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Wstęp 

Szanowni Mieszkańcy,  

Po raz drugi przedstawiam Wam Raport o stanie gminy. Raport o stanie gminy przygotowany 

został za 2019 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. 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 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 2019 roku zostały wykonane w pełnym zakresie. Osobiście 

uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum moich starań było dobro 

mieszkańca i gminy. Struktura tegorocznego raportu jest przybliżona do poprzedniego, aby 

ułatwić analizę porównawczą rok do roku.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem 
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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, oraz szacowania 

szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.   

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  

• Zbigniew Byrski - Wiceprzewodniczący Rady 
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• 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 2019. 

Realizacja polityk, programów i strategii 

W gminie w 2019r. uchwalono następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Gminy Belsk Duży na lata 2019-2023 podjęta uchwałą Rady Gminy Nr 

X/73/2019 z dnia 18 września 2019 roku 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk 

Duży, czas obowiązywania: bezterminowy, uchwała Rady Gminy Belsk Duży. Nr 

XII/83/2019 z dnia 30.10.2019r. 

W Strategii Rozwoju Gminy przewidziano, że w 2023 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 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 30.155.669 zł oraz wydatki w kwocie 

31.480.869 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

 zamiast 30.155.669 zł wpływy wynosiły 34.409.907,48 zł gdyż zwiększone są wpływy 

z podatku od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej, zwiększenie wpływów z działu gospodarki mieszkaniowej, opłat za czynności 

cywilno-prawne oraz zwiększone dochody w dziale oświata i wychowanie.  

 zamiast 31.480.869 zł, wydatki wynosiły 35.795.333,43 zł, gdyż skutecznie 

prowadzono przetargi i negocjacje cenowe, co w konsekwencji obniżyło koszty zakupu 

towarów i usług.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.343,98 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.559,14 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 

do 1 września 2019 roku.  

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.  

10.  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji utworzony uchwałą Rady Gminy Belsk Duży Nr 

VII/51/2019 z dnia 22 maja 2019 roku.  

W gminie funkcjonuje jednostka budżetowa - Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku 

Dużym. W planach finansowych na rok 2019 tej jednostki przewidziano wydatki na poziomie 

3.770.918,97 zł oraz wpływy w wysokości 3.900.287,03 zł. Zostały one wykonane zgodnie 

z założeniami. 
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Infrastruktura drogowa  

REMONTY : 

1 . Remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w kwocie 200.000 tys. zł.  

- Emulsją i grysami w kwocie 150.000 tys. zł o łącznej powierzchni 4355 m². 

- Remont cząstkowy drogi gminnej dz. nr. 18/2 w miejscowości Belsk Duży na odcinku 160 m 

polegające na korytowaniu nawierzchni i ułożenia żwiru drogowego z zagęszczeniem 

mechanicznym na całej długości drogi w kwocie 6.000 tys. zł. 

- Dostawa żwiru drogowego na drogi gminne gruntowe w kwocie 50.000 tys. zł w ilości 

1.020,4 ton. Rozwożonego na poszczególne wsie do dyspozycji sołectwa. 

- Dostawa grysu kamiennego frakcji 0-31,5 na drogi gminne gruntowe w  kwocie 200.000 tys. 

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

- Profilowanie  kilkukrotne dróg gminnych gruntowych równiarką kwota 50.000 tys. zł 

o łącznej długości 89 km 

PRZEPUSTY I ROWY W PASIE DROGOWYM 

- wykonanie przepustu drogowego we wsi Wola Łęczeszycka w kwocie 16.000 tys. zł. 

- wykonanie przepustu drogowego we wsi Maciejówka w kwocie 16.000 tys. zł. 

OZNAKOWANIE DROGOWE PIONOWE I POZIOME : 

- wykonanie wymiany zniszczonych i uszkodzonych znaków drogowych na terenie Gminy 

Belsk Duży  w kwocie 15.000 zł. 

PRACE GEODEZYJNE W PASIE DROGOWYM: 

- Ustalenie  granicy drogi gminnej dz. nr. 17 we wsi Tartaczek w kwocie 17.000 tys. zł. 

- Ustalenie granicy drogi gminnej nr.104 w miejscowości Rębowola w kwocie  13.000 tys. 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 tys. zł. 

- wycinka drzew i karczowanie samosiejek oraz skracanie drzewostanu w pasie drogowym 

i pod liniami oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Bartodzieje, Widów, Lewiczyn, 

w kwocie 15.000 tys. zł. 

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 

- wykonanie i montaż wiaty przystankowej  i zatoki autobusowej we wsi Sadków Kolonia 

w kwocie 15.000 zł. 

BUDOWA - PRZEBUOWA DRÓG 
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- Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach Nr 160 177 o długości 0,460 km, podbudowa 

z destruktu w kwocie 154.912,50 tys. zł. 

- Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym ul. Parkowa o długości 0,147 km, podbudowa 

z destruktu w kwocie 161.352,91 tys. zł. 

- Przebudowa drogi gminnej w Lewiczynie Nr 160127 o długości 0,700 km w kwocie 

350.507,55 tys. zł. 

- Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej drogę wojewódzką Nr 728 z drogą 

powiatową Nr 1610W o długości 0,94 km w kwocie 705.958,01 tys. Zł. 

  KANALIZACJA SANITARNA -  BURZOWO – DESZCZOWA 

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Centrum Belska Dużego w  kwocie 157.613,10 tys. 

zł. teren przy ul. Jana Kozietulskiego, 

- Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży  w kwocie 

163.840,82 tys. zł. 

- Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży ( osiedle 

PGR) do wsi Rębowola, Skowronki gmina Belsk Duży – etap I w kwocie 25.000 tys. zł. 

OŚWIETLEIE ULICZNE: 

-  całoroczna konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 48.000 tys. zł 

- opłaty całoroczne za oświetlenie uliczne – przesył i zakup prądu w  kwocie 487.342,54 tys. zł. 

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG 

- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno- piaskową w kwocie 50.000 tys. zł. 

