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I. Informacje ogólne 
1. Położenie  

 

Gmina Cegłów położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie 

mińskim na wysokości 170 m n.p.m. Teren gminy leży w granicach mezoregionu Wysoczyzna 

Kałuszyńska, należącego do Makroregionu Niziny Południowopodlaskaiej. Jej obszar jest w 

większości równinny, miejscami tylko lekko falisty, rozcięty wąskimi dolinami rzeki Mieni, 

Piasecznej i Sienniczki. Powierzchnia gminy wynosi  9574 ha, ponad 30% terenu zajmują lasy 

mieńskie, 3/5 gminy Cegłów leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego. 

Jest to gmina rolnicza, z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Ponad trzydzieści procent 

powierzchni gminy zajmuje zwarty obszar lasów mieńskich, z dobrze urządzonymi drogami do 

uprawiania turystyki rowerowej, rozciągających się na obszar sąsiedniej gminy Mrozy. W 

lasach tych, na terenie gminy Cegłów jest rezerwat „Jedlina”- największy /ok.13 ha/ zwarty 

obszar jodły na północ od Gór Świętokrzyskich. 

Około 3/5 obszaru gminy leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego, którego 

jednym z elementów jest malownicza pradolina rzeki Mieni – dopływu Świdra. 

 Gmina Cegłów graniczy: od północy  z gminą Jakubów, od północnego wschodu z gminą 

Kałuszyn, od wschodu z gminą Mrozy, od południa z gminą Latowicz, od zachodu z gminami 

Siennica i Mińsk Mazowiecki. Odległość od Warszawy wynosi około 50 km, od Mińska 

Mazowieckiego około 13 km, a od Siedlec około 44 km. 

Przez Cegłów przebiega magistrala kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Usytuowane są 

dwa przystanki kolejowe w Cegłowie i w Mieni. Dobre połączenia komunikacyjne kolejowe 

umożliwiają mieszkańcom gminy dojazdy do pracy, przede wszystkim do Warszawy, Mińska 

Mazowieckiego i Siedlec. 

Charakteryzując dalej Gminę Cegłów należy dodać, że rzeźba terenu jest nieznacznie 

zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają się od 150 m n.p.m. w południowo-wschodniej 

części gminy do 183 m n.p.m. na północy. Jeżeli chodzi o warstwę powierzchniową gruntów 

znajdujących się na terenie Gminy stanowią ją wyłącznie utwory czwartorzędowe. Generalnie 

można stwierdzić, że Gmina nie wyróżnia się cechami szczególnymi, biorąc pod uwagę jej 

budowę geologiczną. 

Omawiając hydrogeologię musimy powiedzieć, że Gmina znajduje się na obszarze głównego 

zbiornika wód podziemnych tzw. „Subniecka warszawska – część centralna”, a na terenie 

gminy brakuje studni, które ujmowałyby wody trzeciorzędowe. Natomiast wody 

czwartorzędowe ujmowane są w studniach głębinowych znajdujących się m.in. we wsiach 

Cegłów, Mienia i Piaseczno. 
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Mówiąc o wodach powierzchniowych bardzo istotną cechą jest to, że Gmina Cegłów położona 

jest w zlewni Świdra, prawostronnego dopływu Wisły. 

Przez Gminę przepływają dwa prawostronne dopływy Świdra, czyli rzeka Mienia i rzeka 

Piaseczna. 

 

 

 

Mapa gminy Cegłów  
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2. Demografia  

 

W roku 2018 na terenie gminy Cegłów zameldowanych było na stałe 6066 mieszkańców.  

Liczba mieszkańców, zameldowanych w poszczególnych miejscowościach, wg stanu na dzień 

31.12.2018 r., przedstawia się następująco: 

1. CEGŁÓW    2236 

2. HUTA KUFLEWSKA   190 

3. KICZKI DRUGIE   272 

4. KICZKI PIERWSZE   235 

5. MIENIA    793 

6. MIENIA LEŚNICZÓWKA  29 

7. PEŁCZANKA    255 

8. PIASECZNO    304 

9. PODCIERNIE    276 

10. PODSKWARNE   175 

11. POSIADAŁY    337 

12. ROSOSZ    73 

13. RUDNIK    145 

14. SKUPIE     123 

15. SKWARNE    118 

16. TYBORÓW    102 

17. WICIEJÓW    279 

18. WOLA STANISŁAWOWSKA  68 

19. WOŹBIN    34 

20. WÓLKA WICIEJOWSKA  22 

GMINA ŁĄCZNIE        6066 

 

Do Stałego Rejestru Wyborców gminy wpisanych było 4889 mieszkańców. 

Dokonano zameldowania 110 osób na pobyt stały i 47 na pobyt  czasowy. 

Przyjęto 519 wniosków o wydanie  dowodu osobistego. 

W roku 2018 urodziła się w gminie największa od 10 lat liczba dzieci – 75. 

Odnotowano 95 zgonów. 

Liczba ludności gminy stanowi 3,95 % ludności powiatu, 0,11% ludności województwa. 

Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym 

stanowiły 18,53 %, osoby w wieku produkcyjnym 59,94 % , a w wieku poprodukcyjnym 

21,52%.  W latach 2016- 2018 liczba ludności spadła o 1,01 %. Według stanu na 31 grudnia 

2018 r. stopa bezrobocia w gminie wyniosła 5,2 %. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 5,2% 
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dla województwa wynosi 4,9 % . Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Cegłów 

wynosiła 101, w tym 51,5 % stanowiły kobiety, 48,5% mężczyźni. Udział długotrwale 

bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,92%. 

3. Ewidencja działalności gospodarczej 

 

Od 1 stycznia 2012 r. ewidencja osób fizycznych w zakresie działalności gospodarczej jest 

prowadzona w ramach systemu CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej). Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki. Gmina, jako 

zadanie zlecone, wykonuje zadania umożliwiające wprowadzanie i przetworzenie wniosków 

osób fizycznych  o wpis, zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie oraz wykreślenie działalności 

gospodarczej. 

W ramach powyższych działań w 2018 r. w systemie CIDG zostały złożone i przetworzone 

ogółem 120 wnioski w sprawach: nowego wpisu, zmiany wpisu, wznowienia działalności, 

zawieszenia działalności, wykreślenia działalności gospodarczej. 

II. Finanse 

1. Wykonanie budżetu  

 

Budżet   gminy  na  2018  rok  uchwalony  został  Uchwałą  Rady  Gminy Nr XLVI/381/17   

dnia 18 grudnia 2017 roku  w kwotach: 

d o c h o d y       -    28.121.987,17 zł. 

w y d a t k i       -     30.654.042,13 zł. 

przychody         -       3.121.054,96 zł.  

rozchody           -          589.000,00 zł. 

W trakcie 2018 r. budżet gminy uległ zmianom (zmiany dokonane 12 uchwałami Rady Gminy 

Cegłów i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Cegłów ) i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady 

Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2018 roku, budżet zamyka się 

następującymi kwotami w zł. 

Plan                 Wykonanie  % 

D o c h o d y   27.558.300,64                             27.836.784,55        101,01 

tym:  

dochody bieżące 23.966.726,87                             24.331.983,64        101,52   

dochody majątkowe    3.591.573,77                               3.504.800,91          97,58 
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W y d a t k i  32.716.650,76                             31.523.049,21          96,35 

w tym: 

wydatki bieżące  22.511.279,44                            21.661.682,21           96,23 

wydatki majątkowe      10.205.371,32       9.861.367,00           96,63 

Deficyt                   5.158.350,12                              3.686.264,66 

Nadwyżka   -                      - 

 

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w kwocie 414.000,00 zł.:                    

 kredyt z BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł. 

 pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł. zaciągniętej na realizację zadania pn. 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy na 

oczyszczalni ścieków w Cegłowie. Z dniem 18.07.2018 r. pożyczka ta została częściowo 

umorzona w kwocie 124.308,90 zł. 

W 2018 r. zrealizowano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości  289.691,10 zł.; tj. 

 spłacono 4 raty kredytu z BS Mrozy w łącznej kwocie 157.000,00 zł. 

 spłacono raty kredytu z BS Mrozy w łącznej kwocie 107.000,00 zł. 

 spłacono pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 25.691,10 zł. 

Na 31 grudnia 2018 r. plan przychodów wyniósł 5.448.041,22 zł. (kredyt 1.785.778,00 zł., 

nadwyżka budżetowa w kwocie 265.833,22 zł oraz wolne środki w wysokości 3.396.430,00 zł.)  

przy planowanych w uchwale budżetowej przychodach w wysokości 3.121.054,96 zł., w tym 

kredyty 844.000,00 zł., pożyczki 2.155.054,96 zł. oraz spłaty pożyczek udzielonych 122.000,00 

zł.) 

W 2018 r. wykonano przychody w wysokości 5.448.041,22 zł., tj. wolne środki w wysokości 

3.396.430,00 zł., nadwyżka budżetowa w wysokości 265.833,22 zł. oraz kredyty w wysokości 

1.785.778,00 zł. 

 

2. Zadłużenie  

 

Zadłużenie gminy na 1 stycznia 2018 r.                    3.518.430,00 zł 

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 r.             4.890.208,00 zł 

Planowane przychody na 1 stycznia 2018 r.                       3.905.308,60 zł 
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 w tym kredyty                                                                                    3.175.000,00 zł 

Zrealizowane przychody na 31 grudnia 2018 r.                                         5.448.041,22 zł 

 w tym kredyty             1.785.778,00 zł 

Planowane rozchody na 31 grudnia 2017 r.              429.000,00 zł 

 w tym kredyty i pożyczki                                                        307.000,00 zł 

Zrealizowane rozchody na 31 grudnia 2018 r.           289.691,10 zł 

 W tym kredyty i pożyczki             289.691,10 zł 

 

Gospodarka budżetową Gminy Cegłów na 31 grudnia 2018 r. zamknęła się deficytem w kwocie 

3.686.264,66 zł. przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 2.532.054,96 zł. 

Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 289.691,10 zł.,  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnięto przychody w wysokości 5.448.041,22 zł., które stanowią 

wolne środki w kwocie 3.396.430,00 zł., nadwyżka budżetowa w kwocie 265.833,22 zł. oraz 

kredyty w kwocie 1.785.778,00 zł. 

Należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 791.366,98 zł w tym należności 

wymagalne 695.578,26 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 20.033,69 zł. Obniżenie 

górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. zaskutkowało kwotą 577.542,00 zł.  

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły 

wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.  

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2018 r. wystąpiły w kwocie 632.920,93 zł. Dotyczą one 

faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie 

sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

3. Podatki i opłaty lokalne  

 

W okresie sprawozdawczym realizowano wykonywanie uchwał regulujących gospodarkę 

odpadami komunalnymi: 

 Uchwała Nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów, 

 Uchwała Nr XLV/368/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych,  

 Uchwała Nr XLVI/377/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLV/367/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 listopada 2017r. w 
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sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Pobór opłaty od mieszkańców za odpady w drodze inkasa prowadzą sołtysi.  

Od dnia 1 stycznia 2018 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: 

 miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od osoby  

 miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby 

 stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 108,00 zł za rok od jednego domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub  innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny w wysokości 324,00 zł za rok od jednego domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Ewidencja gospodarki odpadami prowadzona jest w systemie informatycznym. 

Dane dotyczące gospodarki odpadami za 2018r. : 

Należności gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 441 253,84 zł,  

wpłaty z tytułu opłat – 398 157,12 zł,  

stan zaległości – 43 096,72 zł, 

wynagrodzenie inkasentów (5% zebranej opłaty) - 12 264,00 zł. 

W wyniku prowadzonych działań administracyjnych do 119 osób skierowane zostały wezwania 

do złożenia deklaracji, korekty deklaracji  bądź wyjaśnień w związku z niezgodnością danych 

wynikających z danych ewidencyjnych oraz danych wskazanych w deklaracjach.  

W 2018 r., na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji, gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi było objęte 5342 osoby z 1838 gospodarstw 

domowych, z czego 5322 osoby (99,63%) zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów, a 20 

osób (0,37%) system nieselektywny. 
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Uchwałą Nr XVIII/151/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. wprowadzono na 

terenie Gminy Cegłów gminny program dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej 

Rodziny. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części 

dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2015r. poz. 

1359). Zwolnienie to przysługuje rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę Dużej 

Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość zwolnienia wynosi 100% 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie 

wskazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W 2018 r. w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny zastosowano ulgi w opacie za 

gospodarowanie opłatami komunalnymi dla 6 rodzin.  

Ogółem od dnia wprowadzenia programu w gminie Cegłów ulgami w opłacie zostało objęte 

54 KDR. 

Udzielone ulgi na podstawie Ordynacji podatkowej w roku podatkowym 2018: 

osoby fizyczne: 

Umorzenia zaległości podatkowych: 

 ilość decyzji w sprawie umorzenia należności podatkowych – 1 na kwotę 248,00 zł, 

w tym: 

     podatku rolnego – na kwotę 196,00 zł 

     podatku leśnego -  na kwotę 40,00 zł 

     podatku od nieruchomości – na kwotę 12,00 zł, 

 ilość decyzji w sprawie opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 na 

kwotę     108,00 zł 

Rozłożenie na raty podatków i opłat: 

 ilość decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych – 1 

na kwotę 29 515,00 zł  

W urzędzie prowadzona jest bieżąca księgowość podatkowa wg kont analitycznych i 

indywidualnych podatników w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości 

i podatku transportowego. 

osoby prawne 

 Umorzenia zaległości podatkowych: 
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 liczba decyzji w sprawie umorzenia należności podatkowych – 1 na kwotę 2 827,00zł 

Rozłożenie na raty podatków i opłat: 

 ilość decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych – 1 

na kwotę  29 515,00 zł 

Egzekucja administracyjna zaległości podatkowych: 

 liczba wystawionych upomnień w zakresie:  

 łącznego zobowiązania pieniężnego - 591 szt. 

 podatku od środków transportowych – 16 szt. 

 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 62 szt.  

liczba wystawionych  tytułów wykonawczych: 

 z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym  – 217 szt.  

 z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi -13 szt.  

4. Fundusz sołecki  

 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego 

 

 

L.p Jednostka Nazwa zadania 

 

 

 

Wydatki 

1 Cegłów 1 płn Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok 

i Chabrowej od ul. Dobrzyckiego 

33 600,80 

2 Cegłów  2 płd Przebudowa poprzez utwardzenie ul. 

Jaśminowej i W. Łokietka 

33 600,80 

3 Huta Kuflewska Przebudowa drogi w Hucie Kuflewskiej pod 

lasem 

13 339,52 

4 Kiczki Drugie Remont dachu zlewni mleka 5 000,00 

Remont Domu Ludowego w Kiczkach 10 890,00 

5 Kiczki Pierwsze Remont drogi gminnej nr 220103W 0,00 

Przebudowa skrzyżowania wraz z 

odwodnieniem drogi w Kiczkach Pierwszych 

dz.nr.ew.427,426/5,325 

14 325,20 

6 Mienia Remont dachu na świetlicy wiejskiej 33 600,80 
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7 Pełczanka Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

wiejskiej w Pełczance 

15 389,17 

8 Piaseczno Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej 

w Cegłowie F/Piaseczno kostką 

17 136,41 

9 Podciernie Dalszy ciąg remontu chodnika 16 598,80 

10 Podskwarne Wykonanie projektu budowy chodnika w 

Podskwarnem 

 

11 Posiadały Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy wiejskiej 

18 346,04 

12 Rososz Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 

wraz z zabudową  wiaty rekreacyjnej 

9 206,62 

13 Rudnik Prace wykończeniowe przy wiacie 

edukacyjno-rekreacjyjnej  w m. Rudnik wraz 

z wykonaniem przyłącza energetycznego 

11 491,47 

14 Skupie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 

Skupiu 

5 000,00 

Remont świetlicy wiejskiej w Skupiu 5 886,66 

15 Skwarne Remont budynku Klubu 10 752,26 

16 Tyborów Przygotowanie projektu budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w m. Tyborów 

10 113,84 

17 Wiciejów Przebudowa grogi gminnej nr.191 i 146 do 

Wólki Wiciejowskiej 

0,00 

Wiciejów Przebudowa drogi gminnej nr 251 w 

Wiciejowie 220116W 

16 229,19 

18 Wola Stanisław Remont drogi przez wieś 9 105,44 

19 Woźbin Remont drogi gminnej p rzez wieś 7 660,98 

20 Wólka Wiciejow Przebudowa drogi gminnej nr 191 i 146 do 

Wólki Wiciejowskiej 

0,00 

Wólka 

Wiciejowska 

Przebudowa drogi gminnej nr 251 w 

Wiciejowie 220116W 

7 560,18 

  
Razem 304 834,18 
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5. Fundusze zewnętrzne  

Fundusze zewnętrzne pozyskane w 2018 r.  

  „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2018” 

W 2018 r. był realizowany odbiór azbestu, w ramach którego skorzystało 76 nieruchomości. 

Suma całkowita odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych materiałów 

zawierających azbest to 147,51 Mg. Wartość zadania wyniosła 46 051,93 zł, z czego uzyskano 

dofinansowanie w wysokości  31 680,48 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

 „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na Terenie Gminy Cegłów – 2018” 

Na terenie gminy Cegłów już po raz czwarty została przeprowadzona akcja mechaniczno-

chemicznego usuwania Barszczu Sosnowskiego. Prace prowadzone były od 06.05 do 

30.09.2018r.z podziałem na dwa etapy. W sumie dokonano dwukrotnego oprysku Barszczu 

Sosnowskiego napowierzchni 20 ha oraz dokoszenia trudno dostępnych miejsc na obszarze 2 

ha.  

Całkowity koszt tegorocznego usuwania Barszczu Sosnowskiego wyniósł 61 500,00 zł  z czego 

uzyskano dofinansowanie w wysokości  46 125,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.    

 „Przebudowa drogi gminnej nr 220112W Wiciejów-Tyborów-gr. gm. Mińsk Maz.” 

Dofinansowanie do inwestycji przyznano jeszcze w 2017 r., lecz sama realizacja nastąpiła już 

 w 2018 roku. Łączna długość przebudowanej drogi to 2375 mb. Koszt całości zadania  

to 1 837 041,93 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 861 264,00 zł pozyskano z 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach realizacji „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. 

 „Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach”  

Dofinansowanie do inwestycji przyznano jeszcze w 2017 r., lecz sama realizacja nastąpiła już  

w 2018 roku. Koszt całości zadania  to 385 000,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 136 

976,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierwsze,  gmina Cegłów”  

Wniosek złożono w 2017 r., lecz sama realizacja nastąpiła już w 2018 roku. Koszt całości 

zadania to 286 533,81 zł  z czego dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł pozyskano z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach budowy i 

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  
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 ,,Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w ramach 

Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach” 

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowej OSA 2018, Gmina Cegłów wybudowała sportowo-rekreacyjną stref 

aktywności na terenie Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach. Całkowity koszt zadania wyniósł 

121 290,21 zł z czego 50 000,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.   

 „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” 

W ramach MIAS 2018 Gmina Cegłów zrealizowała 2 zadania, na  które otrzymaliśmy dotację  

w wysokości po 10 tys. zł na każde z zadań tj. „Remont budynku Klub Skwarne” i „Budowa 

infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno”.  

 

Wnioski o pozyskanie funduszy zewnętrznych złożone w 2018 roku: 

 

 „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały” 

Wniosek o dofinansowanie prac związanych z przebudową drogi w ramach programu budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożono w dniu 28 grudnia 2018 roku. 

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny zarządu.   

 „Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Cegłów” 

Wniosek o dofinansowanie prac związanych z przebudową drogi w ramach programu budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożono w dniu 28 grudnia 2018 roku. 

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny zarządu.   

 „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy 

Cegłów”  

Wniosek o dofinansowanie prac związanych z rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla Gminy Cegłów złożono w dniu 27 lipca 2018 roku. Wniosek 

pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.   

 

Wnioski realizowane przez stowarzyszenia przy wsparciu Gminy Cegłów: 

 

 „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pełczanka”  

Realizacja OSP Pełczanka. 

Wniosek złożono w 2017 r., lecz sama realizacja nastąpiła już w 2018 roku.  W ramach zadania 

powstała infrastruktura rekreacyjna wraz z utwardzenie terenu. Całkowity koszt zadania 
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wyniósł 73 840,00 zł z czego dofinansowanie w kwocie 59 072,00 zł pozyskano z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wiciejów” 

Realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic. 

Wniosek złożono w 2017 r., lecz sama realizacja rozpoczęła się w 2018 roku.  W ramach 

zadania powstała infrastruktura rekreacyjna. Całkowity koszt zadania wyniósł 91 140,20 zł z 

czego dofinansowanie w kwocie 60 000,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020” 

 Program „KLUB – 2018” 

W maju 2018 r. kluby sportowe z terenu Gminy Cegłów tj. Nowa Jutrzenka Cegłów i Jutrzenka-

Junior Cegłów z pomocą Urzędu Gminy Cegłów złożył wniosek  do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w ramach programu „Klub 2018”. Obydwa wnioski pozytywnie przeszły ocenę 

formalną i merytoryczną dzięki czemu każdy z cegłowskich klubów otrzyma dotację na wyjazd 

na obóz sportowy oraz pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera (w okresie 

objętym wnioskiem). Nowa Jutrzenka Cegłów pozyskała dotację w wysokości 9 119,70 zł, zaś 

UKS Jutrzenka Junior pozyskała dotację w wysokości 9 405,56 zł.    

