków rozwodowych 

wpisanych do ksiąg małżeńskich 

6 

Tabela 2 Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego 
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Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonują dwa podmioty lecznicze udzielające świadczeń 

w ramach kontraktu z NFZ. Jeden to Indywidualna Praktyka Lekarska – Gabinet 

Dentystyczny  realizujący świadczenia stomatologiczne, a drugi to SP ZOZ 

„Belmed” w Belsku Dużym realizujący świadczenia  w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej, utworzony przez gminę. 

„Belmed” w 2018 roku zatrudniał trzech lekarzy medycyny rodzinnej w tym 

dwóch na umowę o pracę i dwóch lekarzy pediatrów, pod opieką których 

znajdowało się łącznie 4500 pacjentów. W zakładzie zatrudnione są dwie 

pielęgniarki środowiskowo – rodzinne i jedna obejmująca opieką dzieci 

w szkołach na terenie gminy. Zakład zatrudnia również ginekologa (bez umowy 

z NFZ). który obejmuje opieką pacjentki zapisane do ośrodka. 

W 2018 roku lekarze udzielili 14451 świadczeń zdrowotnych, a pielęgniarki 

12150 świadczeń będących w zakresie obsługi pielęgniarskiej. 

W 2018 roku gmina sfinansowała za kwotę 1.258 zł bezpłatne szczepionki 

przeciw grypie dla 55 osób powyżej 65 roku życia. 

(Tak mała ilość osób była podyktowana brakiem  szczepionek Vaxigrip na 

polskim rynku. W poprzednich latach ilość była czterokrotnie większa.) 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały dwie apteki. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 18 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 16  podmiotów. 

Przyczyną spadku jest zamknięcie działalności przez przedsiębiorców. 

Z tzw. funduszu korkowego w kwocie 102.109,99 złotych (środków uzyskanych 

przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. 

sfinansowane zostały następujące wydatki: na materiały profilaktyczne dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łęczeszycach i Zaborowie, ferie pn. zdrowo 

i sportowo dofinansowanie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym, 

szkolenie dla rodziców, warsztaty i przedstawienia profilaktyczne, 

dofinansowanie dla dzieci wyjeżdzających na kolonie profilaktyczne, 

prowadzenie konsultacji profilaktycznych przez dwóch psychologów. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 

4 zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu.  
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Pomoc społeczna 

Pomoc i wsparcie w gminie Belsk Duży z pomocy społecznej w 2018 roku 

uzyskało 142 osoby, co stanowiło 2,2 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku 

2018, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy 

i wsparcia zwiększyła się o 13 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 8 rodzin.  

Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 72 osoby, w postaci świadczeń niepieniężnych 58 osób, zaś 

w postaci pracy socjalnej 15 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej dotyczyła 10 osób. 

W gminie Belsk Duży najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną, w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała 

choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Liczba pobierających w roku 2018 świadczenie wychowawcze (500+) wyniosła 

447 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 38 rodzin (co 

stanowi spadek o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 4.191.781 zł 

i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 280.098 zł..  

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 235 rodzin. 

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 19 rodzin (co stanowi 

spadek o 7,5% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wyniosła 910.415,00 

zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 72.093 zł. 

Działalność inwestycyjna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała 2018 roku - 186,4 km dróg 

gminnych. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 65,4% wszystkich 

dróg, a pod koniec poprzedniego roku 65,9%. Drogi utwardzone stanowiły, 

odpowiednio, 73,4 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 26,6 %  na dzień 31 grudnia 

2018 r.  

Infrastruktura drogowa 

REMONTY : 

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w kwocie 190.000,00 zł.  

- Emulsją i grysami w kwocie 150.000 zł o łącznej powierzchni 4355 m².  
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- Remont cząstkowy drogi gminnej nr 160171 w miejscowości Rębowola na 

odcinku 600 m polegające na korytowaniu nawierzchni i ułożenia tłucznia 

o średnicy 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym na całej długości drogi w 

kwocie 13.000 zł. 

- Remont cząstkowy drogi gminnej nr 160137 w miejscowości Rębowola na 

odcinku 1 000 m polegające na korytowaniu nawierzchni i ułożenia tłucznia 

o średnicy 0-31,5 z zagęszczeniem mechanicznym na całej długości drogi w 

kwocie 25.000 zł.  

- Dostawa żwiru drogowego na drogi gminne gruntowe w kwocie 100 000 zł 

w ilości 2035,5 tys. ton. Rozwożonego na poszczególne wsie do dyspozycji 

sołectwa. 

 - Dostawa grysu kamiennego frakcji 0-31,5 na drogi gminne gruntowe w kwocie 

200.000 zł w ilości 2.231,20 ton. Rozwożone na poszczególne wsie do dyspozycji 

sołectwa.  

 

 - Profilowanie kilkukrotne dróg gminnych gruntowych równiarką kwota        

50.000 zł o łącznej długości 96 km. 

 

PRZEPUSTY I ROWY W PASIE DROGOWYM 

- wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno – 

prawnymi rowów odwadniających w Małej Wsi , wraz z jej wykonaniem 

w kwocie 163.713,65 zł. 

- wykonanie udrożnienia przepustu drogowego we wsi Wola Łęczeszycka 

w kwocie 3.000 zł. 