UTRZYMANIE POŻĄDKU NA TERENIE GMINY 

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

Środki zewnętrzne pozyskane w 2019r. 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 160127W w miejscowości Lewiczyn, kwota dotacji:  

140 000,00 zł z programu dotacji związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, 

w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych udzielanych przez 

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

2. Remont  budynku Strażnicy OSP w Woli Łęczeszyckiej, kwota dotacji:  12 400,00 zł; 

z programu Mazowieckie Strażnice OSP - 2019 udzielanych przez Urząd Marszałkowski Woj. 

Mazowieckiego. 
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3. Zakup wyposażenia kuchni w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogórze, kwota 

dotacji:  10 000,00 zł, z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2019 udzielanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

4. Zakup i montaż siłowni plenerowej w Łęczeszycach, kwota dotacji:  10 000,00 zł; 

z programu Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 donator Urząd 

Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

5. Zakup i montaż siłowni plenerowej w Starej Wsi, kwota dotacji:  10 000,00 zł; z programu  

Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019; donator Urząd 

Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

6. Zakup i montaż siłowni plenerowej w Rożcach, kwota dotacji:  10 000,00 zł 

Nazwa Programu/Instytucja: Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 

– Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

7. Zakup i montaż siłowni plenerowej w Zaborowie, kwota dotacji:  10 000,00 zł z programu  

Mazowiecki instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – Urząd Marszałkowski Woj. 

Mazowieckiego. 

8. Budowa boiska trawiastego  wraz z zeskocznią do skoku w dal przy PSP w Zaborowie kwota 

dotacji:  95 250,00 zł; z programu: Mazowiecki instrument wsparcia infrastruktury sportowej 

2019 – Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. 

9. Zakup i montaż siłowni plenerowej w Lewiczynie, Kwota dotacji:  25 000,00 zł; z programu 

Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-2020 – Lokalna Grupa Działania „Wszyscy 

Razem” 

10. Zakup wyposażenia i nowych ubrań dla OSP Belsk Duży i OSP Lewiczyn, Kwota dotacji:  

30 000,00 zł; z programu: Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz 

usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego - Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

11. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Belsk Duży, Kwota dotacji:  37 803,00 zł, 

z programu: Mazowieckie Strażnice OSP 2019 – Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego 

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 2019 roku wynosiła łącznie 469.177,08 zł 

(798 wniosków) 
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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 2019 roku udzielono pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu nabycia gruntów 2 rolnikom 

na łączna kwotę 3.230,00 zł. 

W 2019 roku udzielono pomocy publicznej z tytułu ulgi inwestycyjnej 1 rolnikowi w łącznej 

kwocie 6.765,00 zł. 

W roku 2019 udzielono pomocy de minimis z tytułu rozłożenia na raty podatku od 

nieruchomości 1 rolnikowi w łącznej kwocie 19.457,13 zł. 

W roku 2019 udzielono pomocy de minimis z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od 

nieruchomości 1 przedsiębiorcy w łącznej kwocie 48.552,95 zł. 

W roku 2019 udzielono pomocy de minimis z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę 1 rolnikowi 

w łącznej kwocie 4.951,00 zł. 

W 2019 roku udzielono pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę 

w podatku od środków transportowych 1 rolnikowi w łącznej kwocie 19.604,00 zł. 

W 2019 roku udzielono pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu umorzenia podatku w 

łącznym zobowiązaniu pieniężnym w łącznej kwocie 7.886,65 zł. 

Pomoc publiczna dla rolników roku 2018 łącznie 10 pracodawcom zatrudniających 

młodocianych mieszkańców gminy w celu przyuczenia 12 młodocianych do wykonywania 

pracy w zawodzie. 

W roku 2019 udzielono pomocy de minimis 55 pracodawcom zatrudniającym młodocianych 

mieszkańców gminy w celu przyuczenia 65 młodocianych do wykonywania pracy w zawodzie 

na łączną kwotę 

 

 Mieszkańcy gminy 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. liczba stałych mieszkanek i mieszkańców 

zmniejszyła się ogółem o 49 osób w stosunku do 2018r. roku; przez co na dzień 31 grudnia 

2019 r. wynosiła 6439 osób, w tym 3299 kobiet i 3140 mężczyzn.  

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

Wiek Mężczyźni Kobiety ogółem 

0-2 117 91 208 

3 27 23 50 
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4-5 54 67 121 

6 24 37 61 

7 29 35 64 

8-12 167 171 338 

13-15 93 97 190 

16-17 67 72 139 

18 29 38 67 

19-65 2060 - 2060 

19-60 - 1780 1780 

>65 473 - 473 

>60 - 888 888 

Ogółem 3140 3299 6439 

Tabela 1 Statystyka wieku mieszkańców Gminy Belsk Duży  

  

W 2019 r. narodziło się w gminie 69 osób, w tym 32 dziewczynek i 37 chłopców; a zmarło 75 

osób, w tym 26 kobiet i 49 mężczyzn.  

Ilość osób zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 1137, w tym 1114 cudzoziemców, a 

ilość wymeldowań z pobytu czasowego wynosiła 713, w tym cudzoziemców 711 osoby. 

Ilość zameldowań na pobyt stały wynosił 140, w tym nie było cudzoziemców. Ilość 

zameldowań spoza gminy 47. Ilość wymeldowań z pobytu stałego 189, w tym nie było 

cudzoziemców. 

Ilość nadanych przy zameldowaniu numerów PESEL w 2019r. wynosił 680. 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Wyszczególnienie 2019 rok 

Sporządzone akty urodzenia 

W tym: 

- zagraniczne 

- dzieci, które urodziły się na ternie gminy Belsk Duży 

2 

 

2 

0 

Sporządzone akty małżeństwa 

W tym: 

- konkordatowe 

- cywilne 

-zagraniczne 

68 

 

53 

15 

0 
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Sporządzone akty zgony 35 w tym 1 z transkrypcji 

Ilość par małżeńskich odznaczonych za długoletnie pożycie 

małżeńskie 
10 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeńskich 
9 

Tabela 2 Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2019 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, 

- 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, 
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- 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 2019 r., 60 mieszkań, i taki sam 

stan był na dzień 31 grudnia 2019 r.   

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

na jednego mieszkańca gminy – 0,008 m2. 

W 2019 r.  nie oddano żadnego lokalu mieszkalnego z powodu braku lokali mieszkalnych.  

Stawka czynszowa za 1 m od 1 stycznia 2019 r. wynosiła 4 zł/m w lokalach komunalnych, 

natomiast w socjalnych wynosiła 2 zł.,/m. 