 ,,Turniej Młodzików w Piłce Nożnej – Cegłów 2018”  

Z pomocą Urzędu Gminy Cegłów w 2018 r. Nowa Jutrzenka Cegłów zorganizowała Turniej 

Młodzików w Piłce Nożnej, na który pozyskała dotację w kwocie 7 000,00 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach zadania 

publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej polegającego na 

rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu ,,Klub”.   
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6. Przetargi  

Postępowania poniżej 30 000euro  

 
 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wartość

szacunkowa 

netto

(zł)

wartość 

szcunkowa 

(euro)

Liczba

złożonyc

h

ofert

Cena 

wybranej

oferty (brutto)

Cena 

najdroższej 

oferty 

(brutto)

uwagi

1

mechaniczno-chemiczne usuwanie 

barszczu Sosnkowskiego z terenów 

usytuowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Cegłów

79 800,00 18 507,78 1 82 000,00 82 000,00 zrealizowano

2

usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy 

Cegłów

85 033,34 19 721,53 5 46 051,93 55 526,96 zrealizowano

3

Opracowanie  dokumentacji 

techniczno-prawnej modernizacji linii 

elektroenergetycznej średniego 

napięcia wraz ze stacjami 

transformatorowymi SN/nN

5 000,00 1 159,63 3 4 920,00 7 267,00 zrealizowano

4

Budowa sieci kanalizacyjnej z 

przepompownią ścieków ul. 

Dobrzyckiego w miejscowości 

Cegłów

63 163,65 14 649,36 0 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

5

Budowa kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej dla ul. Fredry w 

miejscowości Cegłów  

56 106,30 13 012,57 0 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

6
ul. Łokietka i  Jaśminowa 

podbudowa
66 237,17 15 362,19 1 81 471,72 81 471,72 zrealizowano

7

Zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego w 2018r. do 

wysokości 1 785 778,00

95 429,05 22 132,58 4 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

8

Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej 

strefy sportowo-rekreacyjnej w 

ramach OSA Posiadały

123 042,78 28 836,95 0 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

9

Przebudowa części drogi gminnej nr 

220111W od stacji PKP do DPS 

Jedlina

121 929,92 28 278,85 2 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

10

Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej 

strefy sportowo-rekreacyjnej w 

ramach OSA Posiadały

123 042,78 28 836,95 1 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

11

Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej 

strefy sportowo-rekreacyjnej w 

ramach OSA Posiadały

123 042,78 28 836,95 1 0,00 0,00
postępowanie 

uniewaznione 

12

Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej 

strefy sportowo-rekreacyjnej w 

ramach OSA Posiadały

123 042,78 28 836,95 5 117 252,21 171 021,29 zrealizowano

13

Dostawa wyposażenia i urządzeń 

ratownictwa 32 192,68 7 466,35 1 38 091,87 38 091,87
zrealizowano
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Postępowania powyżej 30 000euro  

Lp. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Wartość 

szacunkow

a netto 
(zł) 

Wartość 

szacunko

wa 
(euro) 

Liczba 

 

ofert 

Cena 

wybranej 

oferty 
brutto 

Cena 

najdroższej 

oferty 
brutto 

uwagi 

1 Budowa 
Centrum 
Ogranizacji 
Pozarządowych z 
siedzibą OSP w 
Cegłowie  

3 196 555,62 741 367,82 3 0,00 0,00 postępowanie 
unieważnione 
cena 
najniższej 
oferty 
przekraczała 
kwotę 
przeznaczoną 
na realizację 
zamówienia  

2 Pełnienie funkcji 
inspektora 
nadzoru nad 
budową sieci 
kanalizacyjnej 
Wiciejów, 
Mienia, Rudnik, 
Pełczanka 

147 500,00 34 209,24 1 109 470,00 109 470,00 nieograniczony 

3 Przebudowa 
drogi gminnej Nr 
220112W 
Wiciejów-
Tyborów-gr.gm. 
Mińsk 
Mazowiecki 

2 070 156,47 480 125,35 2 1 822 041,93 2 138 931,77 nieograniczony 

4 Przebudowa 
drogi gminnej w 
miejscowości 
Wiciejów 

129 953,59 30 139,76 1 135 000,00 135 000,00 zamówienie z 
wolnej ręki 

5 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  w 
miejscowości 
Rudnik, 
Pełczanka, 
Wiciejów, Mienia 

7 577 431,70 1 757 411,60 2 0,00 0,00 nieograniczony 
postępowanie 
unieważnione 
cena 
najniższej 
oferty 
przekraczała 
kwotę 
przeznaczoną 
na realizację 
zamówienia  

6 Przebudowa 
drogi gminnej w 
miejscowości 
Kiczki Pierwsze 

348 984,06 80 938,85 2 286 533,81 372 607,34 nieograniczony 

7 Budowa 
Centrum 
Ogranizacji 
Pozarządowych z 
siedzibą OSP w 
Cegłowie  

3 196 555,62 741 367,82 3 2 693 700,00 2 899 718,91 nieograniczony 

8 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  w 
miejscowości 
Rudnik 

1 753 519,64 406 688,69 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 

9 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowosci 
Pełczanka 

3 171 094,07 735 462,59 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 
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10 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowosci 
Wiciejów i 
Mienia 

2 652 817,99 615 260,33 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 

11 Przebudowa ul. 
Łokietka i części 
ul. Jaśminowej 
w miejscowości 
Cegłów 

275 310,74 63 852,02 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 

12 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej  w 
miejscowości 
Pełczanka 

3 171 094,07 735 462,59 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 

13 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowosci 
Rudnik 

1 753 519,64 406 688,69 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 

14 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowosci 
Wiciejów i 
Mienia 

2 652 817,99 615 260,33 0 0,00 0,00 nieograniczony 
unieważniony 
brak ofert 

15 ul. Łokietka i  
Jaśminowa 
podbudowa 

129 953,59 30 139,76 1 135 000,00 135 000,00 zamówienie z 
wolnej ręki 

16 Budowa 
kanalizacji w 
miejscowości 
Pełczanka 

3 171 094,07 735 462,59 1 3 886 800,00 3 886 800,00 zamówienie z 
wolnej ręki 
unieważnione 

17 Zaciągnięcie 
kredytu 
długoterminowe
go w 2018r. do 
wysokości 1 785 
778,00 

239 034,44 55 438,56 3 192 597,20 329 821,66 nieograniczony 

18 Budowa 
kanalizacji w 
miejscowości 
Wiciejów i 
Mienia 

2 652 817,99 615 260,33 1 3 713 370,00 3 713 370,00 zamówienie z 
wolnej ręki 
unieważnione 

19 Budowa 
kanalizacji w 
miejscowości 
Rudnik 

1 753 519,64 406 688,69 1 2 399 730,00 2 399 730,00 zamówienie z 
wolnej ręki 
unieważnione 

20 Budowa 
kanalizacji w 
miejscowści 
Rudnik 

2 544 811,66 590 210,74 3 2 265 069,60 2 698 312,25 nieograniczony 
Podpisano 
umowę. 

21 Budowa 
kanalizacji w 
miejscowości 
Pełczanka 

4 138 915,57 959 926,61 4 3 883 958,70 5 447 694,60 nieograniczony
Podpisano 
umowę. 

22 Budowa 
kanalizacji w 
miejscowości 
Wiciejów i 
Mienia 

3 023 213,49 701 165,08 2 3 710 000,00 4 196 735,40 nieograniczony
Podpisano 
umowę. 

23 odbiór odpadów 
komunalnych z 
terenu gminy 
Cegłów 

594 000,00 142 278,86 3 0,00 0,00 nieograniczony 
postępowanie 
unieważnione 
cena 
najniższej 
oferty 
przekraczała 
kwotę 
przeznaczoną 



str. 19 
 

na realizację 
zamówienia  

24 odbiór odpadów 
komunalnych z 
terenu gminy 
Cegłów 

792 000,00 189 705,14 3 945 000,00 1 036 800,00 nieograniczony 

  razem brutto 20 616 126,82 3 893 366,91   16 178 371,24 19 500 091,93   

 

 

 

7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

 

W gminie  w 2018 roku wydano łącznie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w tym: 

Dwa zezwolenia jednorazowe: 

 Zezwolenie jednorazowe podczas Sójki Mazowieckiej w Cegłowie Nr 1/J/1/2018 z dn. 

16 lipca 2018 roku 

 Zezwolenie jednorazowe podczas Dni Sera w Rososzy Nr 2/J/1/2018 z dn. 20 sierpnia 

2018 roku 

Sześć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży: 

 Zezwolenie nr A/II/4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 16 marca 2018 r. do 31 grudnia 

2025 r. 

 Zezwolenie nr B/II/5/2018 z dnia 16 marca 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 16 marca 2018 r. do 31 grudnia 

2025 r. 

 Zezwolenie nr C/II/6/2018 z dnia 16 marca 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 16 marca 2018 r. do 31 grudnia 

2025 r. 

 Zezwolenie nr A/II/1/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 16 lutego 2018 r. do 31 grudnia 

2025 r. 

 Zezwolenie nr C/II/2/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. na sprzedaż napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 18 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
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sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 16 lutego 2018 r. do 31 grudnia 

2025 r. 

 Trzy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży: 

 Zezwolenie nr A/II/7/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 1 lipca 2018 r. do 31 

grudnia 2025 r. 

 Zezwolenie NR B/II/8/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18% przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 1 lipca 2018 r. do 31 

grudnia 2025 r. 

 Zezwolenie nr C/II/9/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży. Zezwolenie wydano na czas określony: od 1 lipca 2018 r. do 31 

grudnia 2025 r. 

 

III. Stan mienia komunalnego 

1. Wartość majątku trwałego  

Gospodarowanie majątkiem Gminy Cegłów odbywa się poprzez: 

 3 jednostki budżetowe, 

 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

 1 instytucję kultury 

 

Wartość majątku trwałego Gminy Cegłów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 82.652.129,85  zł 

 

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. będącego w dyspozycji i posiadaniu 

jednostek budżetowych: 

 

1. Urząd Gminy Cegłów: 

- Środki trwałe 68.156.697,53 zł. 

- Pozostałe środki trwałe 1.710.967,39 zł. 

- Wartości niematerialne i prawne 737.493,17 zł. 

- Środki trwałe w budowie 2.216.398,21 zł. 

 Razem 72.821.556,30 zł. 
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2. Zespół Szkolny w Cegłowie: 

- Środki trwałe 4.165.397,31 zł. 

- Pozostałe środki trwałe 1.175.899,79 zł. 

- wartości niematerialne i prawne 19.713,47 zł. 

Razem 5.361.010,87 zł. 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie: 

- Środki trwałe 3.891,80 zł. 

- Pozostałe środki trwałe 40.024,84 zł. 

- Wartości niematerialne i prawne 14.961,48 zł. 

Razem 58.878,12 zł. 

 

Wartość majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. będącego w dyspozycji i posiadaniu 

jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim: 

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie: 

- Środki trwałe 3.283.905,81 zł. 

- Pozostałe środki trwałe 205.480,27 zł. 

- Wartości niematerialne i prawne 11.175,30 zł. 

Razem 3.500.561,38 zł. 

 

2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Cegłowie 

- Środki trwałe 755.993,96 zł. 

- Pozostałe środki trwałe 149.082,90 zł. 

- Wartości niematerialne i prawne 5.046,32 zł. 

Razem 910.123,18 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Cegłów uzyskała z tytułu wykonywania prawa 

własności  

i innych praw majątkowych następujące dochody: 

- z opłaty targowej         63.449,50 zł 

- z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych   80.676,45 zł          

- ze zajęcia pasa drogowego                    23.887,79 zł 

- ze sprzedaży majątku                              254.921,14 zł            

 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. udziały Gminy Cegłów w banku BS Mrozy wynosiły 

30.000,00zł. 

 

           Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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3. Wykaz i wartość majątku z przysługującymi prawami własności  

 

URZĄD GMINY CEGŁÓW – WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r. 

 

Grunty: 

 

1. Działki rolna Piaseczno nr 471, pow. 0,03ha: wartość ewidencyjna 150,00 zł, 

2. Działka niezabudowana w Piasecznie: wartość ewidencyjna 3.000,00 zł 

3. Działka niezabudowana w Piasecznie: wartość ewidencyjna 1.000,00 zł 

4. Działki w Cegłowie (przepompownia), ul. Oczki: wartość ewidencyjna 3.742,00 

zł 

5. Działki budowlane Cegłów, ul. Piłsudskiego: wartość ewidencyjna 5.913,00 zł, 

6. Działka pod zlewnią w Wiciejowie: wartość ewidencyjna 11.400,00 zł, 

7. Działka pod zlewnią w Podcierniu: wartość ewidencyjna 4.800,00 zł, 

8. Działka pod zlewnią w Kiczkach: wartość ewidencyjna 8.400,00 zł, 

9. Działka pod Dom Kultury w Cegłowie „Kulturalne Zacisze”: wartość 

ewidencyjna 25.140,00 zł,  

10. Plac pod budynkiem Szkoły Podstawowej Wiciejów: wartość ewidencyjna 

13.800,00 zł, 

11. Działka pod budynkiem S. P. Podciernie: wartość ewidencyjna 37.200,00 zł, 

12. Działka pod wysypiskiem w Woźbinie: wartość ewidencyjna 1.500,00 zł, 

13. Działka pod parkingiem przy targowisku: wartość ewidencyjna 3.000,00 zł, 

14. Działka pod targowiskiem: wartość ewidencyjna 1.384,00 zł, 

15. Działka pod UG Cegłów: wartość ewidencyjna 8.000,00 zł, 

16. Działka zabudowana w Cegłowie nr 543/2 o pow. 0,1429ha: wartość 

ewidencyjna 42.870,00 zł, 

17. Działka rolna w Skupiu nr 552 o pow. 0,18ha: wartość ewidencyjna 540,00 zł, 

18. Działka rolna w Skupiu nr 483 o pow. 0,14ha: wartość ewidencyjna 420,00 zł, 

19. Działka rolna w Skupiu nr 475 o pow. 0,25ha: wartość ewidencyjna 750,00 zł, 

20. Działka rolna w Posiadałach nr 392 o pow. 2,65ha: wartość ewidencyjna 

10.600,00 zł, 

21. Działka rolna w Wiciejowie nr 292/1 o pow. 0,22ha: wartość ewidencyjna 

1.550,00 zł, 

22. Działka rolna w Mieni nr 217/2 o pow. 0,71ha: wartość ewidencyjna 2.500,00zł, 

23. Działka rolna w Skwarnem nr 9 o pow. 0,04ha: wartość ewidencyjna 5.000,00zł, 

24. Działka w Podcierniu nr 64/1 o pow. 0,30ha: wartość ewidencyjna 3.600,00 zł, 

25. Działka rolna w Kiczkach Drugich nr 171/2 o pow. 1,5002ha: wartość 

ewidencyjna 16.000,00 zł, 

26. Działka rolna w Piasecznie nr 825: wartość ewidencyjna 3.000,00 zł, 
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27. Działka rolna w Kiczkach Drugich nr 170/2 o pow. 0,30ha: wartość ewidencyjna 

1.380,00 zł, 

28. Działka rolna w Skupiu nr 579 o pow. 0,41ha: wartość ewidencyjna 1.230,00 zł, 

29. Działki rolne w Rudniku nr 99, 196, o pow. 1,70ha: wartość ewidencyjna 

51.000,01 zł, 

30. Działka nr 187 o pow. 0,3300 ha Pełczanka obręb 0007: wartość ewidencyjna 

15.000,00 zł 

31. Działka nr 217/4 o pow. 0,4400 ha Pełczanka obreb 0007: wartość ewidencyjna 

25.000,00 zł 

32. Działki w Wólce Wiciejowskiej pod drogę nr 101/03, 102/03: wartość 

ewidencyjna 6.430,00 zł, 

33. Działka nr 1921 pod drogę: wartość ewidencyjna 169.970,00 zł, 

34. Działka nr 1924 pod drogę: wartość ewidencyjna 392.400,00 zł, 

35. Działka nr 1933 pod drogę: wartość ewidencyjna 197.600,00 zł, 

36. Działka nr 370/1 pod drogę: wartość ewidencyjna 158.800,00 zł, 

37. Działka nr 233/2 pod drogę w Rudniku: wartość ewidencyjna 157.770,00 zł,  

38. Działka przy UG Cegłów nr 355/3: wartość ewidencyjna 5.100,00 zł, 

39. Działka pod oczyszczalnią ścieków: wartość ewidencyjna 11.000,00 zł, 

40. Działka pod przepompownię Rudnik: wartość ewidencyjna 4.512,00 zł, 

41. Działka nr 207 o pow. 0,01 w Pełczance: wartość ewidencyjna 3.000,00 zł 

42. Działka nr 1917 o pow. 0,1810 i nr 1918 o pow. 0,5745 w Cegłowie pod drogę: 

wartość ewidencyjna 75.550,00 zł 

43. Działka nr 1920 o pow. 0,5630ha w Cegłowie pod drogę: wartość ewidencyjna 

112.600,00 zł 

44. Działka nr 708 o pow. 1,6400ha w Mieni: wartość ewidencyjna 328.000,00 zł 

45. Działka nr 1070/1 o pow. 3,7800ha w Mieni: wartość ewidencyjna 195.000,00zł 

46. Działka nr 707 o pow. 3,7800ha w Mieni: wartość ewidencyjna 756.000,00 zł 

47. Działka nr 1075/1 o pow. 0,4600ha w Mieni: wartość ewidencyjna 138.000,00zł 

48. Działka nr 1057/1 o pow. 0,2300ha w Mieni: wartość ewidencyjna 69.000,00 zł 

49. Działki nr 546/1 i 546/2 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 123.000,00 zł 

50. Działki – spadek po M. Ciarkowskim: wartość ewidencyjna 129.822,49 zł 

51. Działka 335/2 o pow. 0,0658 ha: wartość ewidencyjna 16.724,88 zł., 

52. Działka 335/3 o pow. 0,0525 ha pod drogę: wartość ewidencyjna 5.735,06 zł., 

53. Działka nr ewid. 981 o pow. 0,4658 ha w Cegłowie: Wartość ewidencyjna 

300.000,00 zł 

54. Działka nr ewid. 902/2: Wartość ewidencyjna 2.404,00 zł 

55. Działka nr ewid. 897/1: Wartość ewidencyjna 18.718,00 zł 

56. Działka nr ewid. 757: Wartość ewidencyjna 15.000,00 zł 

57. Działka nr ewid. 1056/1: Wartość ewidencyjna 159.000,00 zł 

58. Działka nr ewid. 890: Wartość ewidencyjna 1.500,00 zł 

59. Działka nr ewid. 568: Wartość ewidencyjna 1.500,00 zł 
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60. Działka nr ewid. 401/7: Wartość ewidencyjna 120,00 zł 

61. Działka nr ewid. 136/2 w Wiciejowie: Wartość ewidencyjna 3.000,00 zł 

62. Działka nr ewid. 539: Wartośc ewidencyjna 252.000,00 zł 

63. Działka nr ewid. 549: Wartość ewidencyjna 1.674.000,00 zł 

64. Działka ne ewid. 1390/1: Wartość ewidencyjna  3.544,09 zł 

65. Działka nr ewid. 1391/1: Wartość ewidencyjna 3.561,24 zł 

66. Działka nr ewid. 1392/1: Wartość ewidencyjna 9.063,79 zł 

67. Działka nr ewid. 244 w Cegłowie: Wartość ewidencyjna 11.676,60 zł 

68. Działka nr ewid. 1997 przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie: Wartość 

ewidencyjna 31.563,80 zł 

69. Działka nr ewid. 756 w Posiadałach: Wartość ewidencyjna 40.000,00 zł 

70. Działka nr ewid. 480/8 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 18 138,72 zł 

71. Działka nr ewid. 29/1 w Kiczkach Drugich: wartość ewidencyjna 17 000,00 zł 

72. Działka nr ewid. 626/4 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 375,00 zł 

73. Działka nr ewid. 626/1 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 3 050,00 zł 

74. Działka nr ewid.666/5 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 1 890,00 zł 

75. Działka nr ewid. 118/15 w Tyborowie: wartość ewidencyjna 1 360,00 zł 

76. Działka nr ewid. 190 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 168 569,18 zł 

77. Działka nr ewid. 1393/1 i 1394/3 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 26 430,00zł 

78. Działka nr ewid. 690/1, 694/1 , 685/1 w Piasecznie: wartość ewidencyjna 

17 541,70 zł 

79. Działka nr ewid. 677/1, 673/1 w Piasecznie: wartość ewidencyjna 21 294,70 zł 

80. Działka nr ewid. 442/18 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 11 905,00 zł 

81. Działka nr ewid. 442/19 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 27 030,00 zł 

82. Działka nr ewid. 442/21 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 7 500,00 zł 

83. Działka ne ewid. 482/5 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 17 505,00 zł 

84. Działka nr ewid. 503/17 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2 535,00 zł 

85. Działka nr ewid. 503/23 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2 587,00 zł 

86. Działka nr ewid. 501/21 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 4 277,00 zł 

87. Działka nr ewid. 501/26 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 4 225,00 zł 

88. Działka nr ewid. 505/13 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2 223,00 zł 

89. Działka nr ewid. 505/18 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2 483,00 zł 

90. Działka nr ewid. 199/11 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 9 900,00 zł 

91. Działka nr ewid. 2102 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 5.960,00 zł. 

92. Działka nr ewid. 157/2 Kiczki Pierwsze: wartość ewidencyjna 10.000,00 zł. 

93. Działka ne ewid. 139 w Mieni: wartość ewidencyjna 90.000,00 zł. 

94. Działka nr ewid. 604/8 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 1.600,00 zł. 

95. Działka nr ewid. 604/9 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 70,00 zł. 

96. Działka nr ewid. 610/5 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 40,00 zł. 

97. Działka nr ewid. 610/6 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 150,00 zł. 

98. Działka nr ewid. 610/7 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 180,00 zł. 
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99. Działka nr ewid. 154/7 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 21.154,42 zł. 