- wykonanie przepustu drogowego drogi gminnej nr. 160 118W w miejscowości 

Złota Góra w kwocie 8.000 zł. 

- Wykonanie przepustu drogowego w drodze gminnej 160147 w miejscowości 

Oczesały. 

- Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno 

prawnymi rowów odwadniających w miejscowości Wólka Łęczeszycka w kwocie 

26.000 zł. 

OZNAKOWANIE DROGOWE PIONOWE I POZIOME: 

- Wykonanie oznakowania poziomego polegające na wykonaniu znaków poprzez 

malowanie Struktura cienkowarstwowa na Parkingach w miejscowości Belsk 

Duży w kwocie 13.000 zł. 



12 
 

- Wykonanie tablic i montaż z nazwą ronda i ulicy miejscowości Belsk Duży 

w kwocie 7.592,78 zł. 

- wykonanie oznakowania pionowego z tablicami – wymiana starych znaków 

drogowych w kwocie 12.794,46 zł. 

- wykonanie stałej organizacji ruchu dla parkingów w miejscowości Belsk Duży 

w kwocie 4.500 zł. 

PRACE GEODEZYJNE W PASIE DROGOWYM: 

- Ustalenie jednostronne granicy drogi gminnej działka nr 130131 we wsi Złota 

Góra w kwocie 8.000 zł. 

- Ustalenie jednostronne granicy drogi gminnej działka nr 305 w miejscowości 

Łęczeszyce w kwocie 5.600 zł. 

 - Ustalenie granicy drogi gminnej nr 11 w miejscowości Łęczeszyce w kwocie  

24.000 zł 

- Kontrola położenia drzewostanu przy drodze gminnej działka nr 2 

w miejscowości Skowronki w kwocie 2.000 zł. 

WYCINKA DRZEW I KRZAKÓW W PASACH DROGOWYCH 

- wycinka i karczowanie drzew i samosiejek w pasach drogowych 

w miejscowościach Lewiczyn, Zaborówek, Maciejówka, Oczesały w kwocie 

15.000 zł. 

- wycinka i karczowanie samosiejek oraz skracanie drzewostanu w pasie 

drogowym i pod liniami oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łęczeszyce , 

Belsk Mały, Bodzew ,Lewiczyn, Kussy w kwocie 7.540 zł. 

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 

- wykonanie i montaż wiaty przystankowej we wsi Rożce w kwocie  5.842,50 zł. 

- wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy Publicznej Szkole Podstawowej 

w Belsku Dużym w kwocie 15.096,96 zł.  

 BUDOWA - PRZEBUOWA DRÓG 

- Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach nr. 160 177 o długości 0,460 km 

podbudowa z destruktu w kwocie 140.123,54 zł. 

 - Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach nr 160123 o długości 0,730 km 

Podbudowa z destruktu w kwocie 152.508,32 zł. 

 

- Asfaltowanie drogi gminnej w Złotej Górze nr 160133 o długości 0,721 km 

w kwocie 344.597,78 zł. 
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- Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach nr 160152 o długości 0,798 km 

w kwocie 278.908,51 zł. 

- Budowa drogi gminnej do świetlicy Wiejskiej w Starej Wsi o długości 0,150 km 

w kwocie 144. 037,34 zł 

- Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy boisku gminnym w Belsku 

Dużym o długości 0150 km w kwocie 156.847,68 zł. 

KANALIZACJA BURZOWO – DESZCZOWA 

- Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w Centrum 

Belska Dużego w kwocie 163 840,82 tys. zł. teren przy ul. J. Kozietulskiego 

- Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

w miejscowości Belsk Duży  w kwocie 177.477,51 zł. 

PROJEKTY: 

- Projekt budowy chodnika przy drodze 728 od miejscowości Łęczeszyce do wsi 

Wola Łęczeszycka w kwocie 9.000 zł 

 - Projekt budowy chodnika przy drodze 725 od miejscowości Belsk Duzy do wsi 

Mała Wieś. W kwocie 20.000 zł. 

 - Projekt na budowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką 728 z drogą 

powiatową 1610 w miejscowości Belsk Duży w kwocie 11.800  zł. 

 OŚWIETLEIE ULICZNE: 

-  całoroczna konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 48.000 tys. zł 

-  opłaty całoroczne za oświetlenie uliczne – przesył i zakup prądu w kwocie 

440.000 zł. 

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG 

- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno- piaskową w kwocie 80.000 zł. 

UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

- Całoroczne utrzymanie porządku na terenie Gminy w kwocie 176.400 zł. 

 Długość ścieżek rowerowych w 2018 r. wynosiła 0,731 km. 

W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące dróg gminnych i kanalizacji 

deszczowej. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 1.531.822,07 

zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków. Remonty dróg 

gminnych oraz ich utrzymanie wyniosło kwotę 658.231,68 zł., oraz oświetlenie 

uliczne kwotę 465.628,32 zł. 
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Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 202,6 km, 

i taki sam stan był na koniec roku. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane 

przedstawiają się następująco 16,8 km na początku oraz 16,84 km na koniec roku. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99 % mieszkań. W przypadku 

sieci kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco: długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek 

gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 16,8 km, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2018 r. 16,84 km. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 262 

przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 266 przyłączy. 

W 2018 r. doszło do 1 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było 

rozszczelnienie przyłącza kanalizacyjno-ciśnieniowej.  