Całkowita powierzchnia czynszowa za lokale komunalne wynosi 2 557,48 m, za socjalne 

wynosi 227,10 m. 

Na 2019r. planowano wpływy za lokale komunalne: 122.763,84 zł., za lokale socjalne: 5.450,40 

zł. Razem: 128.214,24 zł. po potrąceniu podatku VAT 104.239,21 zł. 

Na mieszkaniowy zasób gminy poniesiono wydatki: 

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

- wymiana okien w ilości 20szt. w budynku komunalnym w Belsku Dużym ul. Modrzewiowa 

1C: 14.742,80zł. brutto 

- wymiana instalacji elektrycznej w dwóch lokalach komunalnych w Łęczeszycach 47 –

21.832,50 zł. brutto 

- wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych w lokalach komunalnych Domu 

nauczyciela w belsku Dużym ul. Szkolna 1– 27.015,92 zł. brutto 

- montaż wkładów kominowych w ośmiu lokalach komunalnych w Lewiczynie 94a Dom 

Nauczyciela – 13.435,20 zł. brutto  

- wymiana rynien i rur spustowych na Domu Nauczyciela w Łęczeszycach 47A- 7.590,00 zł. 

brutto 

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

wynosił w 2019 r. kwotę: od osób fizycznych 24.498,74 zł., a od osób prawnych: 104.807,60 

zł., razem: 129,306,34 zł.  
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W 2019 r. wypłacono dodatek mieszkaniowy na łączną kwotę 1.555,50 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 114,16 zł., zaś kwota najwyższego dodatku – 134,74 zł. 

W 2019r. na lokal mieszkalny oczekują 3 podania. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie 

mieszkania wynosił średnio 24 miesiące (licząc od dnia złożenia podania). 

Informacja o stanie mienia komunalnego. 

W 2019r. Gmina Belsk Duży nabyła ogółem 0,3701 ha gruntów z tego: 

- drogi – 0,0901 ha  

- tereny rolne 0,2800 ha 

W 2019r. zwiększyła się wartość działki nr 134/23 o pow. 0,0322 ha położonej w Belsku 

Dużym o kwotę 281 609,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości lokalowe wraz 

z udziałami w gruncie przejęte decyzją ZRID Starosty Grójeckiego pod budowę łącznika. 

Łącznie wartość nabycia w/w działki wynosi 282 229,00 zł. 

Ogółem gminny zasób bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowi: 

-  ha - 129,0824 ha o wartości  5.817.739,28 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: 130,1477 ha o wartości  5 917 002,02 zł                

Z tego: 

- tereny rolne   - 10,0257 ha wartość 441.540,00 zł 

- tereny zabudowane  - 13.0559 ha  wartość 566.484,34 zł 

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

- drogi, ulice        -  90,5439 ha  wartość 4.728.453,14 zł  

- tereny kolejowe     -  1,0653 ha  wartość 99.262,74 zł 

  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:    
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- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BELMED” w Belsku Dużym - 0,2100 ha 

– wartość 15.574,85 zł 

- grunty oddane w dzierżawę -  4387,25 m²    

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

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

- lokale oddane w użyczenie i do korzystania (jednostki organizacyjne gminy, policja, 

biblioteka - 233,36 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 31.12.2019 r. mienie gminy wynosi: 

- 129,0824 ha – nieruchomości o wartości  5.817.739,28 zł 

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

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

Razem: 134,6275 ha o wartości 7.156.503,02 zł      

 Z tego po odjęciu szkół, przedszkola i SPZOZ „BELMED” w Belsku Dużym (5,9100 ha o 

wartości 187.574.85 zł) mienie gminy wynosi:  6 968 928,17 zł 

- pow. 128,7175 ha o wartości 6.968.928,17 zł  

Współpraca Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi  

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze. zm.) Wójt Gminy Belsk Duży w 

terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Belsk Duży 

sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

Program współpracy Gminy Belsk Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przyjęty został przez Radę Gminy Belsk Duży Uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018 

roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Projekt programu 
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współpracy na rok 2019 został poddany konsultacjom. Konsultacje ogłoszone zostały 

Zarządzeniem Nr 129/2018 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 7 września 2018 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Belsk Duży 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Prowadzone były w terminie 14 września 2018 roku – 1 października 2018 roku. Organizacje 

nie wniosły uwag, co do treści projektu Programu.  

Współpraca finansowa 

Na zadania objęte Programem wydatkowana została w 2019 roku kwota 222 000,00 zł. W 2019 

roku ogłoszono pięć konkursów ofert na realizację zadań ujętych w Programie współpracy. 

Pierwszy konkurs ogłoszony został na zadanie: realizacja zadań publicznych w 2019r. przez 

organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania 

i upowszechniana kultury fizycznej i sportu poprzez rozgrywki piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki 

koszykowej, piłki siatkowej i unihokeja. Nabór trwał w dniach od 28.03.2019 r. do 18.04.2019 

r. Na konkurs wpłynęły 3 ofert od 3 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 

umowy z 3 podmiotami na realizację zadań.  

Drugi konkurs ogłoszony został na jedno zadanie z obszaru podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. Nabór trwał w dniach od 18.04.2019 r., do 09.05.2019 r. Na konkurs 

wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi konkursowe w związku z tym podpisano umowę z 

podmiotem na zadanie 1 - upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego oraz 

kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Belsk Duży.  

Trzeci konkurs ogłoszony został na realizację zadań publicznych w 2019r. przez organizacje 

oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. Nabór trwał w dniach 25.04.2019r. – 16.05.2019r. Na konkurs 

wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi konkursowe, w związku z tym podpisano umowę z 

podmiotem na realizację zadań. 