100. Działka nr ewid. 154/3 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 921,64 zł. 

101. Działka nr ewid. 147/22 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 1.071,74 zł. 

102. Działka nr ewid. 147/23 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2.672,62 zł. 

103. Działka nr ewid. 154/8 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2.274,66 zł. 

104. Działka nr ewid. 154/18 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 4.843,22 zł. 

105. Działka nr ewid. 154/29 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 99,95 zł. 

106. Działka nr ewid. 147/25 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2.293,00 zł. 

107. Działka nr ewid. 681/1 w Piasecznie: wartość ewidencyjna 6.370,00 zł. 

108. Działka nr ewid. 442/18 w Cegłowie: wartość ewidencyjna – 1/6 3.262,40 zł. 

109. Działka nr ewid. 211/1 w Mieni: wartość ewidencyjna 43.516,00 zł. 

110. Działka nr ewid. 211/2  w Mieni: wartość ewidencyjna 40.506,00 zł. 

111. Działka nr ewid. 211/3 w Mieni: wartość ewidencyjna 40.764,00 zł. 

112. Działka nr ewid. 211/4 w Mieni: wartość ewidencyjna 41.065,00 zł. 

113. Działka nr ewid. 211/5 w Mieni: wartość ewidencyjna 41.280,00 zł. 

114. Działka nr ewid. 211/6 w Mieni: wartość ewidencyjna 50.822,00 zł. 

115. Działka nr ewid. 211/7 w Mieni: wartość ewidencyjna 14.640,00 zł. 

116. Działka nr ewid. 1394/6 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 17.812,88 zł. 

117. Działka nr ewid. 252/1 w Tyborowie: wartość ewidencyjna 3.299,86 zł. 

118. Działka nr ewid. 36/1 w Wiciejowie: wartość ewidencyjna 1.235,94 zł. 

119. Działka nr ewid. 199/14 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 5.200,00 zł. 

120. Działka nr ewid. 497/2 w Hucie Kuflewskiej: wartość ewidencyjna 751,50 zł. 

121. Działka nr ewid. 510/19 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 4.004,00 zł. 

122. Działka nr ewid. 510/27 w Cegłowie: wartość ewidencyjna 3.731,00 zł.  

 

Budynki i lokale: 

1. Targowisko gminne: wartość ewidencyjna 1.240.515,48 zł., 

2. Budynki zlewni mleka w Kiczkach, Podcierniu i Wiciejowie: wartość 

ewidencyjna 27.000,00 zł. 

3. Budynek wiejski w Skwarnem: wartość ewidencyjna 17.523,68 zł, 

4. Budynek gospodarski (buchta) przy ul. Sienkiewicza: wartość ewidencyjna 

22.496,00 zł. 

5. Budynek remizy w Cegłowie: wartość ewidencyjna 89.206,57 zł 

6. Budynek Urzędu Gminy w Cegłowie: wartość ewidencyjna 555.039,81 zł 

7. Budynek Domu Kultury w Cegłowie (przy rondzie) Kulturalne Zacisze: wartość 

ewidencyjna 673.204,94 zł 

8. Budynek Domu Ludowego w Kiczkach: wartość ewidencyjna 941.587,29 zł 

9. Komórka drewniana przy ul. Piłsudskiego (przy byłym UG): wartość ewidencyjna 

4.201,10 zł. 

10. Budynek Wioski kulinarnej w Podcierniu: wartość ewidencyjna 492.116,15 zł, 

11. Budynek świetlicy wiejskiej przy ZS Piaseczno: wartość ewidencyjna 10.507,66 zł, 
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12. Budynek Publicznej szkoły Podstawowej w Podcierniu: wartość ewidencyjna 

517.809,07 zł. 

13. Budynek Przedszkola w Podcierniu: wartość ewidencyjna 88.899,18 zł. 

14. Budynek Szkoły Podstawowej w Wiciejowie : wartość ewidencyjna 517.268,27 zł. 

15. Budynek gospodarczy PSP Wiciejów: wartość ewidencyjna 2.688,00 zł,  

16. Budynek gospodarczy w Mieni (3szt.): wartość ewidencyjna 15.758,88 zł, 

17. Budynek mieszkalny w Mieni (2 szt. 96, 96a): wartość ewidencyjna 125.245,16 zł, 

18. Budynek drewniany (socjalny): wartość ewidencyjna 7.000,00 zł 

19. Wiata przystankowa – Kiczki Pierwsze: Wartość ewidencyjna 4.374,50 zł 

20. Wiata przystankowa – Skwarne: Wartość ewidencyjna 3.874,50 zł 

21. Wiata przystankowa – Podskwarne: Wartość ewidencyjna 3.874,50 zł 

22. Wiata przystankowa – Piaseczno: Wartość ewidencyjna 3.874,50 zł 

23. Wiata przystankowa – Mienia: Wartość ewidencyjna 3.874,50 zł 

24. Wiata przystankowa – Kiczki Drugie: Wartość ewidencyjna 3.874,50 zł 

25. Wiata przystankowa – Cegłów stacja PKP: wartość ewidencyjna 3.997,50 zł 

26. Wiata przystankowa – Pełczanka: wartość ewidencyjna 3.997,50 zł 

27. Wiata przystankowa – Podskwarne: wartość ewidencyjna 3.997,50 zł 

28. Budynek bazy przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie: Wartość ewidencyjna 

237.916,72 zł 

29. Świetlica wiejska w Posiadałach: Wartość ewidencyjna 786.206,55 zł  

30. Pawilon handlowy: wartość ewidencyjna 15.000,00 zł. 

31. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie: wartość 

ewidencyjna 7.444.121,23 zł. 

32. Oświetlenie uliczne w Mieni: wartość ewidencyjna 28.635,09 zł. 

33. Przebudowa drogi gminnej w Kiczkach Pierwszych gm. Cegłów: wartość 

ewidencyjna 291.493,81 zł. 

34. Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Łokietka i ul. Jaśminowej w Cegłowie: 

wartość ewidencyjna 251.935,70 zł. 

35. Przebudowa drogi gminnej nr 251 w msc. Wiciejów 220116W: wartość 

ewidencyjna 110.951,60 zł. 

36. Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Kiczki Pierwsze: wartość 

ewidencyjna 15.063,20 zł. 

37. Sieć kanalizacyjna w Cegłowie ul. Fredry: wartość ewidencyjna 42.795,30 zł. 

38. Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw w miejscowości Piaseczno: wartość 

ewidencyjna 20.000,00 zł. 

39. Budowa oświetlenia ulicznego w Rudniku: wartość ewidencyjna 30.100,00 zł. 

40. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego: wartość 

ewidencyjna 84.843,83 zł. 

41. Przebudowa drogi gminnej Wiciejów – Tyborów: wartość ewidencyjna 

1.840.862,31 zł. 
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42. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podskwarne: wartość 

ewidencyjna 6.500,00 zł. 

43. Budowa oświetlenia ulicznego w Cegłowie ul. Sienkiewicza: wartość 

ewidencyjna 14.855,05 zł. 

44. Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Posiadałach OSSA: wartość 

ewidencyjna 121.990,21 zł. 

45. Budowa oświetlenia ulicznego Huta Kuflewska – Podciernie: wartość 

ewidencyjna 51.027,01 zł. 

46. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska: wartość 

ewidencyjna 13.339,52 zł. 

47. Boisko utwardzone w Cegłowie: wartość ewidencyjna 6.563,00 zł. 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:  

1. Ogrodzenie Domu Ludowego w Hucie Kuflewskiej: wartość ewidencyjna 

11.816,44zł, 

2. Studnie głębinowe: wartość ewidencyjna 42.095,84 zł 

3. Gminna sieć wodociągowa: wartość ewidencyjna 6.817.412,13 zł 

4. Udział 38% w wartości rurociągów tłoczonych z SUW: wartość ewidencyjna 

578.559,23 zł 

5. Udział 38% w wartości SUW Piaseczno i 5 studni: wartość ewidencyjna 

638.464,88zł 

6. Wysypisko gminne + rekultywacja wysypiska gminnego: wartość ewidencyjna 

495.721,92 zł, 

7. Oczyszczalnia ścieków w Cegłowie: wartość ewidencyjna 3.721.040,36 zł 

8. Kanalizacja podciśnieniowa i grawitacyjna w gm. Cegłowie: wartość ewidencyjna 

12.695.467,14 

9. Oświetlenie uliczne na terenie gminy Cegłów: wartość ewidencyjna 317.061,27 zł  

10. Odwodnienie ul. Sienkiewicza: wartość ewidencyjna 41.062,46 zł, 

11. Drogi gminne: wartość ewidencyjna 11.909.230,59 zł 

12. Ciąg pieszo – jezdny: wartość ewidencyjna 141.885,60 zł,  

13. Budowa chodników w Cegłowie: wartość ewidencyjna 69.831,22 zł, 

14. Plac Anny Jagiellonki (utwardzony i oświetlony): wartość ewidencyjna 

464.670,44zł  

15. Ciąg pieszo – jezdny ul. Mariawicka z kostki brukowej 923,70m2: wartość 

ewidencyjna 397.992,60 zł,   

16. Urządzenie melioracyjne  rurociąg H w Cegłowie: wartość ewidencyjna 14.500,00zł 

17. Wzmocnienie rowu melioracyjnego w msc. Cegłów: wartość ewidencyjna 

30.750,00 zł 

18. Bieżnia sportowa: wartość ewidencyjna 217.330,10 zł 

19. Ogrodzenie stadionu Cegłów: wartość ewidencyjna 27.581,32 zł, 

20. Kompleks boisk ORLIK 2012: wartość ewidencyjna 971.130,15 zł 
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21. Pomnik Niepodległości w Cegłowie – renowacja: wartość ewidencyjna 98.404,43zł 

22. Ogrodzenie placu przy PSP Podciernie: wartość ewidencyjna 13.469,62 zł, 

23. Ogrodzenie budynku przy PSP Wiciejów: wartość ewidencyjna 8.666,00 zł, 

24. Boisko wielofunkcyjne w Kiczkach: wartość ewidencyjna 234.931,03 zł 

25. Centrum rekreacji w Rudniku oraz remont miejsc postojowych w Rudniku: wartość 

ewidencyjna 114.716,81 zł 

26. Odnowa i rozwój msc. Cegłów poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów 

wiejskich: wartość ewidencyjna 235.443,26 zł 

27. Ogrodzenie przy Przedszkolu w Podcierniu: wartość ewidencyjna 18.917,50 zł 

28. Park „Pięć zmysłów małego odkrywcy”: Wartość ewidencyjna 220.712,56 zł 

29. Utwardzenie terenu w gminie Cegłów na dz. Ewid. Nr 355/8: Wartość ewidencyjna 

218.814,54 zł 

30. Boisko w Wiciejowie: Wartość ewidencyjna 10.152,42 zł  

31. Labirynt natury: wartość ewidencyjna 9.828,00 zł 

32. Siłownia zewnętrzna z placem zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Mieni: wartość ewidencyjna 29.427,69 zł 

 

Maszyny i urządzenia techniczne: 

1. Kocioł grzewczy – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów (2 szt.): 

wartość ewidencyjna 19.400,00 zł 

2. Agregat prądotwórczy z funkcją autostartu z przyczepą: wartość ewidencyjna 

50.000,00 zł 

3. Pompa pływająca (zarz.OSP Cegłów): wartość ewidencyjna 5.786,00 zł 

4. Sieć komputerowa: wartość ewidencyjna 10.161,38 zł, 

5. Komputer wójta DEEL Vostro 3560+System operacyjny Microsoft OEM Windows 

7: wartość ewidencyjna 4.800,00 zł 

6. Notebook HP COMPAQ NX 9012: wartość ewidencyjna 4.779,96 zł, 

7. Notebook HP COMPAQ NX 9011: wartość ewidencyjna 4.779,96 zł, 

8. Notebook HP COMPAQ NX 9010: wartość ewidencyjna 4.779,96 zł, 

9. PSION komputer (do zbiórki opłat za wodę i ścieki): wartość ewidencyjna 

8.953,35zł, 

10. Zestaw komputerowy z drukarką HP 5440: wartość ewidencyjna 5.644,26 zł, 

11. Notebook: wartość ewidencyjna 4.840,40 zł, 

12. Zestaw komputerowy (21 szt.): wartość ewidencyjna łącznie 126.911,81 zł, 

13. Komputer – serwer: wartość ewidencyjna 4.300,00 zł, 

14. Szafa serwerowa 24U z wyposażeniem (BW): wartość ewidencyjna 53.750,96 zł, 

15. Serwer klasy B-Dell Power Edge T610 (EA): wartość ewidencyjna 18.709,18 zł, 

16. e-Cegłów – sprzęt komputerowy: wartość ewidencyjna 363.960,69 zł, 

17. e-Cegłów – informatyzacja instytucji publicznych: wartość ewidencyjna 

421.152,45 zł, 

18. Wioska kulinarna – sprzęt: wartość ewidencyjna 20.774,95 zł, 
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19. Zestaw komputerowy z drukarką OKI (z ZGK): wartość ewidencyjna 2.827,87 zł, 

20. Drukarka LaserJet 1300 (z ZGK): wartość ewidencyjna 1.606,56 zł 

21. Kocioł grzewczy w PSP Wiciejów: wartość ewidencyjna 41.000,00 zł 

22. Instalacja CO w Przedszkolu Podciernie: wartość ewidencyjna 27.622,82 zł 

23. Agregat prądotwórczy: wartość ewidencyjna 3.598,50 zł 

24. Agregat prądotwórczy (oczyszczalnia) 65KVA/52kW XP60P3: wartość ewidencyjna 

40.748,00 zł 

25. Nagłośnienie: wartość ewidencyjna 8.619,88 zł 

26. System alarmowy w UG: wartość ewidencyjna 15.933,64 zł  

27. Centrala telefoniczna: wartość ewidencyjna 5.319,20 zł 

28. Radiotelefon OSP Podciernie: wartość ewidencyjna 1.969,80 zł, 

29. Radiotelefon OSP Posiadały: wartość ewidencyjna 1.969,80 zł, 

30. Radiotelefon OSP Mienia: wartość ewidencyjna 1.969,80 zł, 

31. Rozpieracz kolumnowy teleskopowy LUKAS R-412 OSP Cegłów: wartość 

ewidencyjna 9.990,00 zł 

32. Rozpieracz kolumnowy RA4313C OSP Cegłów: wartość ewidencyjna 7.840,00 zł 

33. Pompa pożarnicza TOHATSU M 16/8 VC 82 ASE; wartość ewidencyjna 31.266,00 zł 

34. Motopompa Subaru PTX 301ST 1000l/min: wartość ewidencyjna 3.275,64 zł, 

35. Sprzęt do pielęgnacji zrekultywowanego wysypiska odpadów w Woźbinie (Jean 

Deer): wartość ewidencyjna  97.100,00 zł, 

36. Ładowacz czołowy: wartość ewidencyjna 14.762,20 zł 

37. Rozsiewacz do piachu i soli: wartość ewidencyjna 5.555,00 zł 

38. Zagęszczarka wibracyjna: wartość ewidencyjna 3.770,49 zł 

39. Pług do odśnieżania – spychacz czołowy: wartość ewidencyjna 5.000,00 zł 

40. Równarka dróg: wartość ewidencyjna 15.500,00 zł 

41. Rębak do gałęzi CH8/WC8: wartość ewidencyjna 6.200,00 zł 

42. Szafa chłodnicza – Wioska kulinarna w Podcierniu: wartość ewidencyjna 

4.821,60zł 

43. Tablica multimedialna z projektorem do pracowni przyrodniczej w ZS Cegłów: 

wartość ewidencyjna 7.800,00 zł 

44. Zamiatarka do ulic i chodników: wartość ewidencyjna 6.895,00 zł 

45. Komponenty do serwerów: wartość ewidencyjna 14.346,32 zł 

46. Szafa chłodnicza SCH-Z 1600/AG - Pełczanka: wartość ewidencyjna 5.000,00 zł 

47. Stormshield SN210 z oprogramowaniem (urządzenie UTM przeciw wirusom): 

wartość ewidencyjna 8.632,14 zł 

48. Szafa chłodnicza SCH-Z 1600 – Posiadały: wartość ewidencyjna 4.100,00 zł  

49. Koparko – ładowarka KOMATSU: wartość ewidencyjna 134.541,00 zł 

50. Klimatyzacja do Sali konferencyjnej UG: wartość ewidencyjna 7.257,00 zł 

51. Pompa próżniowa BUCH RC 0502C: wartość ewidencyjna 74.840,25 zł. 

52. Pompa próżniowa BUSH RC 0502C: wartość ewidencyjna 72.896,34 zł. 

53. Monitor interaktywny: wartość ewidencyjna 6.136,00 zł. 
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54. Monitor interaktywny: wartość ewidencyjna 6.136,00 zł. 

55. Posypywarka STRATOS B50-36 DALN: wartość ewidencyjna 96.380,00 zł. 

56. Pług odśnieżny jednostronny SNK 30EPZ: wartość ewidencyjna 32.696,00 zł. 

 

 

Środki transportu: 

1. Samochód osobowy NISSAN Note Nr rej WM83222 Czarny: wartość ewidencyjna 

38.900,00 zł 

2. Samochód (autobus) Volkswagen LT 35.2,5 TDI: wartość ewidencyjna 46.000,00 zł 

3. Samochód OSP Podskwarne Magirus: wartość ewidencyjna 100.000,00 zł, 

4. Samochód pożarniczy Magirus - Deutz: wartość ewidencyjna 60.000,00 zł, 

5. Samochód OSP Posiadały Star 266: wartość ewidencyjna 54.340,00 zł, 

6. Samochód OSP Mienia (karosacja) Star 266: wartość ewidencyjna 114.800,00 zł, 

7. Samochód pożarniczy Star 266B Nr rej. WM3789E: wartość ewidencyjna 

129.978,00 zł, 

8. Samochód specjalny pożarniczy Scania 93M: wartość ewidencyjna 110.000,28 zł, 

9. Samochód pożarniczy średni używany Volvo FL614 nr rej. WM8980A: wartość 

ewidencyjna 124.999,20 zł, 

10. Samochód pożarniczy OSP Cegłów Volvo: wartość ewidencyjna 132.573,00 zł, 

11. Samochód OSP Mienia: wartość ewidencyjna 20.364,16 zł, 

12. Wóz asenizacyjny DAF WM9631E: wartość ewidencyjna 366.569,92 zł 

13. Ciągnik PRONAR: wartość ewidencyjna 53.000,00 zł, 

14. Koleba na oczyszczalnię ścieków: wartość ewidencyjna 5.200,00 zł 

15. Przyczepa do agregatu XP60P3: wartość ewidencyjna 9.760,00 zł 

16. Przyczepa do ciągnika z wywrotem: wartość ewidencyjna 7.250,00 zł 

17. Transporter schodowy: wartość ewidencyjna 5.000,00 zł 

18. Samochód Volksvagen T4 WM 8763F: wartość ewidencyjna 11.137,19 zł 

19. Samochód ciężarowy MAN: wartość ewidencyjna 61.335,50 zł 

20. Samochód osobowy Renault Thalia: wartość ewidencyjna 31.903,00 zł. 

 

Inne środki trwałe: 

1. Kosiarka samojezdna: wartość ewidencyjna 14.200,01 zł. 

2. Kosiarka: wartość ewidencyjna 3.864,75 zł 

3. Wyparzacz nierdzewny: wartość ewidencyjna 4.999,34 zł, 

4. Okap kuchenny – Wioska kulinarna Podciernie: wartość ewidencyjna 4.506,23 zł 

5. Kosiarka do poboczy: wartość ewidencyjna 9.840,00 zł, 

6. Tablica reklamowa Gminy Cegłów: wartość ewidencyjna 5.043,00 zł 

7. Kosiarka z koszem: wartość ewidencyjna 6.350,00 zł 

8. Scena – Wioska Kulinarna Podciernie: wartość ewidencyjna 168.638,36 zł  

9. Kontener budowlany 2,5m x 6m: wartość ewidencyjna 5.000,00 zł,  

10. Pianino cyfrowe Yamaha YDP V240 ARIUS: wartość księgowa 6.729,00 zł. 
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11. Wiata ORION 2003 STAL (Kiczki): wartość ewidencyjna 3.781,49 zł 

12. Wiata przystankowa ZS Cegłów: wartość ewidencyjna 4.305,00 zł, 

13. Kuchenka gazowa - do świetlicy wiejskiej w Posiadałach: wartość ewidencyjna  

3 623,40 zł. 

14. Kabina dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Cegłowie – Alfa 6: 

wartość ewidencyjna 4.677,24 zł 

15. Kabina dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Cegłowie – Alfa 6: 

wartość ewidencyjna 4.677,25 zł 

16. Kabina dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Cegłowie – Alfa 1: 

wartość ewidencyjna 3.505,50 zł 

17. Trybuna stała 2-rzędowa z siedziskami  plastikowymi na boisko sportowe w 

Cegłowie: wartość ewidencyjna 22 140,00 zł 

18. Piłkochwyty za bramkami na boisko sportowe w Cegłowie: wartość ewidencyjna  

4 000,01 zł 

19. Kontener biurowo-mieszkalny dla podopiecznego GOPS: wartość ewidencyjny 

13 530,00 zł 

20. Wiata edukacyjno - rekreacyjna w msc. Rudnik: wartość ewidencyjna 28.442,94 zł 

21. Wiata rekreacyjna w msc. Rososz: wartość ewidencyjna 6 125,14 zł 

22. Urządzenie – wahadło do siłowni zewnętrznej w msc. Tyborów: wartość 

ewidencyjna 4 999,95 zł 

23. Maszyna na halę sportową Tennant T3 SN T3-U35635: wartość ewidencyjna 

14.760,00 zł. 