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące 

mieszkania: 

 Dom Nauczyciela w Belsku Dużym ul. Szkolna 1 – w budynku znajduje 

się 11 mieszkań, w tym: 4 mieszkania o powierzchni 62 m², 2 po 34 m², 2 

po 75, 2 po 48 m², 1 mieszkanie o pow. 36,5 m² (łączna powierzchnia 

mieszkań m²w tym budynku to 598,50), o przeciętnej liczbie izb 3, 

 Dom Nauczyciela w Lewiczynie 94 – w budynku znajduje się 8 mieszkań, 

w tym: 2 mieszkania o pow. 45 m², 2 po 55  m², 2 po 48 m², 2 po 65 m², 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 426 m², o przeciętnej 

liczbie izb 3, 

 Lewiczyn 94 (mieszkanie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 

o pow. 37 m² i liczbie izb 2, 

 Dom Nauczyciela w Łęczeszycach 47, 47a ( dwa budynki)  

– w pierwszym budynku znajduje się 8 mieszkań, w tym: 2 mieszkania 

o pow. 48 m², 2 po 29  m², 4 po 51 m², łączna powierzchnia mieszkań w 

tym budynku to 358 m²,  

- w 2 budynku znajduje się 9 mieszkań, w tym: 3 mieszkania o pow. 71,50 

m², 3 po 51 m², 3 po 84,50 m², łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 621 m², o przeciętnej liczbie izb 4,  

 Łęczeszyce 46A i 46B – dwa mieszkania w tym: 1 mieszkanie o pow. 59,10  

m², a drugie o pow. 95   m²  o łącznej powierzchni 154,10 m², przeciętna 

liczba izb 3. 

 Dom Nauczyciela w Zaborowie 40 – w budynku znajdują się 2 mieszkania 

o pow. 45 m², łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 90 m², 

o przeciętnej liczbie izb 2, 
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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku 

Dużym ul. Szkolna 4 w budynku znajduje się 6 mieszkań w tym: 3 o pow. 

68,25 m² i 3 o pow. 40,70 m²  łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 326,85  m², o przeciętnej liczbie izb 3, 

 Stara Wieś 87 – mieszkanie w budynku Publicznego Przedszkola o pow. 

35,50  m², liczba izb 2, 

 Stara Wieś 8 D i 8C – 4 mieszkanie komunalne i 4 mieszkania socjalne 

w obydwu budynkach łączna powierzchnia wynosi 302 m², 4 mieszkania 

są o pow. 42,35 m² i 4 o pow. 33,35 m², o przeciętnej liczbie izb 2,    

 Dom Nauczyciela w Rożcach – w budynku znajduje się 4 lokale, w tym: 1 

mieszkanie o powierzchni 45 m², 1 po 78 m², 1 po 71,5 i 1 po 47 m², łączna 

powierzchnia mieszkań m² w tym budynku to 241,50 m², o przeciętnej 

liczbie izb 3, 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 60 

mieszkań, i taki sam stan był na dzień 31 grudnia 2018 r.   

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 53,51 m2, a ogółem, 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,008 m2. 

W 2018 r. oddano do użytkowania 3 mieszkania, znajdujących się w zasobie 

gminy. Zasady przyznawania mieszkań były następujące: wywłaszczenie 

z własności. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Komisję 

Mieszkaniową w składzie: Renata Ostatek, Maria Walewska-Żółcik, Ewa 

Maciak, Ewa Michalak, Grzegorz Gietka. 

Stawka czynszowa za 1 m od 1 stycznia 2018 r. wynosiła 4 zł/m w lokalach 

komunalnych, natomiast w socjalnych wynosiła 2 zł.,/m. 

Całkowita powierzchnia czynszowa za lokale komunalne wynosi 2.692,08 m, za 

socjalne wynosi 184,75 m. 

Na 2018 r. planowano  wpływy za lokale komunalne: 129.219,84 zł., za lokale 

socjalne: 4.434,00 zł. Razem: 133.653,84 zł. po potrąceniu podatku VAT 

102.913,45 zł. 

Na mieszkaniowy zasób gminy poniesiono wydatki: 

- utrzymanie, przeglądy i naprawy w mieszkaniowym zasobie gminy: 38.000 zł., 

brutto 

- wymiana drzwi wejściowych do 9 lokali mieszkalnych w Łęczeszycach 47a 

razem z montażem i obróbką: 19.385,00 zł., brutto 
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- remont klatki schodowej w Łęczeszycach 47 a (malowanie i naprawa 

przedsionka z daszkiem przed wejściem) – 9.804,00 zł., brutto 

- remont domofonu na klatce schodowej w Łęczeszycach 47a – 2.835,00 zł., 

- ocieplenie piwnicy w budynku komunalnym w Rożcach 9 – 9.294,00 zł., brutto  

Płatności za mieszkania i lokale znajdujące się w zasobie gminy, tj. wymiar 

czynszu, wynajmu wynosił w 2018 r. kwotę: od osób fizycznych 22.476,72 zł., 

a od osób prawnych: 102.828,98 zł., razem: 125.305,70 zł.  

W 2018 r. wypłacono dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę 1.647,84 zł, którego 

beneficjentem była 1 osoba. Podstawą przyznania był złożony wniosek 

przedstawiający niski dochód, na podstawie tego wydano decyzje spełniającą 

kryteria. Kwota najniższego dodatku wynosiła 134,74 zł., zaś kwota najwyższego 

dodatku – 139,39 zł. 

Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 7 rodzin, zaś pod 

koniec 2018 r. zmniejszyło się do 3 rodzin. Średni czas oczekiwanie na 

otrzymanie mieszkania wynosił średnio 24 miesiące (licząc od dnia złożenia 

podania).  

Informacja o stanie mienia komunalnego 

W 2018r. Gmina nabyła ogółem 10,7874 ha gruntów z tego: 

- drogi – 10,4474 ha  

- tereny orne 0,3400 ha 

Natomiast w 2018 r. ubyło 2,3883 ha gruntów gminnych: z tego  

- tereny rolne – 1,5400 ha 

- tereny rekreacyjne – 0,2026 ha Rzeka Kraska 

- drogi – 0,6457 ha 

W porównaniu do roku ubiegłego Gmina powiększyła swój zasób gminny 

o 8,3991 ha. 

Ogółem gminny zasób bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowi: 

-  128,7123 ha o wartości  5.471.388,80 zł 

-  kolej - 1,0653 ha o wartości  99.262,74 zł - współużytkowanie wieczyste 

w 1/100 części gruntów Grójeckiej Kolei Dojazdowej o pow. 106,5326 ha. 

Powierzchnię udziału Gminy zaokrąglono do  

  1,0653 ha. Wartość udziału wynosi 99.262,74 zł. 

Razem gminny zasób stanowi: 129,7776 ha o wartości  5.570.651,54 zł, z tego: 

- tereny rolne - 9,7457 ha – wartość: 438.740,00 zł 

- tereny zabudowane  - 3.0058 ha – wartość: 520.590,68 zł 

- tereny rekreacyjne - 15,4569 ha – wartość: 81.261,80zł 

- drogi, ulice - 90,5039 ha – wartość: 4.430.796,32 zł  

- tereny kolejowe - 1,0653 ha – wartość: 99.262,74 zł 
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Z terenów zabudowanych w trwały zarząd oddano: 

- szkoły - 5,3700 ha – wartość: 156.700,00 zł 

- przedszkole - 0,3300 ha – wartość: 15.300,00 zł 

Przekazano w użytkowanie:    

- SP ZOZ BELMED w Belsku Dużym - 0,2100 ha – wartość: 15.574,85 zł 

- grunty oddane w dzierżawę -  4 387,25 m²    

- lokale oddane w najem i dzierżawę - 490,83 m² 

- grunty zabudowane oddane w użyczenie OSP - 0,2528 ha  

- lokale oddane w użyczenie ( jednostki organizacyjne gminy, Policja 

Biblioteka) - 201,38 m² 

- inne grunty oddane w użyczenie ( Belskie Koło Wędkarskie, Stowarzyszenie 

Wędkarzy Łęczeszyce) - 5,3762 ha   

- grunty rolne oddane do korzystania Sołectwom - 1,6683 ha 

Poza zasobem gminnym Gmina jest właścicielem 4,4798 ha gruntów oddanych 

w użytkowanie wieczyste – o wartości: 1.239.501,00 zł.  

 

  Na dzień 31.12.2018r. mienie gminy wynosi: 

 - 128,7123 ha – nieruchomości o wartości  5.471.388,80 zł 

 - 1,0653 ha kolej o wartości 99.262,74 zł 

- 4,4798 ha użytkowanie wieczyste gruntów o wartości 1.239.501,00 zł   

Razem: 134,2574 ha o wartości 6.810.152,54 zł      

Z tego po odjęciu szkół, przedszkola i SP ZOZ BELMED (5,9100 ha o wartości 

187.574.85) mienie gminy wynosi:  

- pow. 128,3474 ha o wartości  6.622.577,69 zł. 

Sprzedaż gruntów gminnych, oddanie w użytkowanie wieczyste 

W drodze przetargu ustnego ograniczonego dokonano sprzedaży niezabudowanej 

nieruchomości o powierzchni 1,5400 ha będącej nieużytkiem wynoszącym 

1,3317 ha i gruntami rolnymi 0,2083 ha. Dochód gminy z tytułu sprzedaży 

wyniósł 25.000,00 zł.  

Dochód gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniósł: 

13.868,91 zł. 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 

W 2018 roku nie dokonano przekształceń użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

Dzierżawa gruntów i budynków 

W 2018 r. oddano w dzierżawę części trzech nieruchomości będących własnością 

gminy Belsk Duży o łącznej pow. 4562,60 m², w tym:    

- część jednej nieruchomości z lokalem wykorzystywanym na cele inne niż rolne 

o łącznej pow. 3834,60 m²,  
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Część dwóch nieruchomości wykorzystywane na cele inne niż rolne o łącznej 

pow. 818 m², 

Łączny dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości wynosił w 2018 roku 46.463,38 

zł. 

Najem lokali biurowych 

W 2018 r. dokonano najmu 1 lokalu biurowego o pow. 10,33 m².  

Łączny dochód wynajmu wyniósł 36.926,33 zł. 

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu. 

- Aktem notarialnym nabyto nieodpłatnie na rzecz Gminy 12 niezabudowanych 

działek rolnych o pow. 0,1852 ha  z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi 

gminnej w Lewiczynie. 