Czwarty konkurs ogłoszony został na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nabór trwał w dniach 

25.04.2019r. – 16.05.2019r. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi konkursowe, w 

związku z tym podpisano umowy na realizację tych zadań z 2 podmiotami na zadanie – 

aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego na terenie gminy Belsk Duży. 



str. 17 

 

Piąty konkurs ogłoszony został na realizację zadań publicznych w 2019r. przez organizacje 

oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i 

upowszechniania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nabór trwał w dniach: 

25.04.2019r. – 16.05.2019r. Na konkurs wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi konkursowe, w 

związku z tym podpisano umowę z podmiotem na realizację zadania z zakresu: opieka i pomoc 

dla osób w wieku emerytalnym pozostającym w trudnej sytuacji materialnej na terenie gminy 

Belsk Duży 

Upowszechniane kultury fizycznej i sportu 

Organizacja Adres  Kwota dotacji: (w zł) 

GKS Belsk Duży ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 

Belsk Duży 

85000,00 

Uczniowski Klub Sportowy ul. Szkolna 3, 05-622 Belsk Duży 50000,00 

Akademia Sportu Galaktikos ul. Parkowa 1, 05-622 Belsk Duży 35000,00 

Upowszechnianie tradycji narodowej 

Chorągiew Mazowiecka 

Związku Harcerstwa Polskiego 

ul. Krótka 3, 09-402 Płock 25000,00 

Ekologia oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Łęczeszyckie Stowarzyszenie 

Wędkarskie  

Łęczeszyce 67, 05-622 Belsk 

Duży 

8000,00 

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Stowarzyszenie Aktywni 

Kulturalnie 

05-622 Belsk Duży 4000,00 

KGW Rembowianki 05-622 Belsk Duży 6000,00 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Stowarzyszenie Seniora Relaks 05-622 Belsk Duży 9000,00 

Tabela 3 Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji: 

 

Przekazano łącznie w trybie konkursowym kwotę 222 000,00 zł, a organizacje wydatkowały 

łącznie 222 000,00 zł w podziale na poszczególne rodzaje zadań:  

- wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 170 000,00 zł 

- upowszechniania tradycji narodowej   25 000,00 zł 

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego     8 000,00 zł 



str. 18 

 

- rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   10 000,00 zł 

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 9 000,00 zł. 

Oferty zgłoszone na konkurs zostały skierowane do oceny formalnej i merytorycznej przez 

Komisje Konkursowe powołane Zarządzeniami Wójta Gminy Belsk Duży.  

Na podstawienie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnej może zlecić organizacji 

pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego, spełniającego łącznie następujące 

warunki: 

wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł 

zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

W 2019 roku żadna z organizacji nie złożyła wniosków o zlecenie zadania publicznego w tym 

trybie. 

Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.  

Gmina Belsk Duży w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania na stronie internetowej Urzędu Gminy Belsk Duży. Istotną częścią współpracy Gminy 

z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzonych 

przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu. W roku 2019 

Gmina obejmowała również patronatem organizowane przez sektor pozarządowy wydarzenia. 

Były to m.in.: 

 Turniej Karate o Puchar Wójta organizowany przez Mazowieckie Stowarzyszenie 

Karate, 

 Turniej Piłki Halowej o Puchar Prezesa organizowany przez ZG OSP RP w Belsku 

Dużym, 

 Dzień Dziecka w Anielinie organizowany przez grupę nieformalną z Anielina, Jaroch i 

Belska Małego; 

 „Aktywni w Powiecie Grójeckim” organizowany przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 

 Rodzinny Piknik „Noc Świętojańska” organizowany przez Parafię Św. Jana Chrzciciela 

w Łęczeszycach, 

 Turniej Piłki Nożnej organizowanych przez Parafię Świętej Trójcy w Belsku Dużym, 

 Dni Dziecka w Starej Wsi organizowanej przez sołectwo Stara Wieś, 
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 Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy organizowanej przez „Belskie Koło 

Wędkarskie”, 

 XIV Warszawska Pielgrzymka Rowerowa organizowana przez Parafię MB 

Częstochowskiej w Warszawie, 

 Seniorada 2019 organizowanej przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 

 Jesienne Rozgrywki Piłki Nożnej Halowej organizowane przez Parafię Świętej Trójcy 

 Halowy Turniej Piłki Nożnej organizowanej przez G.K.S. Belsk Duży 

Gmina Belsk Duży realizując cele Programu współpracy w 2019 roku udzielała organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno wsparcia finansowego, 

jak również pomocy pozafinansowej. Ogłoszono konkursy ofert, w których 8 podmiotów 

otrzymało wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: wpierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, upowszechniania tradycji narodowej, ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na 

rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Działania Gminy nakierowane były na tworzenie warunków do: zwiększenia aktywności 

społecznej mieszkańców, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców, uzupełnienia działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury 

samorządowe, zwiększenia udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Gmina Belsk Duży współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje 

z trzecim sektorem.  

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych projektów. 

Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, 

a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji. 

Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów 

prywatnych oraz z innych programów krajowych.  

W roku 2019 nie wpłynęły do Wójta Gminy Belsk Duży wnioski, uwagi, ani zastrzeżenia do 

realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.  
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Przestępczość w gminie 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy odnotowano 95 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 2019 r. funkcjonowały następujące placówki:  

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

którego działalność została zakończona uchwałą Rady Gminy Belsk Duży Nr XII/86/2019 z 

dnia 30 października 2020 roku. 

- 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. 

- Publiczne Przedszkole w Starej Wsi 

Przy wymienionych szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne.  

5 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym – 7 347,32 zł. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach – 12 020,07 zł. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie – 17 513,08 zł  

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie – 15 175,18 zł 

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

14 316,03 zł 

- Publiczne Przedszkole w Starej Wsi – 16 935 zł.  

Wydatki gminę na oświatę wynosiły 13 889 936 zł, z czego 6724700 zł 48 %) pokryte zostało 

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2019 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 548 uczennic i uczniów 

w 4 szkołach podstawowych . 
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W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – rosyjskiego– uczyło się 342 uczennic i uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 13 osób. Najwięcej  w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym 24 uczniów w klasie, najmniej w 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Lewiczynie 4  uczniów w klasie. 

W gminnych szkołach zatrudniono 95,90 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 

etaty), w tym 2,98 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 19,83 nauczycielek/nauczycieli 

kontraktowych, 17,28 nauczycieli mianowanych, 55,81 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 

2019 r. zwolniono ze względu na reformę oświaty 2,98 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne 

etaty).  