24. Atlas wielofunkcyjny czterostanowiskowy: wartość ewidencyjna 20.400,00 zł.  

 

ZESPÓŁ SZKOLNY W CEGŁOWIE – WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r. 

 

Grunty: 

1. Działka pod budynkiem Przedszkola w Cegłowie: wartość ewidencyjna 

64.260,00 zł 

2. Plac i boisko przy ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 9.617,00 zł 

3. Grunty pod Zespołem szkolnym w Cegłowie: wartość ewidencyjna 31.800,00 zł 

 

Budynki i lokale: 

1. Budynek Przedszkola w Cegłowie: wartość ewidencyjna 422.532,28 zł 

2. Magazyn sprzętu ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 42.223,00 zł 

3. Budynek szkoły ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 768.968,76 zł 

4. Budynek Zespołu Szkolnego w Cegłowie: wartość ewidencyjna 2.515.715,78 zł 

5. Budynki gospodarcze Zespołu Szkolnego w Cegłowie: wartość ewidencyjna 

17.961,00 zł 
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Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 

1. Plac zabaw przy Przedszkolu w Cegłowie: wartość ewidencyjna 14.754,00 zł 

2. Studnia głębinowa przy ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 4.526,96 zł 

3. Ogrodzenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie: wartość ewidencyjna 18.050,00 zł 

4. Ogrodzenie placu ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 14.235,00 zł 

5. Plac zabaw przy ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 23.062,52 zł 

6. Plac zabaw przy Zespole Szkolnym w Cegłowie: wartość ewidencyjna 

106.497,18 zł 

 

Maszyny i urządzenia techniczne: 

1. Zestawy komputerowe ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 14.792,00 zł 

2. System alarmowy ZSC – Filia Piaseczno: wartość ewidencyjna 5.060,00 zł 

3. Telewizor z uchwytem + antena w Zespole szkolnym w Cegłowie: wartość 

ewidencyjna 5.070,00 zł 

4. Monitoring w Zespole Szkolnym w Cegłowie: wartość ewidencyjna 18.587,00 zł 

5. Piec konwekcyjno – parowy w Zespole Szkolnym w Cegłowie: wartość 

ewidencyjna 28.055,81 zł 

 

Inne środki trwałe: 

1. Zmywarka w Przedszkolu w Cegłowie: wartość ewidencyjna 6.125,62 zł 

2. Patelnie elektryczne w Zespole Szkolnym w Cegłowie: wartość ewidencyjna 

9.223,20 zł 

3. Zmywarka z dozownikiem w Zespole szkolnym w Cegłowie: wartość 

ewidencyjna 4.889,25 zł 

4. Kserokopiarka /rozdz. 80150/: wartość ewidencyjna 14.391,00 zł 

5. Zmywarka z wypażarką w Publicznym Przedszkolu w Cegłowie: wartość 

ewidencyjna 4.999,95 zł. 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEGŁOWIE  

– WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r. 

 

Inne środki trwałe: 

1. Meble biurowe GOPS: wartość ewidencyjna 3.891,80 zł 
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GMINNA PUBLICZNA BIBLIOTEKA W CEGŁOWIE  

– WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r. 

 

Grunty: 

1. Działka pod budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie: wartość 

ewidencyjna 577.817,71 zł 

2. Działka przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie nr 179: Wartość ewidencyjna 

122.182,29 zł 

3. Działka nr 291/2 o pow. 0,0800 ha w Hucie Kuflewskiej: wartość ewidencyjna 

24.000,00 zł., 

4. Działka nr 293/3 o pow. 0,0800 ha w Hucie Kuflewskiej: wartość ewidencyjna 

24.000,00 zł. 

 

 

Budynki i lokale: 

1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie: wartość ewidencyjna 

1.464.589,12zł. 

2. Budynek GBP filia w Hucie Kuflewskiej: wartość ewidencyjna 206.000,00 zł. 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

1. Ogrodzenie GBP: wartość ewidencyjna 49.706,16 zł. 

2. Utwardzenie terenu kostką – plac GBP: wartość ewidencyjna 85.264,98 zł. 

3. Taras historyczny GBP: wartość ewidencyjna 202.589,57 zł. 

4. Aleja wieszczów GBP: wartość ewidencyjna 335.707,17 zł. 

5. Siłownia zewnętrzna GBP: wartość ewidencyjna 86.188,56 zł. 

 

Maszyny i urządzenia techniczne: 

1. Zestaw komputerowy: wartość ewidencyjna 9.090,00 zł 

 

Inne  środki trwałe: 

1. Drukarka Xerox Colotqube 8570DN: wartość ewidencyjna 4.895,40 zł. 

2. System nagłaśniania: wartość ewidencyjna 37.387,08 zł. 

3. Projektor GBP: wartość ewidencyjna 5.902,77 zł. 

4. System nagłaśniania na taras historyczny: wartość ewidencyjna 35.055,00 zł. 

5. Wrzutnia na książki GBP: wartość ewidencyjna 13.530,00 zł. 

 

 

 



str. 34 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CEGŁOWIE  

– WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r. 

 

Grunty: 

1. Działka pod SP ZOZ Cegłów: wartość ewidencyjna 11.000,00 zł, 

 

Budynki i lokale: 

1. Budynek mieszkalny: wartość ewidencyjna 43.739,83 zł 

2. Ośrodek Zdrowia w Cegłowie: wartość ewidencyjna 387.323,90 zł 

3. Kotłownia przy ZOS: wartość ewidencyjna 111.243,16 zł 

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 

1. Studnia głębinowa przy ZOZ: wartość ewidencyjna 5.270,25 zł 

 

Maszyny i urządzenia techniczne: 

1. Komputer HP Elite: wartość ewidencyjna 3.296,40 zł 

2. Laptop I5-5200: wartość ewidencyjna 2.499,00 zł 

3. Moduły baterii UPS: wartość ewidencyjna 12.792,40 zł 

4. Agregat prądotwórczy: wartość ewidencyjna 49.500,00 zł 

5. Zestaw komputerowy szt. 4: wartość ewidencyjna 11.200,00 zł. 

6. Komputer serwer: wartość ewidencyjna 7.500,00 zł. 

7. Urządzenie wielofunkcyjne: wartość ewidencyjna 2.300,00 zł. 

 

Inne środki trwałe: 

1. Unit stomatologiczny: wartość ewidencyjna 46.337,35 zł, 

2. Autoklaw: wartość ewidencyjna 13.900,00 zł, 

3. Fantom Ambu Man 1: wartość ewidencyjna 4.650,01 zł, 

4. Aparat EKG: wartość ewidencyjna 7.200,44 zł 

5. Fotel stomatologiczny: wartość ewidencyjna 9.899,32 zł 

6. Defibrylator: wartość ewidencyjna 9.500,00 zł 

7. Elektroechokardiograf AsCARD Grey: wartość ewidencyjna 4.041,90 zł, 

8. Autoklaw Domina B PLUS: wartość ewidencyjna 12.800,00 zł. 

 

 

IV. Gospodarka nieruchomościami 

1. Nieruchomości nabyte  

W 2018 roku zawarto 10 aktów notarialnych na nabycie 12 nieruchomości złożonych z 

17 działek w tym w jednej działce nabyto udział 1/6 w działce 442/18. 
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Powierzchnia łącznie nabytych nieruchomości wynosi 1,2694 ha za kwotę 80 431,83 zł w tym 

darowizny 29 290,83 zł. 

L.p. Repetytorium Data Nieruchomość 

Powierzchnia 

ha Wartość z AN Uwagi 

1 925/2018 2018 02.22 

Kiczki Pierwsze 

157/2 0,0238 10 000,00 zł  darowizna 

2 2350/2018 2018 05.22 

Cegłów 154/7, 

154/3, 147/23, 

147/22 0,3503 23 218,00 zł  

umowa 

sprzedaży 

3 2360/2018 2018 05.22 

Cegłów 154/8, 

154/29, 154/18, 

147/25 0,1435 9 510,83 zł darowizna 

4 3178/2018 2018 06.15 Piaseczno 681/1 0,0698 6 370,00 zł 

umowa 

sprzedaży 

5 3855/2018 2018 09.18 Cegłów 442/18 0,0938 2 345,00 zł 

umowa 

sprzedaży 

udziału 1/6 

w działce 

442/18 

6 3119/2018 2018 07.12 Cegłów 1394/6 0,1971 16 500,00zł 

umowa 

sprzedaży 

7 3226/2018 2018 07.26 

Cegłów 510/18, 

510/20 0,0936 9 360,00 zł 

Umowa 

Darowizny 

8 4281/2018 2018 10.19 Tyborów 252/1 0,2708 2 708,00 zł 

umowa 

sprzedaży 

9 4288/2018 2018 10.19 Wiciejów 36/1 0,0250 250,00 zł 

umowa 

darowizny 

10 4785/2018 2018 12.04 

Huta Kuflewska 

497/2 0,0017 170,00 zł 

Umowa 

darowizny 

 

2. Nieruchomości zbyte  

Liczba sprzedanych nieruchomości – 7 o pow. 0,7333 ha za kwotę 297 100,00 zł. 
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Dokonano sprostowania wartości darowizny jednej nieruchomości o pow. 0,1600 ha o 

wartości z 108 000,00 zł na 254 000,00 zł. 

 

L.p. Repetytorium Data Nieruchomość 
Powierzchnia 

ha 
Wartość z AN Uwagi 

1 2152/2018 2018.05.07 

Cegłów 610/1, 

604/7 0,0998 62 000,00 zł 

Sprzedaż 

nieruchomości 

zabudowanej 

2 2267/2018 2018 05.17 Cegłów 610/4 0,0891 65 000,00 zł  

Sprzedaż 

nieruchomości 

niezabudowanej 

3 2260/2018 2018 05.17 Cegłów 610/2 0,0852 64 000,00 zł  

Sprzedaż 

nieruchomości 

niezabudowanej 

4 2329/2018 2018 05.21 Cegłów 610/3 0,0892 65 000,00 zł  

Sprzedaż 

nieruchomości 

niezabudowanej 

5 2687/2018 2018.06.11 Pełczanka 142 0,3700 22 000,00 zł 

Sprzedaż 

nieruchomości 

niezabudowanej 

6 3846/2018 2018 09.18 

Posiadały 

744/2 0,2100 19 100,00 zł 

Sprzedaż udziały ½ w 

działce  

7 

2966/2017 

Sprostowano  

1347/2018 

2017 09.01 

Sprostowano 

2018.03.07 

Huta Kuflewska 

291/2, 293/3 

 

0,1600 

 

108 000,00 zł 

Sprostowano 

na 

254 000,00zł 

Darowizna 

nieruchomości 

zabudowanej 

Powierzchnia gruntów zbytych z mienia Gminy Cegłów w 2018 r wynosi 0,9433 ha za łączną 

kwotę 297 100,00 zł. 
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3. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  

 

W 2018 r. wszczęto 30 postępowań dotyczących podziału nieruchomości. 

16 spraw zostało załatwionych ostatecznie poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej podział. 

Pozostałe 14 postępowań jest zawieszone do czasu otrzymania kompletu dokumentów 

niezbędnych do wydania decyzji zatwierdzającej podział.  

Ponadto wydano 13 decyzji zatwierdzających podział dla wszczętych i zawieszonych 

postępowań na podstawie wniosków złożonych w 2017 r do których zgromadzono niezbędną 

dokumentację w 2018 roku.  

W 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.  

 

4. Służebność, użytkowanie wieczyste i dzierżawa nieruchomości 

  

Liczba ustanowionych służebności obciążających nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy Cegłów – 2 za kwotę 23 085,87 zł. 

 

L.p. Repetytorium Data Nieruchomość Wartość z AN Podmiot Uwagi 

1 2166/2018 2018.04.05 

Cegłów 

131/10 

769,00 z 

VAT 

945,87  

PGE 

Dystrybucj

a Spółka 

Akcyjna z 

siedzibą w 

Lublinie 

Służebność 

infastrukturalna SN 

stacja kontenerowa i 

sieć kablowa 

2 1754/2018 2018.04.04 

Cegłów 

156, 157 

 

18 000,00 

 Z VAT 

22140,00 

Osoby 

prywatne 

Służebność na rzecz 

każdoczesnego 

właściciela działek 

147/22, 147/23, 

147/25, 154/3, 154/7, 

154/8, 154/18 

Gmina Cegłów posiada dwie grupy nieruchomości oddanych w bezpłatne użytkowanie 

wieczyste Rodzinnym Ogrodom Działkowym. ROD Polana 7,6495 ha, i ROD Czarny Staw 5,8072 

ha. Łącznie 13,4567 ha na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 2845/96 z 14.11.1996r 

na okres 99 lat do 14 listopada 2095 roku.  
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5. Odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne  

 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, 

wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek 

właściciela, przechodzą z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, 

województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się 

ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.  

 

L.p Działka Powierzchnia w m2 Oznaczenie w Planie  

1 Cegłów 2102 0,0596 ha 46KD(D)  

2 Cegłów 153/8 0,0044 ha 49KD(D) 

3 Cegłów 199/14 0,0130 ha 12KD(D) 

4 Cegłów 2082 0,0525 ha 6KD(D) 

5 Cegłów 1849/7 0,0339 ha 47KD(D) 

6 Cegłów 213/5 0,0111 ha 9KD(D) 

7 Cegłów 972/4 0,0725 ha 6KD(D) i 7KD(D) 

8 Cegłów 90/7 0,0106 ha 7KD(D) 

9 Cegłów 132/16 0,0118 ha 7KD(D) 

 

Art. 98 ust. 3 ww. ustawy stanowi za działki gruntu, przysługuje odszkodowanie w wysokości 

uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. 

 

L.p Działka Powierzchnia w m2 Kwota odszkodowania w zł 

1 Cegłów 199/14 130 5 200,00 zł  

 
Cegłów 510/19 

Cegłów 510/24 

308 

287 
7 735,00 zł 

 Cegłów 2102 596 5 960,00 zł 

              Razem                5 470 m2                       88 080,00 zł 
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6. Numeracja porządkowa  

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencja numeracji porządkowej jest 

prowadzona w systemie informatycznym. W 2018 r., na wniosek zainteresowanych, nadano 

numerację porządkową 73 nieruchomościom oraz wydano 3 zaświadczeń o numerze 

porządkowym. Przekazano do Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji informuję, 

że baza adresowa jest prowadzona w systemie teleinformatycznym i centralny rejestr PRG jest 

na bieżąco zasilany danymi adresowymi, automatycznie w momencie, w którym 

wprowadzone są nowe elementy i zmiany do rejestru, np. dodawany jest nowy adres lub 

aktualizowane jest jego położenie na budynku. 

Na wniosek zainteresowanych, zostało wydanych 160 zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów 

w terenie i rewitalizacji oraz 23 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Cegłów. 

V. Infrastruktura techniczna 

1. Gospodarka wodno –ściekowa  

Zaopatrzenie w wodę 

Ujęcie komunalne 

Teren ujęcia, podobnie jak cały teren gminy Cegłów położony jest na obszarze 

głównego zbiornika wód podziemnych „Subniecka Warszawska część centralna” o zasobach 

dyspozycyjnych 0,10l/s/km2. Są to wody trzeciorzędowe charakteryzujące się zwiększoną 

zawartością związków żelaza i manganu, w związku z czym dla celów pitnych wymagają 

uzdatnienia. 

Pierwszy użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych. Głębokość 

występowania spągu tego poziomu waha się od 60-80m w północnej części gminy do 30-40m 

w południowej. W przeważającej części charakteryzuje dobrą izolacją pierwszego użytkowego 

poziomu wodonośnego. Jedynie w rejonie wsi Mienia, Cegłów, Woźbin, Skwarne pierwszy 

poziom jest średnio izolowany. Natomiast północna część gminy rejon wsi Pełczanka 

charakteryzuje się brakiem występowania warstwy izolującej od powierzchni.  

Pobór wody z ujęcia i dostarczenie jej do sieci wodociągowej wodociągu grupowego polega 

na tłoczeniu jej ze studni głębinowych do stacji wodociągowej, wyposażonej w urządzenia 

uzdatniające pracującej w układzie jednostopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania 

wody. 

Ujęcie wody, pracujące dla potrzeb stacji wodociągowej składa się z pięciu studni głębinowych 

pracujących w ramach zatwierdzonych zasobów wodnych ujęcia w wysokości: 
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Qe=241m3/h przy depresji s=4,6-12,4m 

Woda z każdej studni podawana jest oddzielnym rurociągiem tłocznym, które następnie łączą 

się w jeden wspólny rurociąg doprowadzający wodę surową do stacji wodociągowej. 

Parametry studzien na ujęciu  

Nr 

studni 

Rok 

wykonania 

Wydajność 

eksploatacyjna 

[m3/h] 

Depresja 

[m] 

Głębokość 

[m] 

1 1986 65 9,70 79 

2 1986 52 4,80 49 

3 1990 52 4,60 43 

4 1990 45 12,36 77 

5 1990 27 8,30 48 

Omawiane ujęcie wody posiada pozwolenie wodno – prawne.  Pozwolenie to dopuszcza pobór 

wód w następującej ilości: 

Qśrd = 4524,0 m3/d, 

Qmaxd = 5784,0 m3/d, 

Qmaxh =  241,0 m3/h 

Stacja uzdatniania wody 

Uzdatnianie wody surowej pobranej z ujęcia wody polega głownie na jej odżelazianiu                       

i odmanganianiu w filtrach ciśnieniowych. Przed procesem filtracji woda jest napowietrzana 

w celu utlenienia związków żelaza i manganu do postaci nierozpuszczalnych. Woda po 

napowietrzeniu przechodzi przez układ równoległych filtrów ciśnieniowych, w których 

zachodzi proces odżelaziania (usuwania związków żelaza) i odmanganiania (usuwania 

związków manganu). 

Stacja wodociągowa została wyposażona w instalację do dezynfekcji wody. Zestaw                        

do dezynfekcji wody złożony ze zbiornika podchlorynu i pompki dozującej (chloratora). 

Podchloryn sodu podawany jest do wody przefiltrowanej podawanej do zbiornika 

wyrównawczego. 

Woda uzdatniona przepływa do zbiornika wyrównawczego wody czystej, z którego pobierana 

jest przez pompy drugiego stopnia, które tłoczą wodę do sieci wodociągowej. 

Płukanie filtrów odbywa się automatycznie z użyciem wody czystej i sprężonego powietrza. 

Wody popłuczne odprowadzane są do odstojnika popłuczyn, w którym odbywa się 
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sedymentacja zawartych w nich zawiesin. Oczyszczanie wody popłuczne odprowadzane są 

kolektorem do rowu melioracyjnego. 

Wyposażenie hali technologicznej stacji wodociągowej (SUW) stanowią urządzenia: 

- aeratory do napowietrzania wody DN600 – 7szt. 

- filtry ciśnieniowe Dn1800 – 7szt. 

- sprężarki powietrza WAN-K – 2szt. 

- instalacja dezynfekcji wody – chlorator C-53 – 2szt. 

- dmuchawa typ DR-5-T-DNp-04 – 1szt. 

- zestaw hydroforowy ZH-CR 8.60/60 (pompownia II stopnia) 

Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi: 

Qhśr = 245m3/h 

Qdśr = 5880m3/d 

Długość sieci wodociągowej 98,17km.  

 

Odprowadzenie ścieków 

Oczyszczalnia ścieków 

W miejscowości Cegłów istniała pierwotnie mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o 

przepustowości 231m3/d wykonana w technologii reaktorów sekwencyjnych SBR z osadem 

czynnym. 

Rozbudowę czyszczalni ścieków zrealizowano w latach 2011-2012. Proces inwestycyjny 

prowadzony był w warunkach czynnych urządzeń starej oczyszczalni. Przebudowana 

oczyszczalnia ścieków jest obiektem odpowiadającym aktualnym standardom technicznym                

i technologicznym. 

Oczyszczalnia została rozbudowana do przepustowości Qdśr=500m3/d ze zmianą technologii 

na system reaktorów biologicznych przepływowych z osadem czynnym. 

Oczyszczalnia pracuje w systemie przepływowym złożonym z części mechanicznej oraz dwóch 

równoległych reaktorów biologicznych osadu czynnego. W części osadowej przewidziano 

biologiczną tlenową stabilizację osadu nadmiernego oraz odwadnianie osadu 

ustabilizowanego z higienizacją osadu odwodnionego wapnem. 

Część mechaniczna oczyszczalni wyposażona jest w kratę mechaniczną gęstą. Ścieki surowe 

przepływając przez kratę pozbawiane są większych zanieczyszczeń stałych. Zatrzymane 

zanieczyszczenia (skratki) są płukane i prasowane po czym trafiają do kasety workującej. 
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Część biologiczna oczyszczalni wykonana jako blok technologiczny mieszczący dwa równoległe 

ciągi technologiczne składające się z reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego każdy ze 

wspólną pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego. W części tej prowadzony jest 

proces biochemicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego jednofazowego 

osadu czynnego pracującego w układzie tlenowym (aerobowym). Powietrze do natleniania 

ścieków i osadu czynnego dostarczane jest ze stacji dmuchaw. 

W warunkach tlenowych w reaktorach zachodzi proces utleniania substancji organicznych 

zawartych w dopływających ściekach. 

Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego klarowana jest w osadnikach wtórnych o 

przepływie pionowym. Ścieki oczyszczone odpływają przelewem do odbiornika; osad zebrany 

w leju osadnika zawracany jest do komór napowietrzania (reaktorów biologicznych) Część 

osadu zatrzymanego w osadnikach usuwana jest okresowo jako osad nadmierny                   do 

komory stabilizacji osadu. 