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie z mocy prawa 

własność 33 nieruchomości o łącznej  pow. 10,2300 ha będących drogami 

oznaczonymi, jako użytki gruntowe „dr” – drogi, 

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nabyto nieodpłatnie z mocy prawa 

własności niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,3400 ha stanowiącej mienie 

gminne, 

- Decyzją Starosty Grójeckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na budowie drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 728 z drogą 

powiatową nr 1610W nabyto 1 zabudowaną działkę o pow. 0,0322 ha. 

Odszkodowanie zostanie wypłacone w 2019 r. po wydaniu przez Starostę 

Grójeckiego Decyzji odszkodowawczych. 

Sprawy obywatelskie 

Dokumenty 

Decyzje 

postanowienia 

Zaświadczenia Upoważnienia Pełnomocnictwa Zarządzenia Umowy/Zlecenia/ 

Zamówienia  

4155 1253 9 0 174 236/228/66 

Tabela 3 Statystyka  spraw obywatelskich 

 Do urzędu wpłynęło w 2018 roku 38 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Dotyczyły one m.in.: zwoływania posiedzeń zgodnie z art. 106a k.p.a., 

inicjatyw lokalnych, podejmowanych uchwał, funduszu sołeckiego, dostarczeniu 

kopii wszystkich umów zawartych w 2017 roku, ochrony zwierząt w 2017 r., 

wynagrodzenia sekretarza, poniesionych wydatków przez Urząd na Finał 

Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, audytu wewnętrznego, poprawy 
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efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, imion nadawanych w 2017 r., 

opieki bezdomnych zwierząt w 2017 r., prac w miejscowości Stara Wieś 

dotyczącej drogi nr 8 i stawów, liczby dzieci w przedszkolach publicznych, 

usuwania azbestu w 2017, 2018 r. odpadów komunalnych, kontroli w ochronie 

środowiska, współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego, przekazania 

sprzętu elektrycznego placówkom oświatowym, elektronizacji systemu 

komunikacji zamówień publicznych, zagospodarowania odpadów komunalnych, 

o hali sportowej, przetargów na obsługę prawną gminy, o prowadzeni mediów, 

wynagrodzenia wójta, o wskazaniu szkoły które skorzystały z dofinansowania 

0,4% subwencji ogólnej w ramach kryterium VII, o miejsca opieki MALUCH+, 

SENIOR+, umieszczenie w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego inwestycji 

telekomunikacyjnej, o przygotowaniu gminy dot. urządzeń do sporządzania 

wykazów głosowań oraz transmisji z obrad, odpowiedzialność za realizacje 

programu przeciwdziałania narkomanii, elektronizacja zamówień publicznych, 

systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w UG, obsługa BIP, podpis 

elektroniczny, elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 Euro, wydatkowania środków 

publicznych na wynagrodzenia, umów zleceń i innych, kalendarz Wójta, lista 

stanowisk, wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymania psów ras 

agresywnych, inwestycji wykonywanej na rzecz gminy przez inżynierie Rzeszów 

S.A., zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, transmisji obrad oraz 

głosowań imiennych.  

Informacja została udostępniona wnioskodawcy w 100 %. 

W roku sprawozdawczym tj. 2018 nie wpłynęła żadna skarga ani żaden wniosek 

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Wojewoda stwierdził 

nieważności 1  uchwały, wydanej przez organy gminy. 

W 2018 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił 

21 dni, 

W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy zmalało o 0,5 etatu, co miało 

związek z przejściem pracowników na emeryturę. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 17 organizacji 

pozarządowych, w tym 1 fundacja, 8 stowarzyszeń, 2 kluby sportowe, 2 koła 

gospodyń wiejskich, 6 jednostek OSP. Na koniec, roku, dane te przedstawiały się 

następująco: 18 organizacji pozarządowych, w tym 1 fundacja, 8 stowarzyszeń, 3 

kluby sportowe, 2 koła gospodyń wiejskich, 6 jednostek OSP. 



20 
 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji 

pozarządowych, powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

 zadanie na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje oraz 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu 

wspierania i upowszechniania działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym.;  wpłynęła 1 oferta, z których wybrano ofertę organizacji 

Stowarzyszenie Seniora Relaks, opiewającą na kwotę 7.000,00 zł., zadanie 

zostało wykonane. 

  zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wpłynęła 1 

oferta, z których wybrano ofertę organizacji Stowarzyszenia Aktywne 

Kulturalnie, opiewającą na kwotę 10.000,00 zł.,  zadanie zostało 

wykonane. 

 zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; wpłynęła 1 oferta, z których wybrano ofertę 

organizacji: ZHP Komenda Hufca w Grójcu Szczep Drużyn im. Prezydenta 

Ryszarda Kaczorowskiego w Besku Dużym, opiewającą na kwotę 

25.000,00 zł., – zadanie zostało wykonane, 

 zadanie z zakresu wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej, piłki 

ręcznej, piłki koszykowej i piłki siatkowej i unihokeja;  wpłynęła 1 oferta, 

z których wybrano ofertę organizacji Uczniowskiego Klubu Sportowego, 

opiewającą na kwotę 50.000,00 zł., – zadanie zostało wykonane,  

 zadanie z zakresu wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu 

poprzez rozgrywki piłki nożnej. wpłynęły 2 oferty, z których wybrano 

ofertę organizacji GKS Belsk Duży, opiewającą na kwotę 70.000,00 zł., 

oraz Akademii Sportu Galaktikos 40.000,00 zł.,  – zadanie zostało 

wykonane, 

W ramach trybu przyznawania dotacji celowych udzielanych w roku 2018 na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na stałe na 

terenie gminy Belsk Duży, wsparto wykonanie następujących zadań: 

 zadanie o nazwie „Remont instalacji elektrycznej w kościele pod 

wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela”, Parafia pod wezwaniem Jana 