W 2019 r. szkoły ukończyło 164 osoby, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół - ostatni 

rocznik Publicznego Gimnazjum – 94 uczniów i uczennic, PSP w Belsku Dużym – 46 uczniów 

i uczennic, PSP w Lewiczynie – 5, PSP w Łęczeszycach – 12, PSP w Zaborowie -7.  

Z kolei do kolejnej klasy wszyscy uczniowie otrzymali promocję.  

Zdawalność egzaminów kończących szkoły wynosiła we wszystkich placówkach 100%. 

Wójt Gminy Belsk Duży w 2019 r. przyznał stypendia dla 73 uczennic i uczniów. Wynosiły 

one 37 375,15 zł. Przyznano je z powodu spełnienia przez wnioskodawców kryteriów 

socjalnych.. 

W gminie zameldowanych jest 266 osób w wieku 15-18 z wykształceniem  

co najmniej gimnazjalnym lub podstawowym 100% z nich kontynuowało naukę. 

248 uczennic i uczniów, stanowiących 70 % wszystkich uczennic i uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Belsku Dużym, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę 

środków transportu publicznego. Z kolei 30 % uczennic i uczniów było dowożonych przez 

rodziców lub też docierało do szkoły za sprawą innych prywatnych form transportu. 

W pozostałych placówkach 100% uczniów dowożonych było przez rodziców lub też docierało 

do szkoły za sprawą innych prywatnych form transportu. 
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PSP Belsk  PSP Lewiczyn PSP Łęczeszyce PSP Zaborów Gimnazjum 
Przedszkole 

Publiczne 

wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń 

BHP dla pracowników 
 132.326,29 zł  46.667,23 zł 56.218,76 zł  39.415,99 zł  42.991,53 zł 7.915,73 zł 

wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 

nauczycieli i pracowników obsługi 

2.180.557,47 zł  806.222,39 zł 918.492,11 zł 697.328,10 zł 807.884,83 zł 218.003,06 zł 

wypłatę nagród za 2018 rok tzw.”13” 
 134.699,41 zł  54.829,50 zł  58.686,12 zł  50.221,44 zł  100.814,98 zł 16.134,76 zł 

opłacenie składek na ubezpieczenia 

społeczne 
401.122,14 zł 152.098,75 zł  163.614,02 zł 131.630,56 zł 156.522,24 zł 41.741,67 zł 

opłacenie składek na FP  53.120,06 zł  17.034,11 zł 16.949,50 zł  13.753,25 zł  19.645,95 zł 4.774,05 zł 

wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy 

zlecenia 
 --  10.400,00 zł  6.000,00 zł  3.960,00 zł 39.679,64 zł 1.569,00 zł 

szkolenia pracowników obsługi 540 zł  -  - 182,50 zł -   - 

wydatki inwestycyjne  13.074,90 zł  -  -  - -   - 

opłacenie telefonii stacjonarnej i 

internetowej 
 8.124,26 zł 2.444,86 zł 3.923,06 zł 1.244,47 zł 1.933,74 zł 1.494,99 zł 

zakup usług remontowych    62.768,50 zł  52.166,21 zł  14.991,00 zł  3.690,00 zł 46.056,02 zł 

opłacenie energii, gazu, wody  141.349,27 zł  57.192,90 zł  101.802,58 zł  57.198,63 zł  94.571,55 zł 12.277,23  zł 

zakup materiałów i wyposażenia  105.044,30 zł  43.747,11 zł  43.352,34 zł 34.689,51 zł 36.264,31 zł 5.924,03 zł 

fundusz socjalny dla pracowników 93.258,00 zł  38.063,00 zł  46.474,00 zł 30.563,00 zł  67.116,00 zł 10.367,00 zł 

zakup pozostałych usług  98.458,84 zł  30.172,23 zł  45.874,63 zł 27.920,76 zł  77.277,92 zł 52.924,11 zł 

zakup pomocy dydaktycznych 10.087,08 zł  1.927,54 zł  19.900,57 zł  98.184,83 zł   2.495,40 zł 

delegacje pracownicze   1.682,01 zł  1.199,32 zł  1.599,59 zł  2.192,22 zł  1.707,22 zł 853,28 zł 

ubezpieczenie szkoły,  abonament  2.223,09 zł  1.471,52 zł 1.512,70 zł  1.641,02 zł  3.276,95 zł 431,14 zł 

szkolenia dla nauczycieli, rady 

pedagogicznej i dofinansowanie 

dokształcania nauczycieli 

18.790,80 zł  6.009,00 zł 6.634,00 zł  6.397,50 zł 4.258,00 zł                                                    413,6 zł 

fundusz socjalny emerytów 22.045,00 zł  14.000,00 zł  15.464,00 zł 2.500,00 zł 2.600,00 zł  - 

Tabela 4 Wydatki na oświatę 
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PSP Belsk 

Duży  

PSP 

Lewiczyn 

PSP 

Łęczeszyce 
PSP Zaborów  Gimnazjum 

Przedszkole 

Stara Wieś 

nauczyciele 57 24 18 20 22 6 

pracownicy 

obsługi 
20 5 6 5 9 2 

dzieci w 

oddziałach 

szkolnych 

352 77 68 53 102  - 

oddziały 

przedszkolne 
113 35 21 27  - 25 

Tabela 5 Liczba pracowników i uczniów w placówkach oświatowych 

Pomoc społeczna 

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do udzielania pomocy 

osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Warunkiem niezbędnym do powstania 

uprawnienia do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej jest uprzednie wykorzystanie 

własnych środków, możliwości i przysługujących uprawnień. Pod tym pojęciem należy 

rozumieć nie tylko sytuację materialną i dochodową, w tym posiadane obok dochodów 

bieżących dobra materialne, ale również umiejętności np. posiadane kwalifikacje zawodowe, 

właściwości psychofizyczne, aktywność lub jej brak w rozwiązywaniu własnych problemów 

oraz gotowość współdziałania w tym celu z innymi. Współdziałanie w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji życiowej jest obowiązkiem wszystkich osób i rodzin korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Odmowa współpracy może stanowić podstawę do odmowy przyznania 

pomocy lub wstrzymania wypłaty świadczeń. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości do-

prowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz 

zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających 

z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy 

społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę, rodzinę 

do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony 

profesjonalistów - pracowników socjalnych.  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w 

tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, 
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związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi.  