 

Inwestycje zakończone w 2018r: 

W ramach prac modernizacyjnych i konserwacyjnych przeprowadzono na oczyszczalni ścieków 

inwestycje wymiany membran napowietrzających dyfuzorów rurowych zainstalowanych w 

komorach biologicznego oczyszczania ścieków składającego się z 2 równolegle pracujących 

zbiorników. W dwóch równolegle pracujących komorach zainstalowane jest po 6 rusztów 

napowietrzających wyposażonych w 12 dyfuzorów każdy. Łączna ilość dyfuzorów w 2 
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komorach to 144 sztuki. Zadanie wymiany membran połączono z czyszczeniem reaktorów z 

osadu zalegającego na dnie reaktorów. 

Łączny koszt zadania brutto 28 328,98zł 

Przeprowadzono także prace naprawcze automatyki wraz z urządzeniami zastosowanymi                 

na oczyszczalni ścieków. Przedmiotem zamówienia było wyeliminowanie zakłóceń pracy na 

oczyszczalni ścieków poprzez usunięcie wad i usterek na obiekcie oraz usprawnienie pracy            

i całego procesu technologicznego poprzez: 

- przywrócenie sterowania na oczyszczalni do stanu pierwotnego poprzez 

- wymianę falowników i powrót do pierwotnego sterowania 

- wymianę uszkodzonych elementów sterowania i zasilania 

- naprawa sterowania kraty 

- zmiany w oprogramowaniu sterownika 

Łączny koszt zadania netto: 40 000zł 

Sieć kanalizacyjna 

Sieć obejmuje następujące miejscowości 

Miejscowość Długość sieci [km] 

Cegłów 24,9 

Mienia 4,0 

 

Ścieki sanitarne z m. Cegłów i Mienia dopływają do oczyszczalni systemem grawitacyjno – 

ciśnieniowym i podciśnieniowym. W pozostałych miejscowościach funkcjonuje system 

ścieków dowożonych realizowanych przez samochód asenizacyjny. W miarę rozbudowy 

systemu kanalizacyjnego udział ścieków dowożonych w stosunku do ogólnej ilości ścieków 

będzie sukcesywnie malał. 

Ścieki sanitarne po oczyszczeniu odprowadzane są do powierzchniowych wód płynących 

(wylot betonowy do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-25 będącego 

prawobrzeżnym dopływem rzeki Mienia). 

W dniu 20 grudnia 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” 

pomiędzy Gminą Cegłów, a Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Planowana wartość projektu wynosi 5 331 548,13 zł, z czego wartość 
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dofinansowania 3 684 403,17 zł. W ramach projektu Gmina Cegłów w roku 2018 wybuduje 

sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 12 km w miejscowościach: Rudnik, Pełczanka, 

Wiciejów i części miejscowości Mienia. Zakończenie procesu inwestycyjnego i podłączenie do 

sieci kanalizacyjnej ww. miejscowości planowane jest na rok 2020r 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez modernizację gospodarki wodno-

ściekowej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach uzyskanego dofinansowania z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu”, którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Dla miejscowości nieskanalizowanych i nieznajdujących się w aglomeracji przewiduje się 

montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Inwestycje zakończone w 2018r: 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej dla ul. Fredry. Ze względu na ukształtowanie terenu 

zastosowano rurociąg podciśnieniowy z włączeniem do istniejącego rurociągu 

podciśnieniowego PE110 na działce nr 556/2 (ul. Sienkiewicza) w Cegłowie, który 

odprowadza ścieki do istniejącej stacji podciśnieniowej, która transportuje je za 

pośrednictwem rurociągu tłocznego do gminnej oczyszczalni ścieków. Lokalizację 

rurociągów w pasie drogowym dróg gminnych, dokonano w oparciu o decyzję wydaną 

przez Wójta Gminy Cegłów, zarządzającego w/w drogami. Lokalizację rurociągów                  

w terenach prywatnych uzgodniono z właścicielami poszczególnych posesji. 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

- kolektory podciśnieniowe z rur : PE 110 mm L= 87,0 m 

                                                      PE 90 mm   L=  2,0 m 

                                                     --------------------------------------- 

                                                        ŁĄCZNIE : L= 89,0 m 

- przykanaliki grawitacyjne f 160 PVC „S” : łączna długość L= 50 m 

- studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,55m 

   wyposażone w zawór podciśnieniowy dz 90mm - 1 szt. 

- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego f425 mm - 4 kpl. 

Łączny koszt zadania netto: 33 000,00zł    

2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego w 

zakresie: 
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- kanał sieciowy grawitacyjny z rur kanalizacyjnych: PVC DN200 SN8 z rur 

kanalizacyjnych niekarbowanych z gładką ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną 

zgodnych z normą kielichowych z uszczelką gumową, 

- rurociąg tłoczny z rur kanalizacyjnych PEHD PN 10 SDR17 łączonych przez zgrzewanie, 

- studzienka inspekcyjna sieciowa nie włazowa DN425 z PVC/PP, 

- przepompownia ścieków o średnicy DN1200 z wentylacją; 

- utwardzenie terenu wokół przepompowni; 

- instalacja elektryczna zalicznikową wraz z automatyką 

Łączny koszt zadania netto: 90 000,00zł    

Stan i efekty rzeczowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

   Jedno- Oddanych do Ogółem 

Wyszczególnienie  stka eksploatacji stan na  

   miary w roku 2018 31.12.2018 r. 

      

0   1 2 3 

Stacje uzdatniania wody  szt. 0 1 udział 

Zmodernizowane stacje uzdatniania 

wody 

 szt. 0 x 

Zbiorcza sieć wodociągowa*  km 0,00 98,17 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej*  km 0,10 28,90 

Zbiorcze oczyszczalnie         ilość 

obiektów 

 szt. 0 1 

ścieków                                  przepustowość*  m3/dobę 0,00 500,00 

Budynki mieszkalne   szt. 16 2 525 

Budynki mieszkalne wodociągowej  szt. 39 2 170 

podłączone do 

zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej  szt. 10 903 

Sołectwa   szt. x 20 

Sołectwa posiadające wodociągową  szt. 0 20 

zbiorczą sieć kanalizacyjną  szt. 0 3 

Sołectwa  zwodociągow

ane 

 szt. x 20 

częściowo* skanalizowan

e 

 szt. x 3 

Stawki opłat min  zł/m3 2,56  

za wodę (brutto) max  zł/m3 2,90  

Stawki opłat min  zł/m3 6,20  

za ścieki (brutto) max  zł/m3 8,23  
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W roku 2018 wydano warunki na przyłączenie się do sieci:  

- wodociągowej 43szt.,  

- kanalizacyjnej 18szt. 

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 

CEGŁÓW 

W dniu 12 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180). Wejście w życie ustawy zobligowało rady gmin do 

uchwalenia nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w trybie 

określonym w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków w nowym brzmieniu. Dotychczasowe regulaminy obowiązywały do dnia wejścia w 

życie nowych regulaminów.  

Zgodnie z obowiązującym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1152) na 

przedsiębiorstwie wodociągowo kanalizacyjnym spoczywa obowiązek opracowania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Gminy Cegłów na podstawie 

projektu dostarczonego przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  (Gminę Cegłów) 

sporządziła projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który następnie 

został przesłany do zaopiniowania przez organ regulacyjny. Po wydaniu opinii przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie postanowienia Rada Gminy 

Cegłów podjęła w dniu 26 listopada 2018 roku Uchwałę Nr II/8/18 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Cegłów. Nowy 

regulamin dostosowano do obecnie funkcjonujących przepisów w zakresie doprowadzania 

wody i odprowadzania ścieków.  

 

DOTACJA CELOWA UDZIELONA GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ CEGŁÓW DZIAŁAJĄCEJ NA 

TERENIE GMINY CEGŁÓW  

W dniu 8 lutego 2018 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Cegłów Nr XLVII/400/18 w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Na wniosek Gminnej 

Spółki Wodnej Cegłów w dniu 4 października 2018 roku została podpisana umowa, której 

przedmiotem było udzielenie dotacji celowej  na realizację zadania „konserwacja rowów: wieś 

Cegłów A – 1800 mb (od hkm 3+408 do hkm 5+208), wieś Mienia rów A – 400 mb (od hkm 

00+000 do hkm 00+400). Ogółem 2200 mb.” Z realizacji działań Gminna Spółka Wodna Cegłów 

złożyła sprawozdanie z którego wynika, iż zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania jest 

zgodny z zawartą umową.  
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BOBRY 

W związku z informacjami od mieszkańców gminy Cegłów na szkody powodowane przez 

działalność bobrów oraz o niekontrolowanym wzroście populacji i zajmowaniu nowych 

terenów przez te zwierzęta oraz niszczeniu upraw, sadów, zadrzewień, grobli stawowych i 

dróg Wójt Gminy Cegłów w dniu 11 września 2018 roku Wójt Gminy Cegłów złożył wniosek o 

wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wykonanie czynności 

zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Po rozpatrzeniu 

wniosku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Siedlcach Decyzją 

WSTS.6401.48.2018.MO z dnia 16 października 2018 roku zezwolił na umyślne zabicie do 10 

osobników bobra europejskiego (Castor fiber) w obrębie miejscowości: Cegłów, Mienia, 

Wiciejów, Piaseczno, Rudnik, Kiczki I, Kiczki II, Skwarne, gmina Cegłów z mocą obowiązywania 

do 31 stycznia 2019 roku.  

Wójt Gminy Cegłów wysyłał pisma do Kół Łowieckich z prośbą o  zintensyfikowanie odstrzału 

bobrów mające na celu redukcję populacji bobra z uwagi na wielkość szkód wyrządzonych 

przez ten gatunek. Jednak strzał do bobra jest trudny - bobry są aktywne głównie w nocy, 

zamieszkują najczęściej gęste zarośla i trzymają się nisko ziemi, przy powierzchni wody. 

Podniesienie jest często niemożliwe. Istnieje niebezpieczeństwo rykoszetów od powierzchni 

wody.  

Z realizacji w/w decyzji Koło Łowieckie „Nadleśnictwo Mińsk” złożyło sprawozdanie, z którego 

wynika, iż zostało odstrzelonych 6 bobrów. 

 

TRYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA 

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CEGŁÓW 

Gmina Cegłów stanowiąca przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne prowadzi 

działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Cegłów. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej  

jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę 

interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska,  a także optymalizacji 

kosztów. Woda zasilająca system wodociągowy jest pozyskiwana i uzdatniana na stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Piaseczno. Gmina Cegłów kupuje wodę zgodnie z zawartym 

porozumieniem między trzema gminami w sprawie eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody (SUV) 

w Piasecznie.  

2018 rok 

Zakup wody – 337 563 m³ 

Sprzedaż wody – 208 584 m³ 

Ilość podpisanych umów na dostarczenie wody – 12 
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Ilość podpisanych umów na odprowadzenie ścieków – 81 

Ilość podpisanych umów na wykonanie usług asenizacyjnych – 133 

 

W dniu 12 marca 2018 roku Gmina Cegłów złożyła do Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie 

wniosek o  zatwierdzenie  taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Cegłów na okres 3 lat.  

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją 

WA.RET.070.1.405.6.2018 z 25 kwietnia 2018 roku zatwierdził taryfę dotyczącą zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Cegłów. 

W związku z powyższym w okresie od 26 maja 2018 do 25 maja 2021 roku obowiązywały będą 

następujące stawki cen opłat za wodę i ścieki w dwóch wyodrębnionych grupach odbiorców: 

Taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę 

od 26.05.2018r. 

do  25.05.2019r. 

od 26.05.2019r. 

do 25.05.2020r. 

od 26.05.2020r. 

do 25.05.2021r. 

Gospodarstwa domowe 2,37 zł. 2,38 zł. 2,39 zł. 

Podmioty gospodarcze 2,69 zł. 2,71 zł. 2,72 zł. 

 

Taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków 

od 26.05.2018r. 

do  25.05.2019r. 

od 26.05.2019r. 

do 25.05.2020r. 

od 26.05.2020r. 

do 25.05.2021r. 

Gospodarstwa domowe 5,74 zł. 5,79 zł. 5,83 zł. 

Podmioty gospodarcze 7,62 zł. 7,68 zł. 7,74 zł. 

 

Do cen taryf należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (8%). 

Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych wynosi 1,50 zł. netto + 8 % VAT. 

 

ILOŚCI ŚCIEKÓW PRZYJĘTYCH NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W 2018 R.  

Oczyszczonych – 116 503,90 m³ 

Dowożonych – 10 762,50 m³ 

Dopływające siecią – 105 741,40 m³ 
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2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków  

Rada Gminy Cegłów dnia 15 czerwca 2018r podjęła Uchwałę LI/448/2018 w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cegłów. Dotacje stanowiące pomoc  de 

minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021r. Rada 

Gminy kierowała się zasadą wspierania przedsięwzięć na terenie gminy zmierzających do 

poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków, które zapewnią oczyszczenie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie              

ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywnym, w stosunku do tradycyjnych 

zbiorników bezodpływowych (szamb), rozwiązaniem oczyszczania ścieków z miejsc 

pozbawionych dostępu do systemu kanalizacyjnego. W odróżnieniu  od zbiorników 

bezodpływowych, stanowiącego funkcję zbiornika gromadzącego zanieczyszczenia, 

oczyszczalnie, dzięki kilkuetapowym procesom utylizacji ścieków, umożliwiają otrzymanie 

końcowego produktu w postaci wody drugiej klasy jakości. Substancję tą można                                        

z powodzeniem i bez szkody dla flory odprowadzać w grunt, są ekologiczne i nie zagrażają 

środowisku. 

W odróżnieniu od zbiorników bezodpływowych, oczyszczalnie nie wydalają też 

specyficznych zapachów. Istotną kwestią jest również fakt, że ich użytkowanie jest bardziej 

ekonomiczne. Odprowadzana do gruntu substancja nie wymaga usunięcia nieczystości przez 

tabor asenizacyjny. Konieczna jest natomiast eliminacja gęstszych, gromadzących się                            

na ścianach urządzenia osadów- średnio raz na 2 lata. Sprawia to, że różnica w kosztach 

budowy przydomowych oczyszczalni w stosunku do szamba zwraca się po ok. 3 latach ich 

użytkowania. Kolejną zaletą jest bardzo prosta eksploatacja urządzeń. Polega ona na 

dostarczeniu bakterii oraz enzymów do systemu kanalizacji. Należy jednak bezwzględnie 

przestrzegać, aby uzupełniane były w odpowiednich proporcjach i odstępach czasowych, gdyż 

odpowiedzialne są one za większość procesów oczyszczania.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzują się również wysoką jakością                       

i odpornością instalacji. W większości przypadków wykonane są z materiałów odpornych na 

czynniki atmosferyczne i chemiczne. Fakt ten pozwala producentom na odpowiedzialne 

udzielenie kilkuletniej gwarancji jakości. Jak każde urządzenie wykorzystywane                                     

w gospodarstwie domowym, również przydomowy system oczyszczania posiada pewne wady. 

Należy zaliczyć do nich niewątpliwie zamieranie bakterii w przypadku nieregularnego zasilania 

zbiornika ściekami. Sytuacja ta może nastąpić przy wyjeździe, np. w czasie wakacji. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z założenia prowadzą bowiem trzystopniowy proces 

klarowania, a bakterie odpowiedzialne są za pierwsze oczyszczenie zanieczyszczeń. Brak 

dostarczanej pożywki może skutkować ich trwałym obumarciem, co w konsekwencji 

prowadzić może do konieczności naprawy lub wymiany zbiornika. Kolejną niedogodnością 

przy założeniu przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem drenażowym jest bardzo duża 
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powierzchnia potrzebna na jej budowę. System drenażowy posiadać musi bowiem elementy 

usytuowane pod założonym kątem, aby spływ cieczy był bezproblemowy, co wymaga 

odpowiedniego metrażu do zagospodarowania przy montażu instalacji. Systemy oczyszczania 

mogą ulec zapchaniu po kilku latach użytkowania i braku reakcji na sygnały wywołane 

gromadzącym się nalotem. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy pamiętać o gruntownym 

oczyszczeniu filtra z osadnika.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się obiektami coraz większej rzeszy 

potencjalnych nabywców a co się z tym wiąże prowadzą w znacznym stopniu do poprawy 

środowiska poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań. 

Kierując się powyższymi stwierdzeniami program dotacji z budżetu Gminy Cegłów 

należy kontynuować w kolejnych latach. 

Zestawienie wybudowanych oczyszczalni ścieków z przekazaną dotacją budżetu Gminy 

Cegłów w roku 2018. 

Miejscowość Wybudowane 

oczyszczalnie 

Cegłów 1 

Skupie 1 

Mienia 2 

Posiadały 2 

Rososz 1 

Podskwarne 3 

Skwarne 1 

 

 

3. Sieć gazowa  

Zadaniem sieci gazowej średniego ciśnienia jest doprowadzenie gazu ziemnego do odbiorców 

mieszkających na terenie miejscowości Cegłów. Zasilanie stanowi gazociąg dosyłowy 

zaprojektowany od punktu włączenia w m. Mrozy poprzez m. Rudnik do dz. nr 168                                

w m. Cegłów. 

Inwestycja niniejsza jest częścią całego zamierzenia budowlanego jakim jest budowa sieci 

gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w gm. Mrozy oraz gm. Cegłów, pow. miński, woj. 

mazowieckie.  
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Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia w gm. Mrozy oraz gm. Cegłów 

podzielona została na dwa etapy, zgodnie z którymi opracowana została dokumentacja, która 

stanowiła załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę rozpatrywanego przez Starostę 

Mińskiego. Zakresy etapów zamierzenia budowlanego przedstawiono w projekcie 

zagospodarowania terenu. 

Etapy projektowanej sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia podzielono następująco: 

 Etap I - obręb Mrozy gm. Mrozy, obręb Rudnik gm. Cegłów obejmuje sieć gazową                             

o średnicach gazociągu PE de 125 o przybliżonej długości ok. 3,35 km, 

 Etap II - obręb Cegłów, gm. Cegłów obejmuje sieć gazową o średnicach gazociągu                             

PE de 125, PE de 90, PE de 63, PE de 32 o przybliżonej długości ok. 11,5 km. 

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 

 rodzaj paliwa gazowego:  gaz wysokometanowy typu E (GZ-50) 

 średnice oraz grubości ścianki: PE100 de 125x7,1 SDR 17,6   

PE100 de 90x5,2 SDR 17,6   

 materiał sieci gazowej:  PE 80 de 32 mm x 3,0 mm, SDR 11 

 całkowita długość sieci:  ok.11,5km 

 głębokość posadowienia:  0,9 - 1,5 m. 

 

Sieć gazowa wpisuje się w działania proekologiczne podejmowane przez Gminę Cegłów                         

i przyniesie wymierne korzyści dla środowiska naturalnego. Zamiana paliw stałych np. węgla 

na gazowe, wyraźnie zmniejszy emisję zanieczyszczeń, a co za tym idzie poprawi                           się 

również jakość powietrza w miejscowości Cegłów i na obszarze gmin objętych realizacją tej 

inwestycji. 

Przejście na zasilanie gazowe kotłowni jest ważne również dla społeczności  lokalnych, gdyż 

związki wydzielane przez paliwa kopalne mają bezpośredni wpływ na zdrowie. 

Zanieczyszczone emisją gazów powietrze może powodować choroby dróg oddechowych                       

i nowotwory. Ponadto, przyczynia się do wyniszczania lokalnej flory i fauny. 

Związki chemiczne emitowane do atmosfery, oprócz CO2, które przyczyniają się do 

wyniszczania środowiska to m.in.: 

 NOx (związki azotu) – wzrost ich stężenia w powietrzu ma wpływ na częstsze 

występowanie problemów z oddychaniem. Powodują one również powstawanie 

smogu oraz „kwaśne deszcze”, które mogą uszkadzać roślinność, 

 Cząstki stałe – powodują wzrost hospitalizacji w związku z chorobami układu 

oddechowego i krążenia, 

 Węglowodory – zwiększają ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego. Część              

z nich jest rakotwórcza i pośrednio przyczynia się do powstawania gazów 

cieplarnianych. 
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Pod względem emisji szkodliwych związków chemicznych gaz wypada zdecydowanie lepiej niż 

powszechnie stosowane paliwa. Przy spalaniu  gazu nie powstają związki siarki i ołowiu. 

Ponadto, emisja związków azotu jest niższa niż w wypadku np. oleju opałowego, również pod 

względem wydzielania aerozoli powietrznych (PM) gaz osiąga lepsze współczynniki od innych 

paliw kopalnych. Gmina Cegłów podjęła działania zmierzające do przejścia z zasilania kotłowni 

olejowych w budynkach, których jest właścicielem lub zarządzającym, a także budynków 

użyteczności publicznej na zasilanie gazowe. 

W 2018r. opracowany został projekt budowlany budowy instalacji gazowej                                      

do kotłowni i kuchni wraz z wymianą palników o mocy 510kW dla budynku Zespołu 

Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27 i uzyskano pozwolenie na budowę                          

nr 1256/18 z 17 grudnia 2018r. 

 

 

4. Inwestycje w infrastrukturę   

WYBRANE INWESTYCJE ORAZ MODERNIZACJE W 2018 ROKU 

 

 Nazwa zadania Koszt 

(tys. PLN) 

Efekty 

1 Budowa sieci wodociągowej dla 

m. Tyborów działki 257/3, 

147/2, 146, 211 

Projekt 

35 000 zł brutto  Uzyskano pozwolenie na 

budowę decyzja 426/18 z 

17 maja 2018r  

2 Budowa instalacji gazowej                                      

do kotłowni i kuchni wraz z 

wymianą palników o mocy 

510kW dla budynku Zespołu 

Szkolnego w Cegłowie 

Projekt 

11 000 zł brutto  uzyskano pozwolenie na 

budowę                          nr 

1256/18 z 17 grudnia 

2018r. 