Chrzciciela w Łęczeszycach, wsparto kwotą 25.000 zł, 

 zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu 

elewacji kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy”, Parafia pod 

wezwaniem Świętej Trójcy w Belsku Dużym, wsparto kwotą 25 000 zł. 
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Działania promocyjne 

Z okazji obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości zorganizowano wiele 

projektów kulturalnych i turystycznych promujących gminę Belsk Duży.  

- Gminne Obchody 197. Rocznicy śmierci płk Jana Kozietulskiego 

zorganizowane we współpracy z Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława 

Jastrzębiec Peszkowskiego połączona z poczęstunkiem polowym i pokazem 

strojów z epoki powstania listopadowego - 2.000,00 zł,  

-  konkurs na projekt medalu pamiątkowego upamiętniającego obchody 100-lecia 

odzyskania niepodległości dla mieszkańców gminy z nagrodami (116,85 plakaty)  

- realizację projektu wykonania medalu pamiątkowego 13.837,50 zł  

- konkurs fotograficzny „Moja Gmina Belsk Duży w obiektywie” zakończona 

wystawą pokonkursową w Sali USC i wręczeniem nagród dla zwycięzców w III 

kategoriach wiekowych – 3.000,00 zł 

- malowanie i oznaczanie pierwszego szlaku pieszego po terenie gminy o długości 

38,50 km (Łęczeszyce – Belsk Duży – Lewiczyn – Wilczogóra – Mała Wieś – 

Rębowola) wspólnie z PTTK Oddział Mazowsze – 9.585,80 zł., (malowanie, 

montaż tablic z mapą i drogowskazów) ,  

- gminny festyn „Czerwone Jabłuszko” współorganizowany z Publiczną Szkołą 

Podstawową im. Jana Pawła II w Belsku Dużym z konkursami dla 

przedszkolaków (zakup nagród w konkursach 1.500,00 zł);  

- zlecono przygotowanie mapy turystycznej w formacie A2 wraz z wydrukiem, 

opisami krajoznawczymi, opisem szlaku wspólnie z PTTK Oddział Mazowsze 

w ilości 1000 egz. 4.851,00 zł.   

- projekt 100 flag na 100-lecie – rozdanie mieszkańcom – zakupiono 1000 flag 

oraz mocowania do flag oraz zamontowano flagi w centrum gminy  w Belsku 

Dużym na kwotę 8.500,00 zł., + 6.320,00 zł., = 14.820,00 zł.  

- ukwiecenie ronda w miejscowości Belsk Duży w barwach biało-czerwonych 

(6.346,80 zł) 

- wykonanie tablic edukacyjnych o lokalnych bohaterach m.in. Zdzisławie 

Lubomirskim, płk. Janie Kozietulskim w centrum wsi Belsk Duży przy kościele, 

wspólnie z dr Remigiuszem Matyjasem i rysownikiem Jackiem Przybylskim,  

- organizacja Pikniku Niepodległość połączonego z uroczystością nadania nazwy 

rondu „Powstańców Styczniowych”, „Zdzisława Lubomirskiego” (wypuszczenie 
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biało-czerwonych balonów, pokaz musztry na koniach w wykonaniu Szwadronu 

Honorowego 3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich, poczęstunek polowy),  

- organizacja wystawy plenerowej „Zdzisław Lubomirski – zapomniany twórca 

niepodległości” w Pałacu Mała Wieś połączonej z wykładem dr Remigiusza 

Matyjasa wspólnie z Fundacją Książąt Lubomirskich i właścicielami 

małowiejskiego pałacu, 

- Organizacja Dnia Sołtysa wraz z występem artystycznym w wykonaniu 

„Stowarzyszenia Rzeczpospolita Babska”, 

- współorganizacja Dożynek Powiatowych w Lewiczynie wraz z organizacją 

stoiska gminnego – 9.177,60 zł., 

- organizacja warsztatów plastycznych dla uczniów szkół i seniorów promujących 

postawy patriotyczne z okazji obchodów 100-lecia – 4.500,00  zł . 

- organizacja uroczystości 11  listopada - gminne obchody Święta Niepodległości 

wraz z występem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych – 3.475,00 zł 

Przestępczość w gminie 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy odnotowano 125 

zdarzeń popełnienia przestępstwa i/lub wykroczenia. Najczęściej na terenie 

gminy dochodziło do przestępstw kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. 

Najczęściej popełnianymi wykroczeniami są wykroczenia z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. spożywanie 

alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych 

Edukacja 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące szkoły:  

- Publiczne Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku 

Dużym,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie,  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. 

Przy wymienionych szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały 

przedszkolne.  