Podstawowe zasady przyznawania świadczeń określają artykuły 7 i 8 ustawy o pomocy 

społecznej, zgodnie, z którymi prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługuje osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

określonego kryterium dochodowego, które wynosi: na osobę samotnie gospodarującą - 701 zł, 

na osobę w rodzinie - 528 zł. 

Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie, co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt. 2 - 15: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności;  

bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

Należy zaznaczyć, że wystąpienie ubóstwa jako jedynej przesłanki nie jest wystarczającym 

powodem do przyznania pomocy. 

Zadania pomocy społecznej 

Problemy klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

W roku 2019 z różnych form pomocy skorzystało łącznie 99 rodzin (pod tym pojęciem należy 

rozumieć samotne osoby lub rodziny, które tworzą gospodarstwa domowe), w których żyje 244 

osoby. Mając na uwadze, że gmina Belsk Duży liczy 6439 mieszkańców wynika, że różnymi 

rodzajami świadczeń objętych było 3,79% mieszkańców gminy.  

Klienci korzystający z różnego rodzaju świadczeń oferowanych przez tut. Ośrodek borykali się 

z wieloma najróżniejszymi problemami, powodującymi ich dysfunkcjonalność. 

 Głównymi przyczynami (występującymi czasem po kilka w jednej rodzinie) zgłaszania się o 

pomoc były : bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

alkoholizm, wielodzietność, rodziny niepełne, narkomania. 

W roku 2019 ze świadczeń finansowych pomocy społecznej skorzystało ogółem 86 rodzin. 

Realizacja zadań w roku 2019 przedstawiała się następująco:  
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- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej 

wydatkowano 15.724 zł ( w 100% z dotacji), odprowadzono je  za 28 osób. Średnia wysokość 

składki wynosiła 55,37 zł.  

- Zasiłki stałe wydatkowano 194.297 zł w 100% z dotacji, korzystały z nich 34 osoby. Średnia 

wysokość zasiłku wynosiła 555,13 zł. 

- Zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano 381.458zł, w tym 16.800 zł dotacji na dożywianie 

dzieci w szkołach oraz 4.996 zł dotacji na wypłatę zasiłków okresowych. Wydatkowanie 

środków na poszczególne formy pomocy ilustruje tabela nr 1 

  

Rodzaj świadczenia 
Łączny koszt w 

zł  

Ilość rodzin 

objętych 

pomocą 

 

Ilość 

świadczeń 

Średnia 

wysokość 

świadczenia  

lub koszt 

posiłku w zł 

 

Zasiłki celowe 

 

 45.528 41 

 

112 389 

Zasiłki okresowe  5.642 3 12 470 

Posiłki dla dzieci  30.272 
53 osoby 

z 29 rodzin 

 

5988 
5,06 

Odpłatność za pobyt w domu 

pomocy społecznej 
274.028 9 98 2.796 

Odpłatność za pobyt w 

schronisku dla bezdomnych 
25.988 3 791 27 

Tabela nr 6 Wydatkowanie środków z zadań własnych 

 

Posiłki dla dzieci finansowane przez Ośrodek spożywane były w 4 szkołach podstawowych, 

gimnazjum i przedszkolu. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 

a jest jej pozbawiona. Usługi przyznawane są także osobom w rodzinach, ale rodzina nie jest w 

stanie zaspokoić potrzeb w zakresie opieki. 

W ramach wykonywanych usług pomoc udzielona była w zakresie obsługi higieny osobistej i 

mieszkania, przynoszenie opału i rozpalania w piecu, załatwiania wizyt lekarskich i 

realizowanie recept oraz  dokonywanie zakupów artykułów spożywczych. Usługi opiekuńcze 

świadczone były dla 2 osób, koszt usług to 13.517 zł.  

Praca socjalna 

     Na rzecz klientów świadczona była również pomoc pozamaterialna w formie pracy so-

cjalnej. Od 2004 roku jest ona zadaniem obowiązkowym gminy.  
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Pod pojęciem tym należy rozumieć działalność, która ma na celu ułatwienie wzajemnego 

przystosowania jednostek, rodzin i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej 

wartości poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach 

interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Jest to działanie, 

które koncentruje się na rozwiązywaniu najróżniejszych problemów - od motywowania osób 

bezrobotnych do poszukiwania pracy po przywrócenie stabilizacji w rodzinach - i opiera się na: 

zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywanie problemu; zasobach klienta i społeczności; 

uporządkowanym procesie pomocy;  planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian. 

Praca socjalna ukierunkowana jest na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności 

samodzielnego funkcjonowania klienta (rodziny). Jej ostatecznym celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w 

zabezpieczaniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka. W roku 

2019 pracą socjalną objęto 84 rodziny.  

 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 

Na wypłatę świadczeń w 2019 roku wykorzystano kwotę 1.612.780 zł . Wydatkowanie 

środków na poszczególne świadczenia ilustruje tabela poniżej. 

Rodzaj świadczenia 
Łączny koszt 

w zł  

Ilość  

świadczeń 

Średnia wysokość 

świadczenia ( w 

zł) 

Zasiłki rodzinne 503.924 4.377 115 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  12.000 33 364 

Opieki nad dzieckiem w czasie urlopu 

wychowawczego  
36.583 93 393 

Samotnego wychowywania dziecka 41.467 214 194 

Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
16.775 156 108 

Rozpoczęcia roku szkolnego  24.370 519 47 

Podjęcia nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
46.441 679 68 

Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
 44.822 490 91 

Świadczenie rodzicielskie 70.254 75 937 

Zasiłki pielęgnacyjne 168.628 882 189 

Świadczenia pielęgnacyjne 404.400 256 1580 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
46.000 46 1.000 

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 50.936 184 277 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 137.100 338 406 

Składki zdrowotne od osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne 
9.080 64 142 

Tabela nr 7 Analiza  świadczeń rodzinnych 
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Na wypłatę świadczeń w 2019 roku wykorzystano kwotę 5.418.052 zł, wypłacono 10.868 

świadczeń. Świadczenie dobry start to świadczenie jednorazowe przysługujące w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego. Na wypłatę świadczeń w 2019 roku wykorzystano kwotę 

241.200 zł, wypłacono 804 świadczenia.   

Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej są 

prowadzone we współpracy z różnymi podmiotami, którym leży na sercu dobro mieszkańców 

naszej gminy. Nasi główni partnerzy to m.in.: szkoły, policja, przedszkole, placówki służby 

zdrowia, kościół katolicki. 

Biblioteki 

W gminie w 2019 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 2019 r. wynosił 27462 woluminów, zaś na koniec roku 28.715 

woluminów, zakupiono zaś 1253 woluminów na kwotę 32 902 zł. W przeliczeniu na 1 

mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,30, na dzień 1 stycznia 2019 r. woluminów 

oraz na dzień 31 stycznia 2019 r. wyniosła 4,45 woluminów. 

W 2019 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 612 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te 

wynosiły 641. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 

literatura popularnonaukowa, literatura piękna polska, obca i dziecięco młodzieżowa, 

fantastyka oraz lektury szkolne. 

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 2019 r. 

możliwość zdalnego(internetowego) składania zamówień zapewniły następujące biblioteki 

Belsk Duży i Filia Lewiczyn. 

W 2019r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: prowadziły akcję czytania 

książek dla dzieci oddziałów przedszkolnych,  wycieczki uczniów szkół podstawowych, 

konkursy czytelnicze, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, udział w ogólnopolskiej 
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akcji narodowego czytania,-  spotkania autorskie, spotkanie z podróżnikiem, koncerty 

okolicznościowe,  występy  teatrzyków dla najmłodszego czytelnika.  

 W wydarzeniach tych wzięło udział   973  mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi 

wydarzeniami wydatki w kwocie 4959 zł.       

W 2019r. na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

346.331,62 zł. 

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 2019 roku zatrudniał trzech lekarzy medycyny rodzinnej w tym dwóch na umowę 

o pracę i dwóch lekarzy pediatrów, pod opieką których znajdowało się łącznie 4100 pacjentów. 

W zakładzie zatrudnione są dwie pielęgniarki środowiskowo – rodzinne i jedna obejmująca 

opieką dzieci w szkołach na terenie gminy oraz położna zapewniająca opiekę i profilaktykę dla 

kobiet.. Zakład zatrudnia również ginekologa (bez umowy z NFZ). który obejmuje opieką 

pacjentki zapisane do ośrodka. 

W 2019 roku lekarze udzielili 13681 świadczeń zdrowotnych, a pielęgniarki 11664 świadczeń 

będących w zakresie obsługi pielęgniarskiej. 

W 2019 roku gmina sfinansowała za kwotę 3187,19 zł bezpłatne szczepionki przeciw grypie 

dla 98 osób powyżej 65 roku życia. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały dwie apteki. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 16 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 17  podmiotów. Przyczyną spadku jest 

rozpoczęci działalności działalności przez przedsiębiorców. 

Z tzw. funduszu korkowego w kwocie 106.437,96  złotych (środków uzyskanych przez gminę 

z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały 

następujące wydatki: na materiały profilaktyczne dla szkół ferie pn. zdrowo i sportowo, 

szkolenie dla rodziców, warsztaty i przedstawienia profilaktyczne, dofinansowanie dla dzieci 

wyjeżdzających na kolonie profilaktyczne, prowadzenie konsultacji profilaktycznych przez 

dwóch psychologów. 
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Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 6 zgłoszenia 

przypadków nadużywania alkoholu.  

Sprawy obywatelskie 

Dokumenty  

Decyzje 

postanowienia 
Zaświadczenia Upoważnienia Pełnomocnictwa Zarządzenia 

Umowy/Zlecenia/ 

Zamówienia 

4333 1443 15 7 165 208/202/76 

Tabela 8 Statystyka  spraw obywatelskich w 2019 roku. 

Do urzędu wpłynęło w 2019 roku 66 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one m.in.: działań promocyjnych w JST, listy sołectw oraz sołtysów z adresami, 

ochrony zwierząt, dostępności do działek nr 154/1, 154/2 w miejscowości Odrzywołek do dróg,   

działek nr 154/1, 154/2 w miejscowości Odrzywołek odnośnie toczących się postepowań, 

działek nr 154/1, 154/2 w miejscowości Odrzywołek w kwestii rewitalizacji, działek nr 154/1, 

154/2 w miejscowości Odrzywołek w kwestii zabytków, , w kwestii obrony RP, wychowania 

przedszkolnego, usuwania azbestu w 2018 r, powierzchni i zakupu księgozbioru, audytu 

wewnętrznego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych, 

emitowani obligacji przez Gminę w latach 2016 – 2019, opłaty retencyjnej, opieki nad 

zwierzętami, audytu wewnętrznego, wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy 

dydaktycznych składanych w ramach programu Rządowego „Aktywna Tablica”, wolnych 

miejsc w przedszkolach, wykazu sołtysów, wykazy faktur za gaz w budynku urzędu gminy 

i budynkach należących do mienia gminnego, Inspektora Danych osobowych oraz umowy 

o Ochronie Danych Osobowych, liczby dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008 – 

2016, zakupu terenu, bezpieczeństwa informatycznego, budynku socjalno – komunalnego nr 2 

w Starej Wsi na działce nr 18/62, rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę, usług 

podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczeń usługi IOD, polityki bezpieczeństwa, opłaty 

retencyjnej Ferrero Polska S.A., stanowiska w sprawie zmian usług o wspieraniu rozwoju 

usługi sieci telekomunikacyjnej, schroniska w Radysach, absolutorium Wójta gminy, mega 

ustawy dotyczącej sieci telekomunikacyjnej, współpracy gminy z innymi podmiotami, 

zgłoszonych wniosków lub informacji na temat podejmowanych działań mających na celu 

uzyskanie odszkodowania za utratę gruntu, zdrowia, nieruchomości, taryfy telefonicznej, 

ankiety bezpieczeństwa informatycznego, bazy telefonii komórkowych, rewitalizacji, rezerwy 
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subwencji ogólnej, profilaktyki zakażeń wirusem HPV, edukacji mieszkańców o korzystaniu z 

bezpiecznych urządzeń emanujących pole magnetyczne, przyjmowania zgłoszeń interwencji 

kontroli wypalania śmieci, odpadów, odpadów komunalnych, przebiegu i własności dróg przy 

sporządzaniu planu drogowego Nadleśnictwa Grójec, czynszów komunalnych i socjalnych, 

bezdomnych zwierząt, rozstrzygnięcia umowy do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Belsk Duży,  umów, zleceń i innych umów 

podpisanych z podmiotami zewnętrznymi i osobami fizycznymi na wykonanie 

dzieł/usługi/projektu za 2019 rok., obrotu bezgotówkowego, raportu o stanie gminy, działań 

w związku z siecią 5G, o środowisku i jego ochronie.    