 

3 Budowa sieci kanalizacyjnej z 

przepompownią ścieków w 

Cegłowie, ul. Dobrzyckiego 

90 000 netto pozwolenie na budowę 

decyzja nr 214/18 z 21 

marca 2018 

Zrealizowane 

4 Sieć kanalizacji sanitarnej dla ul. 

Fredry 

33 000 netto zgłoszenie robót nie 

wymagających 

pozwolenia na budowę z 

20.03.2018  

Zrealizowane 
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5 Projekt sieci ul. Widok w m. 

Cegłów działki 1, 4/1, 4/17 

Kanalizacja dł. 393,5m studnie 

425 – 13 szt 

Wodociąg dł. 384,0m                        

3 hydranty 

8 500 zł brutto  zgłoszenie robót nie 

wymagających 

pozwolenia na budowę z 

12.09.2018 

 

6 Kanalizacja Rudnik W 2018 r wykonano: 

Sieć kanalizacji pvc sn 8 

rozkop – 296 924,00zł 

Siec pe 100 sdr 17 sr 200 

przewiert – 282 260,00zł 

Zagospodarowanie 

terenu – 28 458,35zł 

Całość netto 

607 642,35zł 

Podatek 139 757,74zł 

Brutto 747 400,09 

 

W trakcie realizacji 

7 Modernizacja, konserwacja 

oraz wymiana membran 

napowietrzających dyfuzorów 

rurowych – oczyszczalnia 

ścieków 

12 300zł brutto Zrealizowane 

8 Czyszczenie reaktorów z osadu 

zalegającego na dnie 

16 028,98 zł brutto Zrealizowane 

9 Naprawa automatyki wraz z 

urządzeniami zastosowanymi                 

na oczyszczalni ścieków 

40 000zł netto Zrealizowane 

 

5. Infrastruktura drogowa    

Oświetlenie uliczne  

 budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego AsXSn 

2x25mm2 na projektowanych stanowiskach słupowych w miejscowościach  Huta 

Kuflewska, Podciernie, Podskwarne gm. Cegłów.  

Koszt 45 000,00zł brutto, 

 budowa nowego odcinka linii oświetleniowej na dł. 588,0m, 

Zamontowano 12 lamp LED.   
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 wykonanie projektu budowlano-wykonawczy na budowę sieci  oświetlenia ulicznego 

części ul. Leśnej i ul. Sosnowej. Koszt dokumentacji 4 920,00zł brutto. 

 projekt przewiduje budowę nowej linii oświetlenia ulicznego na odcinku 556,0mb, oraz 

zamontowanie 9 szt. lamp LED. 

 budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN oświetlenia ulicznego AsXSn 

2x25mm2 na istniejących i projektowanych stanowiskach słupowych w miejscowości 

Rudnik.   Wybudowano odcinek o długości 450mb oraz zamontowano 8 opraw LED. 

Koszt 24 600,0zł brutto. 

 opracowanie projektu budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej średniego 

napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN. Koszt wykonania 4 920,0zł 

brutto. Projekt przewiduje demontaż linii napowietrznych SN-2 100,0m, demontaż 

stacji SN/nN nr (05-1332) i (05-0396), budowę linii kablowej SN 3 x XRUHAKXS 1 x 

1200mm2 – 1 900,0m, budowę przewodu światłowodowego 24J – 1 900,0m, budowę 

stacji kontenerowej SN/nN – 2szt. 

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczy podwieszenia na istniejących 

stanowiskach słupowych sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Wiciejów. Koszt 3 075,0zł. brutto. Projekt przewiduje budowę nowej linii oświetlenia 

ulicznego na odcinku 293,0mb, oraz zamontowanie 4 szt. lamp LED. 

Drogi  

 wykonanie projektu budowlano-wykonawczy na przebudowę  ulicy Widok, Chabrowej 

i Rżysko w Cegłowie. Koszt dokumentacji 60 270,0zł brutto. Długość odcinka 866,76m. 

Przewiduje się budowę jezdni o szer. 5,5m o nawierzchni asfaltowej gr. 12,0cm, 

chodników i parkingów z kostki betonowej gr. 8cm. 

Wiadukt 

W związku z wytypowaniem przez PKP SA do likwidacji dwóch przejazdów kolejowych na 

terenie Gminy Cegłów i możliwością ubiegania się o dofinansowania zadania z projektu 

„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III w 2018 roku 

wspólnie ze Starostwem w Mińsku Mazowieckim opracowano koncepcję likwidacji przejazdu 

kolejowego w ciągu drogi powiatowej (ul. Piłsudskiego) i wciągu drogi gminnej na ul. 

Mickiewicza w Cegłowie. Szacunkowy koszt budowy wiaduktu w ul. Mickiewicza wynosi ok. 25 

mln. zł. Koszt budowy tunelu dla samochodów4. osobowych i ratownictwa  medycznego wraz 

z ciągiem pieszo rowerowym  w ul. Piłsudskiego szacuje się na kwotę ok. 14,5mln. zł. Toczą się 

negocjacje dotyczące zasad współfinansowania zadania przez PKP SA, Starostwo Powiatowe 

oraz Gminę Cegłów. 
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VI. Zagospodarowanie przestrzenne 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Cegłów nie jest objęta w całości miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości.  W 2018 r. na 

terenie Gminy Cegłów obowiązywały 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2004 r., podjęty uchwałą nr 

XVII/96/04 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów;  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2015 r., podjęty uchwałą nr 

XV/107/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów wraz z 

rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.4131.258.2015.KS; 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2016 r., podjęty uchwałą nr 

XIX/158/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 21 stycznia 2016 r., w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów; 

Powyższe plany obejmują swym zakresem część terenów obrębu Cegłów stanowiąc około 

67,8% terenów całego obrębu.  

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2018 r., podjęty uchwałą nr 

LV/480/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 04 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia – 

Mienia Zachód.  

Powyższy plan obejmuje swym zakresem część terenów obrębu Mienia, stanowiąc około 

8,4% terenów całego obrębu. 

 W 2018 r. kontynuowano procedurę uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Mienia – Mienia Zachód, zainicjowaną 

uchwałą Nr XXX/242/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Mienia – Mienia Zachód”. W ramach prowadzonej procedury planistycznej 

uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze, wyłożono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

do publicznego wglądu a także przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie planu. Ponadto, przeprowadzono etap zgłaszania wniosków i uwag do 

projektu miejscowego planu a następnie sporządzono protokół z rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Mienia – Mienia Zachód. W wyniku zrealizowanych prac, uchwałą Nr LV/480/18 

Rady Gminy Cegłów z dnia 04 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia – Mienia Zachód przyjęto 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia – Mienia 

Zachód.  

 W 2018 r. kontynuowano procedurę uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Cegłów, zainicjowaną uchwałą Nr 
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XXXV/270/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Cegłów. Przeprowadzono procedurę uzgadniania i opiniowania projektu zmiany Studium z 

właściwymi organami i instytucjami, wyłożono projekt zmiany Studium do publicznego wglądu 

a także przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany. 

Ponadto, przeprowadzono etap zgłaszania wniosków i uwag do projektu zmiany Studium a 

następnie sporządzono protokół z rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu. Dalsza 

procedura planistyczna zostanie zrealizowana w 2019 roku. 

 W 2018 r. kontynuowano procedurę uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Cegłów, zainicjowaną uchwałą Nr 

XXXVI/281/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości 

Cegłów”. W roku 2018 przeprowadzono procedurę uzgadniania i opiniowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z właściwymi organami i instytucjami, 

wyłożono projekt miejscowego planu do publicznego wglądu a także przeprowadzono 

dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Ponadto, 

przeprowadzono etap zgłaszania wniosków i uwag do projektu miejscowego planu a następnie 

sporządzono protokół z rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu. Dalsza procedura 

planistyczna zostanie zrealizowana w 2019 roku. 

 Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

lokalizacja inwestycji celu publicznego jak i ustalenie warunków zabudowy następuje w trybie 

stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 W 2018 r. wydano 3 pozytywne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Powyższe decyzje wydane w poprzednim roku, dotyczyły realizacji infrastruktury 

technicznej użyteczności publicznej (takiej jak budowa sieci i linii elektroenergetycznych) na 

terenie gminy Cegłów. W 2018 r. nie wydano decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

 W poprzednim roku wydano 89 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, w tym 

80 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej. Wśród wszystkich tych decyzji przeważały 

te, które dotyczyły inwestycji związanych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (nową 

bądź przebudowywaną), które stanowiły około 90% wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

w roku 2018. Pozostałe decyzje dotyczyły zabudowy zagrodowej w ilości 7 (około 8%) i 

mieszkaniowo-usługowej w ilości 2 (około 2%). W 2018 r. wydano także 3 decyzje o odmowie 

ustalenia warunków zabudowy. Obszar objęty decyzjami o warunkach zabudowy w roku 2018 

wynosi 148265 m2 tj. 14,83 ha. Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wydano w roku 2018 

dotyczące zabudowy mieszkaniowej, wskazują na duże zainteresowanie inwestorów, 

terenami położonymi w rejonie miejscowości Woźbin, Tyborów, Wiciejów czy Kiczki Drugie. 

 Ponadto, na wniosek zainteresowanego w 2018 r. zostało wydane jedno zaświadczenie 

o wydanej decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesieniem. 
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VII. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

komunalnymi 

1. Opieka nad zwierzętami  

 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami w 2018 r. określała uchwała Rady Gminy 

Cegłów nr XLVII/396/18 z 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.  Program został 

przyjęty po pozytywnym zaopiniowaniu przez Stowarzyszenie zwykłe Zwierzęce Zacisze, ul. 

Warszawska 185A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  

Budżet przewidziany na 2018 r. wyniósł łącznie 13 500 zł.  

Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r. 

 

Lp.  Zakres świadczonych usług  Wysokość środków  w zł 

1.  Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca                             

w schronisku dla zwierząt  

5.200,- 

2.  Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie 

1.100,- 

3.  Odławianie bezdomnych zwierząt 600,- 

4.  Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 

schroniskach dla zwierząt 

1.800,- 

5.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 60,- 

6.  Usypianie ślepych miotów 240,- 

7.  Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

1.800,- 

8.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt 

700,- 

9.  Dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji 2.000,- 

razem 13.500,- 
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Podmioty świadczące usługi w ramach niniejszego Programu to: 

 lek. wet. Jan Rogulski, ul. Chełmońskiego 33, 05-300 Mińsk Mazowiecki w ramach 

opieki weterynaryjnej; 

 Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy, Radysy 13, 12-230 Biala Podlaska 

– w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt 

Ponadto opiekę nad zwierzętami sprawowały trzy wolontariuszki.  

Liczba porzuconych lub zagubionych zwierząt znalezionych na terenie gminy Cegłów wyniosła 

21, w tym 17 psów i 4 koty.  

Koszty poniesione z Programu na 2018 r. wyniosły 4 491,92 zł, w tym: 

 opieka weterynaryjna (szczepienie, doraźne leczenie, sterylizacje, kastracje, uśpienie 

ślepych miotów,  3 535,43 zł; 

 dokarmianie bezdomnych zwierząt 956,49 zł . 

Dzięki pomocy osób, których los zwierząt nie jest obojętny udało się przeprowadzić 14 adopcji.  

Ponadto w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-

300 Jędrzejów w dniu 15 kwietnia 2018 r. w ramach projektu: „Nadjeżdża sterylkobus –

mobilna sterylizacja psów i kotów” właściciele czworonogów z terenu gminy Cegłów poddało 

nieodpłatnym zabiegom swoje zwierzęta. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu do 

zabiegów zostały zakwalifikowane suczki lub kotki, nienależące do zwierząt rasowych.  W 

ramach mobilnej sterylizacji zostało wysterylizowane 40 szt. czworonogów, w tym 13 

będących w ciąży. Przy okazji zabiegów 15 zwierząt zostało zachipowanych.  

W 2018 r. podjęto dwie interwencje w związku z niewłaściwym przetrzymywaniem zwierząt. 

W jednym przypadku decyzją Wójta Gminy Cegłów z 15 stycznia 2018 r. zostało odebrane 11 

szt. zwierząt przetrzymywanych w niewłaściwych warunkach. Zwierzęta zostały przekazane do 

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowscy w Radysach. Koszt poniesionego zadania 

to 13 200 zł. 

2. Ochrona powietrza 

 

W ramach ograniczania niskiej emisji w 27 października 2018 r. został przeprowadzony 

instruktaż z rozpalania od góry. Prowadzącym był Wojciech Treter, prowadzący witrynę 

internetową „Czyste ogrzewanie” http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-

od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/.  Poza tym instruktaż został uzupełniony rozdawaniem 

ulotek na temat korzyści z palenia od góry. W ramach bieżącej działalności zmierzającej do 

ograniczenia uciążliwego zadymienia w dwóch przypadkach zostały skontrolowane paleniska. 

Właściciele zostali zobowiązani do przedstawienia certyfikatu dla zakupionego opału, 

przedstawienia sposobu pozbywania się odpadów oraz aktualnego potwierdzenia poniesionej 

opłaty za pozbywanie się odpadów.  

http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/
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3. Pomniki przyrody  

 

W ramach ochrony zadrzewień w 2018 r. została przeprowadzona związana z nadaniem 

statusu pomnika przyrody dla dwóch drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 

zachowanych w ze szpaleru drzew zlokalizowanych wzdłuż pasa drogi gminnej w miejscowości 

Woźbin. W tym celu Rada Gminy Cegłów uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 

znak V/30/18 z 28 grudnia 2018 r. został ustanowiony pomnik przyrody „Wincenty” z nr 

ewidencyjnym 14 oraz  uchwałą Rady Gminy Cegłów w sprawie ustanowienia pomnika 

przyrody  znak 31/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. został ustanowiony pomnik przyrody ożywionej 

Józef z nr ewidencyjnym 15. 

 

4. Gospodarka odpadami 

 

W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy Cegłów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

usługę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Węgrowa. W ramach gminnego 

systemu gospodarki odpadami odpady odbierane były zarówno z nieruchomości 

niezamieszkałych jak i zamieszkałych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.: 

 liczba osób zamieszkujących na terenie gminy wyniosła 6066 osób; 

 liczba osób ze złożonych deklaracji 5406 osób; 

 liczba posesji zamieszkałych stanowiła  

 liczba nieruchomości niezamieszkałych wyniosła 245.  

Liczba posesji objętych  

W ramach prowadzonej zbiórki zostało zebrane i przekazane do zagospodarowania łącznie 

960,009 Mg odpadów komunalnych.  

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  

6,670 

 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

164,62 

 

15 01 04  Opakowania z metali 

0,320 
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15 01 05  Opakowania wielomateriałowe 

0,500 

 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe 

11,580,   

 

 

15 01 07  Opakowania ze szkła   125,44  

16 01 03  Zużyte opony  

 

2,940 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego. Odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w  01 01 06  

58,00 

 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony  

   

7,719 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w  20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki  6,945 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 2001 23, 20 01 35 0,896   

20 01 39 Tworzywa sztuczne  0,220 

20 01 99 

Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 55,100  

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji  38,840  

20 03 01  

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 426,859  

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  52,360  

 

SUMA 
960,009 

 

Ilość odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                           

w Cegłowie, przy ul. Dobrzyckiego 37 wyniosła 61,21  Mg odpadów gromadzonych 

selektywnie, w tym 58,00 Mg odpadów o kodzie 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego. Odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w  01 01 06;  2,940 Mg zużyte opony; 0,27 Mg Opakowania z metali o kodzie 15 

01 02.  

W związku z wdrożeniem Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) został 

ujednolicony sposób segregacji odpadów. W trakcie prowadzonych zbiórek były prowadzone 

wzmożone kontrole sposobu gromadzenia odpadów w wyniku których do worków                                              
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z niewłaściwie posegregowanymi odpadami były doklejane karteczki z napisem „do ponownej 

segregacji”. W trakcie trwania umowy z PGK Węgrów zostało rozpatrzonych 18 interwencji 

związanych z zastrzeżeniami do prowadzonego odbioru.  

Przeprowadzono 3 kontrole nielegalnie składowanych odpadów. W jednym przypadku 

zgłoszenie dotyczyło porzucenia 51 sztuk zużytych opon na terenie stanowiącym własność 

Gminy. Koszt usunięcia odpadów wyniósł 700 zł.  Wójt Gminy Cegłów decyzją nakazującą 

usunięcie odpadów zobowiązał współwłaścicieli posesji do jej uprządkowania w określnym 

terminie. Decyzja została wykonana. Ponadto dokonano kontroli pozbywania się odpadów                    

w przypadku 7 podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług remontowo-

budowlanych. W związku z obowiązkiem pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli 

posesji zostały przeprowadzone 4 kontrole, z których w jednym przypadku została wydana 

decyzja o zastępczym wywozie na okres 12 miesięcy.  

  

5. Edukacja ekologiczna 

 

Przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Węgrowie została 

przeprowadzona edukacja ekologiczna dla placówek oświatowych z terenu Gminy. W ramach 

projektu został przeprowadzony konkurs dla uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy 

Cegłów. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe, w tym uczniowie szkół 

podstawowych  I-III, klas IV-VII  oraz klas gimnazjalnych II-III. Utrwalanie wiedzy związanej z 

prawidłową segregacją odpadów było prowadzone poprzez przygotowanie gry planszowej 

zachęcającej do: 

 przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska; 

 zmniejszania ilości powstających odpadów; 

 utrzymywania i przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego; 

 racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.  

 

Do konkursu zostało zgłoszone 13 prac. W ramach konkursu zostało wyłonionych trzech 

zwycięzców. Dla zwycięskich klas przyznano nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł.  

Ponadto edukacja ekologiczna została przeprowadzona podczas gminnych obchodów „Dnia 

Ziemi”, który został zorganizowany w dniu 29 kwietnia 2019 r. na terenie należącym do 

Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie. W tracie trwania imprezy zostały 

przeprowadzone otwarte konkursy dla ochotników oraz zbiórka elektroodpadów w zamian za 

sadzonki drzew.   

W celu ograniczenia zanieczyszczeń kierowanych do kanalizacji, w maju została zorganizowana 

wycieczka po oczyszczalni ścieków w Cegłowie. W spotkaniu uczestniczyła grupa dwudziestu 

przedszkolaków z opiekunami.  
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VIII. Oświata 

1. Placówki oświatowe  

 
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki  

w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu oświaty, tj. przedszkolach, w tym  

z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 14a ust. la ustawy o systemie oświaty, tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także 

w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których 

mowa w art. 5 ust. 5 wspomnianej wyżej ustawy.  

Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, 

zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków 

określonych w ustawie o systemie oświaty. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada 

za jej działalność.  

Wójt wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w tym  

w szczególności:  

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

 zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej,   

 zapewnienie obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,  

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów.  

Wójt sprawuje nadzór nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych  

i administracyjnych. Nadzorowi w szczególności podlega:  

 prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi 

oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, 

a także gospodarowania mieniem,  

 przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników i uczniów,  

 przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki  

Wójt jest zwierzchnikiem dla dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie.  

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CEGŁÓW 

W roku 2018 Gmina Cegłów była organem prowadzącym dla następujących placówek 

oświatowych: 
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Zespół Szkolny w Cegłowie im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa 

 Publiczne Gimnazjum im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa 

 Publiczne Przedszkole im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie – Filia Piaseczno 

 Publiczne Przedszkole w Cegłowie – Filia Piaseczno 

Organizacja pracy szkół i przedszkoli opierała się na arkuszach organizacyjnych 

zaopiniowanych przez Wójta Gminy Cegłów. Placówki realizowały podstawy programowe 

kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie  

z obowiązującymi ramowymi planami nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę 

odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli i dobór kadry pedagogicznej. 

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym: 

I II III IV V VI VII 

1 Szkoła Podstawowa w 
Cegłowie 

15 310 37 17 66 67 34 46 41 

 
2 

Szkoła Podstawowa w 
Cegłowie – filia 

Piaseczno 

 
1 

 
7 

 
0 

 
0 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

OGÓŁEM: 16 317 37 17 74 67 35 46 41 

1 Gimnazjum w 
Cegłowie 

4 90 - 43 47 - - - - 

OGÓŁEM: 20 407 37 60 121 67 35 46 41 
Dane źródłowe: wg SIO na 31 marca 2018 r. 

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach rozpoczęło 421 uczniów, w tym 379 w szkole 

podstawowej i 42 w gimnazjum. 

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Szkoła Podstawowa 
w Cegłowie 

18 367 55 37 17 71 67 34 45 41 

 
2 

Szkoła Podstawowa 
w Cegłowie – filia 

Piaseczno 

 
1 

 
12 

 
12 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

OGÓŁEM: 19 379 67 37 17 71 67 34 45 41 

1 Gimnazjum w 
Cegłowie 

2 42 - - 42 - - - -  

OGÓŁEM: 21 421         
Dane źródłowe: wg SIO na 30 września 2018 r. 
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Stan organizacji publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1 Przedszkole w Cegłowie 5 115 

2 Przedszkole w Cegłowie  
– filia Piaseczno 

2 40 

OGÓŁEM: 7 155 
Dane źródłowe: wg SIO na 31 marca 2018 r. 

 

Stan organizacji publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci 

1 Przedszkole w Cegłowie 5 102 

2 Przedszkole w Cegłowie  
– filia Piaseczno 

2 33 

OGÓŁEM: 7 135 
Dane źródłowe: wg SIO na 30 września 2018 r. 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Cegłów w trakcie 2018 roku uległ zwiększeniu o 11,28 etatów/12 osób. W roku 

szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkolnym w Cegłowie zatrudnionych było 55 nauczycieli  

w pełnym wymiarze a 6 nauczycieli zatrudniono w niepełnym wymiarze godzin. Natomiast  

w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkolnym w Cegłowie zatrudnionych jest 65 nauczycieli 

w pełnym wymiarze i 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. 

Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Cegłów w roku szkolnym 2017/2018 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba etatów Liczba osób 

1. Nauczyciel stażysta 3,07 4 

2. Nauczyciel kontraktowy 13,83 15 

3. Nauczyciel mianowany 18,12 19 

4. Nauczyciel dyplomowany 23,00 23 

OGÓŁEM: 58,02 61 
Dane źródłowe: wg SIO na 31 marca 2018 r. 
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Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Cegłów w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Wyszczególnienie Liczba etatów Liczba osób 

1. Nauczyciel stażysta 3,67 4 

2. Nauczyciel kontraktowy 21,35 23 

3. Nauczyciel mianowany 19,45 21 

4. Nauczyciel dyplomowany 24,83 25 

OGÓŁEM: 69,30 73 
Dane źródłowe: wg SIO na 30 września 2018 r. 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez JST w roku 2018 wyniosły 3.114.712,43 zł i kształtowały się 

następująco (art. 30 KN): 

 
Lp. 

 
Stopień awansu 

zawodowego 

Minimalne 
wynagrodzenia 

nauczycieli do osiągnięcia 
w 2018 r. (w zł.) 

Poniesione wydatki  
na wynagrodzenia 

nauczycieli w 2018 r.  
( w zł.) 

1 Nauczyciel stażysta 111.823,74 112.784,54 

2 Nauczyciel kontraktowy 490.849,69 547.471,60 

3 Nauczyciel mianowany 896.826,12 940.623,39 

4 Nauczyciel dyplomowany 1.416.071,86 1.513.832,90 

 

W roku 2018 osiągnięto wysokości minimalnych średnich wynagrodzeń, w związku z tym nie 

było konieczności wypłacania nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego.  

 

Nauczyciele w ciągu roku brali udział w wielu konferencjach i szkoleniach zawodowych 

mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Sami również prowadzili 

warsztaty w innych placówkach, m.in. na Politechnice Warszawskiej czy podczas Festiwalu 

Nauki i Sztuki w Siedlcach. Wydatki poniesione na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wyniosły w 2018 r. ponad 14 tys. zł.  

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r. 

Lp. Nazwa placówki Plan 2018 r. Wykonanie 2018 r. 

1 Zespół Szkolny w Cegłowie 21.372,00 14.114,70 

Ogółem: 21.372,00 14.114,70 

 

W roku 2018 zatrudnionych było 20 pracowników niepedagogicznych, świadczących pracę w 

administracji i obsłudze Zespołu Szkolnego w Cegłowie. 2,5 etatu pracowników obsługi 

finansowane było ze środków Urzędu Pracy. 
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Stan zatrudnienia administracji i obsługi w placówkach oświatowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Cegłów w 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba etatów Liczba osób 

Administracja 

1. Kierownik  administracyjny 1 1 

2. Referent ds. kadr i obsługi 
sekretariatu 

1 1 

2. Intendentka 1 1 

3. Pomoc nauczyciela 3 3 

4 Pielęgniarka 0,5 1 

Obsługa 

1. Kucharka 4 4 

2. Pomoc kuchenna 1 1 

3. Sprzątanie pomieszczeń/terenu 5 5 

4. Konserwator 1,5 1,5 

5. Woźny 1,5 1,5 

OGÓŁEM: 19,5 20 

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST INNY PODMIOT 

NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie 

 Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej 

 Punkt Przedszkolny „W stumilowym lesie” 

 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice: 

 Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole w Podcierniu” 

 

3. Kraina Bajek  

 Niepubliczne Przedszkole 

 

Stan organizacji placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest inny 

podmiot niż JST w roku szkolnym 2017/2018  

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym: 

I II III IV V VI VII 

1 Szkoła Podstawowa  
w Wiciejowie 

7 69 10 9 10 11 10 12 7 

2 Oddział przedszkolny  
przy szkole podstawowej 

1 11 - - - - - - - 
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3 Punkt Przedszkolny  
„W stumilowym lesie” 

1 20 - - - - - - - 

OGÓŁEM SRWWiO 
Wiciejów: 

9 100 - - - - - - - 

1 Punkt Przedszkolny 
„Małe Przedszkole w 

Podcierniu” 

1 20 - - - - - - - 

OGÓŁEM SRWPiO Podciernie: 1 20 - - - - - - - 

1. Niepubliczne 
Przedszkole 

3 50 - - - - - - - 

OGÓŁEM 
Kraina Bajek: 

3 50 - - - - - - - 

RAZEM: 13 170 10 9 10 11 10 12 7 
Dane źródłowe: wg SIO na 31 marca 2018 r. 

 

Stan organizacji placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest inny 

podmiot niż JST w roku szkolnym 2018/2019  

Lp. Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

w tym:  

I II III IV V VI VII VIII 

1 Szkoła Podstawowa  
w Wiciejowie 

8 81 10 9 10 11 11 12 11 7 

2 Oddział przedszkolny  
przy szkole 

podstawowej 

1 11 - - - - - - - - 

3 Punkt Przedszkolny  
„W stumilowym 

lesie” 

1 14 - - - - - - - - 

OGÓŁEM SRWWiO 
Wiciejów: 

10 106         

1 Punkt Przedszkolny 
„Małe Przedszkole w 

Podcierniu” 

1 18 - - - - - - - - 

OGÓŁEM SRWPiO 
Podciernie: 

1 18         

1 Niepubliczne 
Przedszkole 

2 44 - - - - - - - - 

OGÓŁEM 
Kraina Bajek: 

2 44         

RAZEM: 13 168 10 9 10 11 11 12 11 7 
Dane źródłowe: wg SIO na 30 września 2018 r. 
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Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem jest inny 

podmiot niż JST w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa placówki Wyszczególnienie Liczba etatów Liczba osób 

 
PSP Wiciejów + 

Punkt Przedszkolny  
„W stumilowym 

lesie” 

Nauczyciel stażysta 0,83 2 

Nauczyciel kontraktowy 4,28 7 

Nauczyciel mianowany 1,98 4 

Nauczyciel dyplomowany 2,10 5 

Ogółem Wiciejów: 9,19 18 

Małe Przedszkole 
w Podcierniu 

Bez stopnia awansu 
zawodowego 

1 1 

Ogółem Podciernie: 1 1 

Kraina Bajek Bez stopnia awansu 
zawodowego 

1 1 

Nauczyciel kontraktowy 1 1 

Nauczyciel dyplomowany 0,63 1 

Ogółem Kraina Bajek: 2,63 3 

OGÓŁEM: 12,82 22 

Dane źródłowe: wg SIO na 31 marca 2018 r. 

 

Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem jest inny 

podmiot niż JST w roku szkolnym 2018/2019 

Nazwa placówki Wyszczególnienie Liczba etatów Liczba osób 

 
PSP Wiciejów + 

Punkt Przedszkolny  
„W stumilowym 

lesie” 

Bez stopnia awansu 
zawodowego 

0,7 3 

Nauczyciel stażysta 1 1 

Nauczyciel kontraktowy 6,30 8 

Nauczyciel mianowany 3,47 6 

Nauczyciel dyplomowany 2,65 6 

Ogółem Wiciejów: 14,12 24 

Małe Przedszkole 
w Podcierniu 

Bez stopnia awansu 
zawodowego 

1 1 

Ogółem Podciernie: 1 1 

Kraina Bajek Bez stopnia awansu 
zawodowego 

1 1 

Nauczyciel kontraktowy 2 2 

Ogółem Kraina Bajek: 3 3 

OGÓŁEM: 18,12 28 
Dane źródłowe: wg SIO na 30 września 2018 r. 
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LICZBA UCZNIÓW WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

Z TERENU GMINY CEGŁÓW W LATACH 2017– 2018 

 

 
Nazwa 

2017/2018 2018/2019 

Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów 

Szkoła 
Podstawowa 

23 384 27 460 

Gimnazjum 4 90 2 42 

Przedszkole  
(w tym Kl. „O”) 

13 
(5) 

256 
(81) 

12 
(4) 

222 
(61) 

Ogółem: 40 730 41 724 
Dane źródłowe: wg SIO na dzień 31 marca 2018 r., 30 września 2018 r. 

 

Na dzień 30 września 2018 roku zatrudnionych było we wszystkich placówkach oświatowych 

na terenie Gminy Cegłów 101 nauczycieli, w tym 78 w pełnym wymiarze i 23 w niepełnym 

wymiarze godzin, co łącznie dało sumę 87,42 etatów. Podział na stopnie awansu zawodowego 

przedstawia się następująco: 

 5 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego (2,7 etatów) 

 5 nauczycieli stażystów (4,67 etatów) 

 33 nauczycieli kontraktowych (29,65 etatów) 

 27 nauczycieli mianowanych (22,92 etatów) 

 31 nauczycieli dyplomowanych ( 27,48 etatów) 

 

2. Dotacje podmiotowe i celowe  

DOTACJE PODMIOTOWE PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ CEGŁÓW PLACÓWKOM 

OŚWIATOWYM, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST INNY PODMIOT NIŻ JST W 

ROKU 2018 

 

Wiciejów: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie    760.446,83 zł. 

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Wiciejowie    68.225,85 zł. 

Punkt Przedszkolny „W stumilowym lesie”                  81.791,65 zł. 

       Razem:  910.464,33 zł. 
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Podciernie: 

Punkt Przedszkolny „Małe przedszkole w Podcierniu”     86.691,60 zł. 

 

Kraina Bajek Ilona Juszczak: 

Niepubliczne Przedszkole       341.636,13 zł. 

 

W roku 2018 przekazano łącznie do jednostek oświatowych prowadzonych przez inne 

podmioty niż JST dotacje w łącznej kwocie 1.338.792,06 zł. 

 

 

DOTACJE CELOWE 

 

W 2018 roku Gmina Cegłów otrzymała z Kuratorium Oświaty dofinansowanie ze środków 

budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do 

bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program ten ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów 

przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W ramach programu Gmina 

otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 12 000,00 zł. (wkład własny 3 066,57 zł.) 

 

Kolejne wsparcie zostało udzielone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informatyczno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”. Wsparcie otrzymane z tego 

programu wyniosło 14 000,00 zł. 

 

Projekt pt. „Akademia kompetencji w Gminie Cegłów” realizowany jest w partnerstwie 

pomiędzy Gminą Cegłów i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu 

to 404 310,00 zł., w tym wkład własny 21 228,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji 

kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze poniesienie jakości procesu 

kształcenia w placówkach.  

W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody, 

zajęć komputerowych, języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego.  

Przeprowadzono rekrutację uczniów, zgromadzono dokumenty do realizacji, zorganizowano 

zajęcia wg stałych terminów a nauczyciele realizujący opracowali plan dydaktyczny swoich 

zajęć i prowadzą dzienniki zajęć i dokumentację fotograficzną. Nauczyciele uczestniczyli w 

cyklach szkoleń doskonalących. Zakupiono sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, które wzbogaciły 

bazę dydaktyczną szkoły. 
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3. Dowóz i dożywanie uczniów  

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) jeżeli droga 

uczniów klas I – IV szkoły podstawowej do szkoły, w której obwodzie mieszkają, przekracza 3 

km, a uczniów klas V i VIII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów przekracza 4 km, to 

gmina ma zapewnić im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Alternatywą jest zwrot 

kosztów przejazdu z domu do szkoły i z powrotem środkami komunikacji publicznej. Gmina 

zapewnia także bezpłatny transport dzieci do szkół specjalnych. 

 

Dowożenie w roku szkolnym 2017/2018 realizowane było przez wykonawcę wyłonionego  

w przetargu, tj. PKS Mińsk Mazowiecki oraz autobusem gminnym. Zwrot kosztów przejazdu  

w wysokości biletu komunikacji publicznej dla rodziców/opiekunów realizowany był na 

podstawie 7 umów. Koszt dowożenia 181 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wraz kosztami 

wynagrodzenia kierowcy i opieki, paliwa wyniosły 229.578,94 zł. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 realizacja ustawy odbywa się poprzez zwrot kosztów przejazdu  

z domu do szkoły i z powrotem środkami komunikacji publicznej. Złożone zostały wnioski  

o zwrot kosztów przejazdu 169 dzieci. Zwrot obejmuje także koszt przejazdu opiekunów.  

Od miesiąca września do miesiąca grudnia refundacja wyniosła 52.594,20 zł.  

 

 

W roku szkolnym  2017/2018 i 2018/2019 w Zespole Szkolnym w Cegłowie żywionych  

i dożywianych było 385 uczniów.  

  

Stawka za żywienie i dożywianie w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła: 

 dla uczniów przedszkola 5 zł, a w roku szkolnym 2018/2019 - 6,0 zł. 

 dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 3,20 zł., a w roku szkolnym 2018/2019 - 

3,50 zł.  

 

W 2018 r. z tytułu wsadu do kotła wpłynęły dochody w wysokości: 317.519,64 zł. 

Całkowity koszt utrzymania stołówki szkolnej w 2018 r. to kwota 490.233,89 zł. 

 

 

4. Podręczniki szkolne  

W roku szkolnym 2018/2019 z darmowych podręczników skorzystali uczniowie Kl. II, V i VIII 

szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum oraz wszyscy uczniowie skorzystali z darmowych 

ćwiczeń. 
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Lp. 

 
Jednostka 

Klasa 

I II III IV V VI VII VIII Razem 

1 Szkoła 
Podstawowa  
w Cegłowie 

77 46 27 83 78 46 57 49 463 

2 Gimnazjum  
w Cegłowie 

  42      42 

Ogółem: 77 46 69 83 78 46 57 49 505 

  

Środki z dotacji celowej poniesione w roku szkolnym 2018/2019: 

 Szkoła podstawowa          47.726,79 zł. 

 w tym Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie 7.870,38 zł. 

 Gimnazjum     778,68 zł. 

 dla uczniów z orzeczeniem   525,00 zł. 

 

6. Remonty i modernizacje placówek  

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono następujące remonty: 

 pomalowano sale nr 10, 11 i 16, 

 pomalowano gabinet wicedyrektorów i pedagogów  

 pomalowano świetlicę szkolną, 

 pomalowano pomieszczenia kuchni szkolnej, 

 wymieniono podłogi w salach nr 10 i 11, 

 wyremontowane szatnie WF przy starej Sali gimnastycznej i zaadaptowano je na 

gabinet pedagogów szkolnych, 

 wyremontowano zaplecze przy starym pokoju nauczycielskim i zaadaptowano go na 

gabinet logopedyczny, 

 pomalowano korytarz na dole w filii, 

 wyremontowano pokój nauczycielski w filii, 

 naprawiono urządzenia na placu zabaw przy przedszkolu w Cegłowie  

Łącznie na ww. remonty przeznaczono środki w wysokości 53.145,16 zł. 

Ponadto zakupiono zmywarkę do przedszkola w kwocie 4.999,95 zł.   

Zaadaptowano małą salę gimnastyczną na pokój nauczycielski w kwocie 49.781,76 zł. 

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do szkoły w kwocie 2.952,00 zł. 

Zakupiono kserokopiarkę do Filii w Piasecznie w kwocie 1.722,00 zł. 
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7. Stypendia wójta 

 

Stypendia wójta przyznawane są za wyniki w nauce – wypłacane przez okres 5 miesięcy oraz 

szczególne osiągnięcia – wypłacane jednorazowo. W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 

stypendia otrzymali: 

 Wrzosek Jakub kl. IIIa gimn., kwota 110,00 zł. m-cznie (średnia 5,00 i wzorowe 

zachowanie) 

 Staniszewski Jakub kl. IIIa, kwota 150,00 zł. m-cznie (średnia 5,14 i wzorowe 

zachowanie) 

 Korzeń Marta kl. Va, kwota 180,00 zł. m-cznie (średnia 5,25 i wzorowe zachowanie) 

 

Jednorazowe stypendium wójta dla finalistów i laureatów wojewódzkich, ogólnopolskich 

olimpiad oraz konkursów przedmiotowych otrzymała: 

 Kaska Ewelina kl. IIIb gimn., kwota 600,00 zł. za zajęcie I miejsca w konkursie 

międzywojewódzkim „Śladami I i II Wojny Światowej w regionach” 

 

Jednorazowe stypendium wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie otrzymały: 

 Wąsak Alicja kl. IIIb gimn., kwota 500,00 zł. jednorazowe stypendium za zdobycie w 

zawodach powiatowych II miejsca w pływaniu stylem klasycznym w kategorii wiekowej 

14 – 16 lat 

 Wąsak Aleksandra kl. IIIb gimn., kwota 1.000,00 zł. jednorazowe stypendium za 

zdobycie w zawodach rejonowych i powiatowych 3 złotych medali w pływaniu stylem 

klasycznym, grzbietowym i dowolnym w kategorii wiekowej 14 – 16 lat 

 

Stypendia wójta za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 otrzymali: 

 Sujak Aleksandra kl. IIIa gimn., kwota 100,00 zł. m-cznie (średnia 5,0 i bardzo dobre 

zachowanie) 

 Parobcza Katarzyna kl. IIIa gimn., kwota 140,00 zł. m-cznie (średnia 5,13 i wzorowe 

zachowanie) 

 Rolf Dominik kl. VIIIa, kwota 170,00 zł. m-cznie (średnia 5,20 i wzorowe zachowanie) 

 Kowalczyk Klaudia kl. IIIb gimn., kwota 180,00 zł. m-cznie (średnie 5,27 i wzorowe 

zachowanie) 

 Korzeń Marta kl. Va , kwota 240,00 zł. m-cznie (średnia 5,42 i wzorowe zachowanie) 

 

IX. Kultura i promocja 

1. Działalność GBP- Kulturoteki  

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie jest gminną instytucją kultury, która 

zgodnie ze statutem służy mieszkańcom gminy Cegłów upowszechniając i promując 
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czytelnictwo oraz prowadząc działalność informacyjną  i kulturalno-oświatową. Do końca 2017 

r. funkcjonowała jako Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie. Od 1 stycznia 2018 r. wspólnie 

z Klubem Kulturalne Zacisze tworzy Gminną Bibliotekę Publiczną – KULTUROTEKĘ w Cegłowie 

na podstawie Uchwały Nr XLV/371/17 z dnia 23 listopada 2017 r.  Kulturoteka jest 

samorządową instytucją kultury i działa na podstawie: 

 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 );  

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);  

 niniejszego statutu; 

 innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Kulturoteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr. 1. 

GBP-K mieści się w Cegłowie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 22. Po rozbudowie w 2017 r. 

budynek biblioteki liczy 372 m2 powierzchni użytkowej oraz ponad 770 m2 tarasów 

zewnętrznych z przeznaczeniem na czytelnię letnią i taras historyczno-dydaktyczny. Ponadto 

na 0,5 hektarowej działce znajduje  się plac zabaw dla dzieci i plenerowa siłownia. Na 

działalność kulturalną wykorzystywany jest także budynek przy ul. Piłsudskiego 39 - siedziba 

Klubu Kulturalne Zacisze (tzw. „Budynek przy rondzie”). 

PRACOWNICY:  

W 2018 r. w bibliotece pracowało 6 osób, łącznie  4,75 etatu:  

 2 osoby (2 etaty) do gromadzenia, opracowania i udostępniania książek, prowadzenia 

czytelni internetowej oraz działalności kulturalno-oświatowej,  

 2 osoby (2 etaty) do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym Tadeusz Lempkowski, 

który pełnił obowiązki dyrektora Kulturoteki, 

 1 osoba (1/4 etatu) księgowa, 

 1 osoba (1/2 etatu) sprzątaczka. 

FINANSE: 

W 2018 r. zrealizowano budżet w wysokości 545 194 zł, z czego: 

 450 000 zł – to dotacja organizatora,  

 38 000 zł – to dotacje z innych źródeł:  

 8 500 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 

nowości książkowych 

 29 500 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Sójkę Mazowiecką 

 56 684 zł – środki wypracowane przez bibliotekę (zajęcia prowadzone w KKZ, wynajem 

lokalu, sprzedaż książek, usługi ksero) 

 510 zł - darowizny 
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Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego biblioteki za rok 2018 

zostało przedstawione i zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz przyjęte Uchwałą Rady Gminy  z dnia 18. Marca 2019 r 

KSIĘGOZBIÓR:  

Na koniec 2018 r. księgozbiór biblioteki wynosił 29301 pozycji książkowych i 243 audiobooki. 

W ciągu roku zwiększył się o 1369 książek o wartości 24567,06 zł  i 92 audiobooki o wartości 

1925,93 zł. (łącznie 1461 jednostek inwentarzowych o wartości 26492,99 zł). Ponadto 

ubytkowano 600 książek o wartości 1921,20 zł. Były to książki zagubione, zniszczone, 

przestarzałe. 

Wskaźnik nowości na 100 mieszkańców gminy wyniósł 24 %. Wśród wpływów: 

 92  - audiobooki (o wartości 1925,93 zł) 

 244 – dary od osób prywatnych oraz z Państwowego Instytutu Wydawniczego. (o 

wartości 1  058 zł) 

 1 125 – książek pochodziło z zakupu: 

 728 wol.  (za 15 009,06 zł) ze środków organizatora  

 397 wol. (za 8 500 zł) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, 

koordynowanego przez Bibliotekę Narodową. 

Struktura wpływów:  

 763 pozycji – lit. piękna dla dorosłych (52,2%) 

 376 pozycji – lit. dla dzieci i młodzieży (25,7%) 

 230 pozycji – lit. niebeletrystyczna (15,8%) 

 92 audiobooki (6,3%) 

 

Ponadto biblioteka oferowała 25 tytułów prasowych, w tym 21 w prenumeracie. 