W 2018r. 4 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 
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W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym – 

9.028,58 zł., 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach -  

18.046,09 zł., 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie -17.692,85 zł., 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie 

20.660,42 zł., 

 Publiczne Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego 

w Belsku Dużym – 25.400,53 zł. 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 9.541.628,99 zł., (bez oddziałów 

przedszkolnych, dowozu, Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych), 

z czego 6.451.017,00 zł (67,61 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, 

przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 557 

uczennic i uczniów w szkołach podstawowych i 102 uczniów w gimnazjum. 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego – języka 

angielskiego, a dodatkowego języka obcego – rosyjskiego – uczyło się 232 

uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 15 osób. Najwięcej 

w szkole w Belsku Dużym – 25 uczniów w klasie, najmniej w szkole Zaborowie 

– 5 uczniów w klasie. 

W poszczególnych szkołach zatrudniono 112,63 nauczycielek i nauczycieli 

(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 5,96 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 

23,10 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych,19,66 nauczycieli mianowanych, 

63,91 nauczycieli dyplomowanych. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela 

przypadka średnio 9 uczennic i uczniów.  

 

 PSP 

Belsk 

Duży 

PSP 

Lewiczyn 

PSP 

Łęczeszyce 

PSP 

Zaborów 

Przedszkole 

Stara Wieś 

Dane w przeliczeniu na etaty 

Nauczyciele 43 15,37 17,41 16,12 2,38 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

13 5 6 6 2 

Tabela 4 Liczba pracowników w placówkach oświatowych 
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Wójt Gminy Belsk Duży w 2018 r. przyznał stypendia socjalne dla uczennic 

i uczniów w liczbie 46. Koszty na ich pokrycie wyniosły kwotę 25.092,62 zł., (za 

I-VI/2018 r.) i 17.951,96 zł., (za IX-XII/2018 r.). Przyznano je z powodu trudnej 

sytuacji materialnej uczniów. 

W gminie zameldowanych jest 185 osób w wieku 16-18 z wykształceniem, co 

najmniej gimnazjalnym i wszystkie kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

303 uczennic i uczniów, stanowiących 45, 98 % wszystkich uczennic i uczniów, 

dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu 

publicznego. Z kolei 54,02 % uczennic i uczniów było dowożonych przez 

rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych form 

transportu. 

Koszt dowozu uczniów wyniósł w 2018 r. – 338.294,78 zł. 

 

W 2018 r. funkcjonowało jedno przedszkole gminne pod nazwą  Publiczne 

Przedszkole w Starej Wsi i Niepubliczne Przedszkole „Koszałek Opałek” 

w Rożcach.. 

W 2018 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 373.619,65 zł.  

Infrastruktura sportowa  

W 2018 roku na terenie gminy funkcjonowały następujące obiekty sportowe: 

 Szkolna Hala Sportowa w Belsku Dużym,  

 Boisko gminne trawiaste z zapleczem sanitarno-szatniowym w Belsku 

Dużym 

 Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy szkole w 

Belsku Dużym 

 PSP Belsk 

Duży 

PSP Lewiczyn PSP Łęczeszyce PSP Zaborów Przedszkole 

Stara Wieś 

Oddziały przedszkolne 

Liczba dzieci 106 38 22 33 25 

Liczba 

oddziałów 

5 2 2 2 1 

Oddziały szkolne 

Liczba dzieci 357 72 73 55 - 

Liczba 

oddziałów 

18 8 8 8 - 

Liczba dzieci na 

oddział 

20 9 9 7 - 

Tabela 5 Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających do nich dzieci 
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 Bieżnia lekkoatletyczna wokół boiska wielofunkcyjnego w Belsku Dużym  

 Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną w Starej Wsi   

Obiekty służą przede wszystkim młodzieży z terenu gminy. Największym 

zainteresowaniem cieszyła się Hala sportowa, która jest udostępniana dla 

wszystkich po zakończeniu zajęć szkolnych.  

Biblioteki 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Belsku Dużym oraz Filia biblioteczna w Lewiczynie mieszcząca się 

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Biblioteka w Belsku Dużym jest 

przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 28.005 woluminów, zaś na 

koniec roku 27.462 woluminów, przeprowadzono selekcję księgozbioru 

i wykreślono z inwentarza 1955 woluminów na kwotę 2.450,91 zł., zakupiono zaś 

1299 woluminów na kwotę 30.006,98 zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 

liczba woluminów wynosiła 4,30, na dzień 1 stycznia 2018 r. 4,21 woluminów 

oraz na dzień 31 stycznia 2018 r. również 4,21 woluminów. 

W 2018 r. jak i w obecnym czasie biblioteki nie zakupują zbiorów 

audiowizualnych, płyt CD i DVD, brak zainteresowania ze strony użytkowników 

bibliotek. 

Na początku roku zarejestrowano 611 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec 

roku liczby te wynosiły 612.W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek 

skorzystało 941 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 14182 

woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. 

następujące pozycje: literatura popularnonaukowa, literatura piękna polska, obca 

i dziecięco młodzieżowa. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 3 pracowników na etatach bibliotekarskich 

oraz ¼ etatu - obsługa księgowa placówki. W ciągu roku struktura zatrudnienia 

nie uległa zmianie. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 6 komputerów ,w tym 3 komputery 

z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniały 2 

biblioteki. W 2018 r. możliwość zdalnego(internetowego) składania zamówień 

zapewniły następujące biblioteki Belsk Duży i Filia Lewiczyn. 