Informacja została udostępniona wnioskodawcy w 100 %. 

W roku sprawozdawczym tj. 2019 wpłynęły cztery skargi, z tego trzy które były bezzasadne 

w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jedną skargę przekazano zgodnie 

z kompetencjami do innego organu.  

Wojewoda stwierdził nieważność 1 uchwały, wydanej przez radę gminy. 

Planowanie przestrzenne 

W 2019 r. wydano 19 decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Inwestycje te głównie 

dotyczyły budowy lub modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych.  

Decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wydano 41. Inwestycje dotyczyły głównie budowy 

budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych lub przechowalni owoców w 

zabudowach jednorodzinnych i zagrodowych.  

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.  

Przedsiębiorcy 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG, 27 nowych przedsiębiorców. W 2019 

r. wyrejestrowano 12 przedsiębiorców. Na ternie gminy najbardziej popularnym rodzajem 

działalności jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. Drugim najczęściej wybieranym 

rodzajem działalności jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. W 2019 roku, na 

ternie gminy aktywnych było 298 przedsiębiorców.  
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym utworzony został na mocy Uchwały Nr 

VII/51/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 maja 2019 roku. Pierwszym dniem 

funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej Gminy Belsk Duży był 01 wrzesień 2019 roku. 

Ośrodek działa w oparciu o uchwalony Statut stanowiący załącznik do cytowanej powyżej 

uchwały. Zgodnie ze Statutem, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym jest 

jednostką organizacyjną Gminy Belsk Duży nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzonej 

w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem jest realizacja zadań własnych 

Gminy Belsk Duży w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, obsługi urządzeń i obiektów 

sportowo - rekreacyjnych oraz zadań zleconych w tym zakresie.  W skład mienia Ośrodka 

wchodzą: 

1. Boisko gminne wraz z budynkiem szatniowo - sanitarnym w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 

10. 

2. Hala sportowa w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 3 (dawniej Hala sportowa przy Publicznym 

Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym). 

3. Świetlica sportowo - rekreacyjna w Starej Wsi. 

4. Boisko wielofunkcyjne w Starej Wsi. 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy m.in.: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i 

rekreacji, utrzymanie urządzeń, terenów i obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy 

Belsk Duży; zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych 

dziedzin kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku; inspirowanie jednostek i grup 

społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu sportowym Gminy Belsk Duży. 

Udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz: 

placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Dużym, klubów 

i stowarzyszeń sportowych, organizacji kultury fizycznej oraz innych organizacji i 

stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych Gminy Belsk Duży, grup zorganizowanych, osób 

prywatnych. Współpraca  z jednostkami organizacyjnymi Gminy Belsk Duży w zakresie 

organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych. Zarządzanie obiektami 

sportowymi oraz prowadzenie w tych obiektach działalności sportowo - rekreacyjnej, w tym 

zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiektów przez społeczność lokalną. 

Właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych zgodnie z 

ich przeznaczeniem, w tym  konserwacja i administracja powierzonymi obiektami oraz 

zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających. Promowanie zdrowego i 
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bezpiecznego trybu życia mieszkańców Gminy Belsk Duży. Prowadzenie zajęć sportowych w 

formie sekcji. Prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

wynikających z lokalnych potrzeb społecznych. 

W okresie od września do grudnia 2019 roku w ramach zadań statutowych Ośrodka 

przygotowano i zorganizowano szereg imprez sportowo – rekreacyjnym dla mieszkańców 

gminy Belsk Duży m. in: 

Z dniem 04 listopada 2019 roku uruchomiono dla dzieci i młodzieży świetlicę sportowo – 

rekreacyjną w Starej Wsi. Codzienne zajęcia prowadzone są przez instruktora posiadającego 

uprawnienia pedagogiczne. 

W ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości w 10.11.2019 roku zorganizowano I 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Niepodległej. W zawodach łącznie udział wzięło 40 

zawodników i zawodniczek. 

W dniu 22.11.2019 roku zainaugurowano Regionalną Ligę Unihokeja Młodzików Arno Cup. 

W I kolejce udział wzięło 6 drużyn łącznie 70 zawodników i zawodniczek m. in. z gminy Belsk 

Duży, Grójec, Promna i Stromiec. 

W dniu 14.12.2019 roku wspólnie z Gminnym Klubem Sportowym Belsk Duży zorganizowano 

i przeprowadzono I Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Belsk Duży 

w którym udział wzięło 7 drużyn reprezentowanych przez mieszkańców gminy Belsk Duży. 

W dniu 20.12.2019 roku odbyła się II kolejka Regionalnej Ligi Unihokeja Młodzików Arno 

Cup z udziałem 6 drużyn. 

Ponadto hala sportowa GOSiR  codziennie w godzinach 8:00 – 16:00 służyła dzieciom i 

młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym jako miejsce zajęć 

programowych z wychowania fizycznego. 

W ramach działalności komercyjnej w hali sportowej GOSiR w godzinach popołudniowych 

odbywały się liczne zajęcia szkółek piłkarskich: Akademia Sportu Galaktikos, GKS Belsk 

Duży, Akademia Sportu Strikers, Akademia Piłkarska Mundialito.  

W ramach współpracy z Gminnym Uczniowskim Klubem Sportowym utworzono sekcje 

koszykówki dziewcząt z terenu gminy Belsk Duży.  

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano częściowej renowacji boiska treningowego w 

Belsku Dużym na kwotę 70 000zł.  

W analizowanym okresie prowadzono także bieżące prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym  

głównym w Belsku Dużym oraz terenach zielonych przy hali sportowej i świetlicy sportowo – 

rekreacyjnej w Starej Wsi.  