W 2018r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 

- prowadziły akcję czytania książek dla dzieci oddziałów przedszkolnych, 

- wycieczki uczniów szkół podstawowych, 
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- konkursy czytelnicze, 

- konkursy recytatorskie, 

- lekcje biblioteczne, 

- 4 spotkania autorskie na temat uzależnień od internetu i gier komputerowych 

oraz telefonów komórkowych, 

- odbyły się 2 koncerty śpiewanej poezji historii Polski, 

- w ramach obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK odbyło się spotkanie z Panem 

Andrzejem Zygmuntem Rola- Stężyckim,    

- w NOC BIBLIOTEK odbyło się spotkanie z Panią Gutowską -Adamczyk oraz 

Panem Remigiuszem Matyjasem historykiem i regionalistą, 

- odbyła się VII Edycja Narodowego Czytania „PRZEDWIOŚNIA” – Stefana 

Żeromskiego.     

W wydarzeniach tych wzięło udział 863 mieszkańców. Biblioteki poniosły 

w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 6.767,24 zł.       

W 2018r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 

wydała 310.875,55 zł.                                                                          

Świetlice 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała świetlica wiejska w Starej Wsi. Budynek 

świetlicy dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia: Dzień Dziecka, koncert Grupy 

Retro z Błędowa, prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci podczas ferii 

zimowych przeprowadzona przez Dzielnicowego, Andrzejkowe spotkanie 

sołtysów,  sportowo-rekreacyjne: rozgrywki piłki nożnej Uczniowskiego Klubu 

Sportowego,  warsztaty Stowarzyszenia AKTYWNI KULTURALNIE, spotkania 

Wielkanocne i Wigilijne. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 300 mieszkanek 

i mieszkańców.  

Przedsiębiorcy 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG, 32 nowych 

przedsiębiorców. W 2018 r. wyrejestrowano 19 przedsiębiorców. Na ternie gminy 

najbardziej popularnym rodzajem działalności jest sprzedaż hurtowa owoców 

i warzyw. Drugim najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest 



27 
 

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. W 2018 roku, na ternie gminy 

aktywnych było 275 przedsiębiorców.  

Ochrona środowiska 

W gminie nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. 

W związku z tym emisja zanieczyszczeń gazowych wynosiła: dwutlenek siarki – 

nie dotyczy na 1 km powierzchni gminy, tlenek azotu – nie dotyczy na 1 km 

powierzchni gminy, tlenek węgla – nie dotyczy na 1 km powierzchni gminy, 

dwutlenek węgla – nie dotyczy na 1 km powierzchni gminy. 

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających 

oczyszczenia wynosił 100 %, pod koniec roku również wynosił 100 %.  

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 413 

gospodarstw indywidualnych, zaś pod koniec – 416 (5 sztuk nowych przyłączy, 

2 sztuki zlikwidowano). Odbierane są także ścieki wozami asenizacyjnymi od 542  

gospodarstw indywidualnych (początek roku 2018), zaś na koniec 2018 r. 562 

gospodarstwa , podpisano 25 nowych umów i 5 rozwiązano. Oczyszczalnie 

ścieków w Lewiczynie, Zaborowie, Rożcach i Łęczeszycach obsługują 

niezmiennie 51 mieszkań indywidualnych.   

W 2018 roku na terenie gminy nie istniało legalnie działające wysypisko odpadów 

komunalnych. Również nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów 

komunalnych, nie stwierdzono pożarów wysypisk, których przyczynami było 

podpalenie. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy 

gmina podjęła następujące działania; 

- złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: ”Wymiana czynników 

grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży” w konkursie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 

Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 

miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń 

grzewczych nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18.  

- usunięto i unieszkodliwiono 54,900 Mg wyrobów zawierających azbest na 

łączną kwotę 18.780,20 zł., z tego 11.318,00 zł., (60,27%) pozyskano z dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 
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W 2018 roku: 

- zapewniono opiekę dla 33 bezdomnym psom na koszt Gminy Belsk Duży 

w łącznej kwocie 42.200,00 zł.,  

- przeprowadzono 75 spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów, 

- przeprowadzono 2 sprawy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie, 

- zaopiniowano pozytywnie 4 projekty robót geologicznych, 

- załatwiono 9 wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ochrony 

środowiska. 

Planowanie przestrzenne 

W 2018 r. wydano 17 decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Inwestycje 

te głównie dotyczyły budowy lub modernizacji istniejących linii 

elektroenergetycznych.  

Decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wydano 55. Inwestycje dotyczyły 

głównie budowy budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych lub 

przechowalni owoców w zabudowach jednorodzinnych i zagrodowych.  

Obecnie trwa procedura zmierzająca do sporządzenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy Belsk 

Duzy oraz częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przyległych do zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży.  

Obszar objęty planami miejscowymi to 134,8ha, co stanowi 1,25%obszaru 

gminy. Największe obszary objęte planami zlokalizowane są w sołectwach Belsk 

Duży, Mała Wieś i Odrzywołek. Przedsięwzięcia planistyczne w tych 

miejscowościach dotyczą głównie lokalizacji funkcji produkcyjnych, 

w mniejszym stopniu mieszkaniowych. Przeciętny czas oczekiwania na decyzję 

o warunkach zabudowy wynosił 45 dni.  

 