Lit. piękna dla 
dorosłych 

52,2%

Lit. dla dzieci  
25,7%

Lit. pop.-
nauk. 15,8%

Audiobooki 
6,3% Struktura wpływów

Lit. dla dorosłych

 Lit. dla dzieci

Lit. pop.-nauk.

Audiobooki
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CZYTELNICY:   

Użytkownicy usług bibliotecznych to przede wszystkim czytelnicy korzystający ze 

zgromadzonych w bibliotece książek, czasopism, informacji, zbiorów nietekstowych oraz 

czytelni internetowej. Do końca 2018 roku zarejestrowaliśmy 1187 użytkowników, w tym 1136 

czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających). Tzn., że z usług biblioteki korzystał 

blisko co piaty mieszkaniec gminy (19,3% na 100 mieszkańców).  

Struktura czytelników wg wieku: 

 Do 5 lat – 32 (2,8%) 

 6-12 lat – 176  (15,5%) 

 13-19 lat  – 156  (13,7%) 

 20 – 44 lat  – 414  (36,5%) 

 45 - 60 lat  – 198  (17,4%) 

 Pow. 60 lat – 160  (14,1%)  

Struktura czytelników wg zajęcia:  

 Osoby uczące się: 389  (34,2%): 

 Osoby pracujące: 498 (43,8%): 

 Pozostali (dzieci poniżej 6 lat, nie zatrudnieni, emeryci i renciści): 249 (22%)  

WYPOŻYCZENIA: 

W 2018 r. biblioteka odnotowała ogółem 14 088 odwiedzin (w wypożyczalni, czytelni i czytelni 

internetowej). Nasi czytelnicy wypożyczyli 20 285 książek, 96 audiobooków i 706 czasopism. 

Struktura wypożyczeń książek kształtowała się następująco: 

 Lit. dla dorosłych – 14 073 (69,4%) 

 Lit. dla dzieci i mł. – 4 156 (20,5%) 

 Lit. niebeletrystyczna – 2 056 (10,1%) 

CZYTELNIA: 

W 2018 r. z czytelni na miejscu skorzystało 3433 osób, którym udostępniono 2103 pozycje 

książkowe i 1047 czasopisma oraz udzielono 1546 informacji bibliograficznych i innych. 

CZYTELNIA INTERNETOWA: 

W bibliotece działa czytelnia internetowa dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych. W 

ramach Lokalnego Centrum Kompetencji, posiadamy 5 komputerów z dostępem do Internetu. 

W 2018 r. z czytelni skorzystało 738 użytkowników. 

INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE: 

 Punkt informacji bibliotecznej - personel biblioteczny służy fachową pomocą z różnych 

dziedzin wiedzy, udzielamy informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych 

bezpośrednio i telefonicznie. 
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 Punkt usług ksero i wydruku - biblioteka oferuje usługi ksero, wydruku i skanu. 

 Bookcrossing „Weź, przeczytaj, podaj dalej” - niekonwencjonalna forma 

popularyzowania książki i czytelnictwa, polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu 

książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach 

celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je 

przeczytać i przekazać dalej. 

 Powiadamianie sms – o czekających rezerwacjach, przetrzymanych książkach. 

 Obsługujemy stronę internetową biblioteki (www.bibliotekaceglow.pl) i media 

społecznościowe (Facebook) 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA i informacyjna obok promocji czytelnictwa – jest 

podstawą działalności biblioteki. W 2018 r., dzięki połączeniu z Klubem Kulturalne Zacisze, 

nastąpił duży wzrost liczby działań kulturalnych na rzecz środowiska gminnego. 

Przeprowadzono ok. 370 imprez rozrywkowych, zajęć edukacyjnych, spotkań i warsztatów dla 

czytelników biblioteki i wszystkich mieszkańców gminy, w których wzięło udział ok. 4500 

uczestników.  

 Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci „Baśniowe Popołudnie” w każdą ostatnią sobotę 

miesiąca  

 Akademia Talentów: półkolonie letnie i zimowe dla dzieci 

 całoroczne spotkania dla dzieci w formie wycieczek do biblioteki i lekcji bibliotecznych 

 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, podczas którego przeprowadzono zajęcia dla dzieci ze 

wszystkich placówek oświatowych publicznych i prywatnych na terenie gminy (w 

Piasecznie, Podcierniu, Wiciejowie i Cegłowie) 

 Konkursy: Czytelnik Roku 2017, konkurs literacko-plastyczny „Moja biblioteka to…” 

 Impreza z okazji otwarcia biblioteki, połączona z Dniem Ziemi 

 Dzień Rodziny – impreza z okazji Dnia Dziecka 

 Odjazdowy Bibliotekarz współorganizowany z biblioteką powiatową  

 Imprezy współorganizowane z gminą: np. obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Sójka 

Mazowiecka, dożynki gminne, Olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym, WOŚP, 

Dni Sera, Dzień Sołtysa, Kolędowanie pod chmurką, wyprawki dla nowonarodzonych 

dzieci z gminy, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 

 III Cegłowski Festiwal Muzyczny Złota Sójka 

 2 konkursy recytatorskie: im. Kornela Makuszyńskiego i Warszawska Syrenka  

 Spotkania autorskie: z Ernestem Bryllem, Tadeuszem Gocem, Krzysztofem 

Tomaszewskim, miejscowymi poetami 

 spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”: z Elżbietą Sieradzińską 

 spotkania Koła historycznego: nt. historii Cegłowa, z dr. Nowikiem 

 spotkania Koła Literackiego (comiesięczne), których tematami było m.in.: Powstanie 

styczniowe w malarstwie i poezji, 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce, Biblia w 

Koranie 

 Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego 
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 Koncerty: 10-lecie Zespołu ZORZA, występ białoruskiego Zespołu Muzyki Narodowej 

SWIATA, koncert Anny Pietrzak, zespołu „I can’t Today”, patriotyczny „Dla 

Niepodległej”, koncert „Muzyczny Cegłów”, kolęd i pastorałek „Jednego dnia o 

północy”, wielkopostne spotkania literacko-muzyczne 

 Imprezy okazjonalne: walentynkowa, Andrzejki, Hallowen  

 Teatrzyki dla dzieci: Calineczka, Smerfne przygody, Przygody niebieskiego smoka, 

Smerfy, Tajemnice starej szafy, Pan Teatrzyk z okazji Dnia Misia 

 Wystawy: starych dokumentów podczas Nocy Muzeów, „Droga Polski do 

niepodległości”, Wincenty Witos 

 Wakacyjne Kino na leżakach – projekcje filmów fabularnych 

 Warsztaty teatralne i komiksowe podczas Festiwalu Nauki w Zespole szkolnym w 

Cegłowie 

 Warsztaty edukacyjne dla dzieci (programowanie 

 Warsztaty plastyczne (ceramiczne, decoupage, powertex, rękodzieło świąteczne; 

projekt „Bon dla seniora”)  

 Spotkania i zajęcia współorganizowane z Uniwersytetem II i III wieku (np. prezentacje 

podróżnicze Michała Synowca, prezentacje dot. gospodarstwa domowego, projekcje 

filmów dokumentalnych, Taniec w kręgu, szko9lenia i prezentacje tematyczne) 

Zajęcia odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze: 

 Kursy:  języka angielskiego i obsługi komputera 

 Lekcje keyboardu  

 Lekcje gry  gitary  

 Gimnastyka Rehabilitacyjna i ogólnorozwojowa 

 Zespół wokalno - muzyczny Zorza 

 Podstawy Programowania  dla dzieci i młodzieży  „Planeta Kreatywności” 

 Karate  KYOKUSHIN -  Maciej Wójcicki 

 Warsztaty Powertex  

 Balet  i zajęcia taneczne dla dzieci 

 Joga  

 Warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych 

 Taniec Towarzyski  - Studio Tańca MAKO  

 Emisja głosu i dziecięcy zespół wokalny 

 Zumba Kids 

 Zumba dla dorosłych  

 Zajęcia plastyczne grupa 5-9 lat  

 Taniec w kręgu i zabawy integracyjne dla dorosłych 

 Akademia Talentów: półkolonie letnie i zimowe dla dzieci 

Kulturoteka na stałe współpracuje z Jednostkami Organizacyjnymi Gminy: Zespołem Szkolnym 

w Cegłowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cegłowie, SPZOZ w Cegłowie oraz 

Domem Pomocy Społecznej im. Św. Józefa w Mieni, Domem Pomocy Społecznej „Jedlina”, 
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Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Starostwem Powiatowym w Mińsku oraz wieloma 

Organizacjami Pozarządowymi, jak „3 Sektor”, „Stowarzyszenie Lazarus”. UDiTW w Cegłowie. 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wiciejów i 

Okolic, Stowarzyszenie  Inicjatyw Lokalnych w Piasecznie,  LGD Ziemi Mińskiej, LOT Ziemi 

Mińskiej, Kołami Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i 

innymi. 

Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka w Cegłowie zrealizowała w 100 % Uchwały Rady 

Gminy dotyczące  Przyjęcia Planu Finansowo  Rzeczowego Instytucji na rok 2018 oraz 

Sprawozdania Finansowego za rok 2018. W okresie objętym powyższym raportem nie 

wpłynęła żadna skarga na działalność Instytucji. 

 

2. Wydarzenia kulturalno –sportowe  

Wykaz wydarzeń realizowanych w 2018 r.  

Najważniejszymi wydarzeniami w Gminie Cegłów w 2018 roku były: 

 

 III Orszak Trzech Króli w Cegłowie – 6 stycznia 2018 r. 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cegłowie – 14 stycznia 2018 r. 

 Inauguracja Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 28 

stycznia 2018 r. 

 Cykl Noworocznych spotkań dla seniorów z terenu Gminy Cegłów 

 Obchody Dnia Sołtysa w Gminie Cegłów – 12 marca 2018 r. 

 Kiermasz Wielkanocny - 25 marca 2018 r.  

 Dzień Ziemi połączony z uroczystym otwarciem rozbudowanej Gminnej Biblioteki 

Publicznej Kulturoteki w Cegłowie – 28 kwietnia 2018 r. 

 Gminne Obchody 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r. 

 Gminny Dzień Strażaka – 19 maja 2019 r. 

 Dzień Matki Wsi – 29 maja 2019 r. 

 VI Mazowiecka Majówka z Biegami – Droga do Niepodległości – 13 maja 2018 r. 

 Gminne Zwody Sportowo - Pożarnicze o puchar Wójta Gminy Cegłów - 10 czerwca 

2018 r. 

 XII Regionalny Festyn Sójka Mazowiecka – 21 lipca 2018 r.  

 Gminne obchody 74 rocznicy Powstania Warszawskiego – sierpnia 2019 r. 

 Dożynki Gminno-Parafialne połączone z oficjalnym otwarciem przebudowanej 

Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach – 19 sierpnia 2018 r. 

 VII Dni Sera w Gospodarstwie Ekologicznym „Grajan” Grażyny Stelmachowskiej  

w Rososzy – 24-26 sierpnia 2018 r. 

 Otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Cegłowie połączone z rozpoczęciem roku 

szkolnego 2018/2019 – 4 września 2018 r. 
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 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Cegłów oraz Turniej Piłki Nożnej Młodzików 

– Cegłów 2018 - 15 września 2018 r. 

 V Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy C3R „Barwy Jesieni w 100-lecie Niepodległości” 

– 7 października 2018 r.  

 Gminny Dzień Edukacji Narodowej - 15 października 2018 r.  

 Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Gminie Cegłów – 

10 października 2018r. 

 Wybory samorządowe 2018 – 21 października 2018 r.  

 Gminne Obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości – 9,10,11 listopad 2018 r. 

 Uroczyste otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Cegłowie – 5 grudnia 2018 r. 

 Kolędowanie pod chmurką połączone z Kiermaszem Bożonarodzeniowym - 30 grudnia 

2018 r. 

 

4. Gmina w rankingach 

Gmina Cegłów została uznana za jedną z najlepszych spośród gmin wiejskich  

w najbardziej prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, w którym oceniane są 

wszystkie samorządy w Polsce! Gmina Cegłów uplasowała się na 43 miejscu spośród 

wszystkich 1555 gmin wiejskich w Polsce, na 8 miejscu w województwie mazowieckim oraz 1 

miejscu w powiecie mińskim. 

Ranking Samorządów jest organizowany przez „Rzeczpospolitą” już od 14 lat. Celem 

organizatorów jest wyłonić i pokazać jako przykłady do naśladowania te samorządy, które 

najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. 

Ranking Samorządów „Rzeczypospolitej” sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz 

trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości 

środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne 

zarządzanie zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala 

osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju. 

 

  

X. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 

1. Działalność GOPS  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie działa na podstawie uchwały Gminnej Rady 

Narodowej w Cegłowie Nr XIII/59/1990 z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie. Funkcjonuje jako gminna jednostka 

organizacyjna, która na poziomie lokalnym wykonuje zadania własne i zlecone, skierowane na 

wsparcie i poprawę warunków życia  mieszkańców Gminy Cegłów. 

Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityka społeczną i zgodne z realizacją celów  
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Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cegłów tj. 

 Zapewnianie rodzinom z terenu Gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

odpowiednich warunków do ich prawidłowego funkcjonowania.  

 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Gminy Cegłów. 

 Wspieranie osób starszych oraz ich aktywizacja. 

Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o 

pomocy społecznej. Ponadto w Ośrodku realizowane są zadania wynikające z innych aktów 

prawnych, opisanych w dalszej części raportu. 

Zasięg działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Cegłów, liczący 6066 osób, podzielony na trzy 

rejony. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców lub 50 rodzin powinien 

być zatrudniony 1 pracownik socjalny. W naszej gminie 1 pracownik socjalny przypada na 2022 

osób. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cegłowie zatrudnionych jest 7 osób, oprócz trzech 

pracowników socjalnych, kierownik GOPS, główny księgowy, inspektor ds. funduszu 

alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, referent ds. świadczeń wychowawczych, asystent 

rodziny. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie 

kierunkowe.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2018 wydatkował 

łączną kwotę: 6 766 698,60 zł z czego: 

  - z budżetu państwa: 5 937 182,17 zł 

  - z budżetu gminy:       829 516,43 zł 

Wydatki poszczególnych działów obrazuje poniższa tabela. 

 

Struktura wydatków GOPS w 2018 r. z podziałem na zadania. 

 

Podział zgodnie z klasyfikacją 

budżetową 

Wydatki pokryte ze 

środków gminy 

Wydatki pokryte z dotacji 

zewnętrznych  
85213                                   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne  0 24 290,52  
85214                                             

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe 74 017,30 2 933,85  
85216   

Zasiłki stałe 0 207 381,05  
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85215                                      

Dodatki mieszkaniowe 3 956,92 326,61  
85219                                        

Ośrodek Pomocy Społecznej 329 360,20 64 647  
85228                                        

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 4 445,23 0  
85230                                                  

  Pomoc w zakresie dożywiania  19 724,30 27 540  
85295                               

  Schronienie 15600 0  
85202                                           

Domy Pomocy Społecznej 317 863,07                  0  
RAZEM 852 764 967,02 327 119,03  
85415                               

Edukacyjna opieka wychowawcza 2 204,55 1 0063  
RAZEM 854 2 204,55 1 0063  
85501                                 

Świadczenie wychowawcze 0 3 678 056,72  

85502                                              Świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 38 816,70 1 702 345,42  
85504                                     Wspieranie 

rodziny, Dobry start 16 344,59 219 598  
85508                                      Rodziny 

zastępcze 7 183,57   
RAZEM 855 62 344,86 5 600 000,14  
RAZEM 829 516,43 5 937 182,17  
Źródło: Opracowanie własne    
    
    
    

W Gminie Cegłów wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 144 rodzin, w tym 329 

osoby. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. z 2018 r. 

poz.1508 ze zm.) wsparcie przysługuje osobom i rodzinom, którym posiadane dochody nie 

przekraczają kryterium dochodowego przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego 

z powodów np. bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, wielodzietność , 

przemoc w rodzinie, alkoholizm i inne. Dlatego, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy 
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społecznej do dnia 1 października 2018 r. przysługiwało: dla osoby samotnie gospodarującej  

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekraczał kwoty 634 zł , dla osoby w 

rodzinie 514 zł. Od 1 października 2018 r., dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi  

701 zł , natomiast w rodzinie dochód nie może przekroczyć 528 zł  na osobę. 

 

W 2018 r. wydano 205 decyzje. Wydatki poniesione na zadania z zakresu pomocy społecznej 

obrazuje poniższa tabela: 

 

Struktura wydatków (pomoc społeczna) w 2018 r. z podziałem na zadania 

 

Lp. Rodzaj świadczeń Liczba osób  Kwota 

wypłaconych 

świadczeń  

w złotych 

1.  Zasiłki stałe ( dotacja ) 40 207 381,05 zł 

2. Zasiłki okresowe  5                    3 400  zł     

 

3. Dożywianie ogółem 

 

86 47 264,30 zł 

4. Zasiłki celowe i specjalne celowe 

(własne)- zakup opału , odzieży, 

żywności , remonty , leki 

86                   48 860 zł 

5. Zdarzenia losowe 5   20 838 zł 

6. Schronienie 2     15 600 zł 

7.  Sprawienie pogrzebu  

1 

 

3 854 zł 

8. Pomoc w formie usług opiekuńczych 1 4 625 zł 

9. Opłata gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej  

12 317 863 zł 

 

Z poniższych zestawień wynika, że największy udział w wydatkach stanowią wydatki na zasiłki 

stałe, dożywianie oraz zasiłki celowe. Największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby 

otrzymujące pomoc w formie dożywiania i zasiłków celowych. 

 

Świadczenia rodzinne  są przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z 

dnia 28 listopada 2003 r. po spełnieniu zawartych w niej następujących kryteriów 

dochodowych: 674,00 zł  ( dochód rodziny w przeliczeniu na osobę) lub 764,00 zł w przypadku, 

gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku ,, 

Becikowego” dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 1922 zł. 
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System świadczeń rodzinnych to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych 

wspierających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci 

uczęszczające  do szkoły, w tym niepełnosprawne. Na system świadczeń rodzinnych składają 

się: 

 zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  

 świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, 

 świadczenia rodzicielskie. 

 jednorazowe świadczenie ,,Za życiem”. 

W roku sprawozdawczym wydano  618  decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych. 

  

 Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych . 

 

Lp. Rodzaj świadczeń Liczba świadczeń  Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

                          Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1. Zasiłek rodzinny  3646 423 206 

2. Dodatek z tytułu urodzenia 

dziecka 

25 25 000 

3. Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

86 33 573 

4. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowania dziecka 

151 29 637 

5 Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

96 10 520 

 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego 

206 20600 

7. Dodatek  z tytułu wychowania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

469 44 555 

8.  pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkaniem w miejscowości, 

w której znajduje się siedziba 

szkoły 

10 1130 

9. pokrycie wydatków związanych 

z dojazdem do miejscowości, w 

której znajduje się siedziba szkoły 

406 28 014 

                                                    Świadczenia opiekuńcze 

10. Zasiłek pielęgnacyjny 2256 356 982 
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11. Świadczenia pielęgnacyjne 158 233176 

12.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 48 25507 

                                 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

                   60 60 000 

                                                 Zasiłek dla opiekuna 

14. Zasiłek dla opiekuna 0 0 

                                                Świadczenie rodzicielskie 

15 Świadczenie rodzicielskie 193 178 864 

            Zasiłki rodzinne wypłacone zgodnie zart.5ust.3 ustawy,, Złotówka za złotówkę”. 

 

16.  Zasiłki rodzinne wypłacone 

zgodnie z art.5 ust.3 ustawy,, 

Złotówka za złotówkę 

1239 59 464,20 

                                                     Jednorazowe świadczenia ,, Za życiem”. 

17 Jednorazowe świadczenia ,, Za 

życiem”. 

2 8 000 

                                     Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

18.  Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane 

za osoby pobierające świadczenia 

pielęgnacyjne 

120 40 868 

19. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane 

za osoby pobierające specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

47 6 876 

20. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe opłacane 

za osoby pobierające zasiłek dla 

opiekuna 

0 0 

 

 

Fundusz alimentacyjny:  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują zgodnie z ustawą z dnia 07 

września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu wyżej 

wymienionej ustawy oznacza egzekucję w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy 

nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku 
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życia albo w przypadku , gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 

roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- 

bezterminowo. 

Kryterium przy funduszu alimentacyjnego 725 zł.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. 

 

Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w roku 2018. 

 

Lp.  Świadczenia Liczba świadczeń  Kwota wypłaconych 

świadczeń 

                                         Fundusz alimentacyjny 

1. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

177 75 900 

 

 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. 

 

Kwota zobowiązań dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami na dzień  31.12.2018 r. 

    1 232 780,15  zł 

 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w  2018 r.:  50 169,50 zł 

z tego: 

 

 Przekazane na dochody budżetu państwa -    38 741,41 ( 60%) 

 Przekazane na dochody własne gminy Cegłów-  11 428,09 (40%) 

 

 

 

Świadczenia wychowawcze: 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne 

dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest 

dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00zł. 

W roku sprawozdawczym wydano 516 decyzji dotyczące świadczeń wychowawczych. 

Poniższa tabela obrazuje wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych. 
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Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w 2018 r.  

 

Lp. Świadczenia  Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 

świadczeń 

                                                        Świadczenia wychowawcze 

1. Świadczenia wychowawcze 7278 3 622 893 

 

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWNE 

ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. 

 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. mają osoby, które spełniają 

kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej  i nie są, nie mogą być 

ubezpieczone z innego tytułu i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja wójta              ( burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania świadczeniobiorcy, po 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu przesłanek do wydania decyzji 

administracyjnej . Wnioskodawca objęty jest ubezpieczeniem na 90 dni od dnia złożenia 

wniosku. W przypadku udzielenia pomocy medycznej w trybie nagłym, termin 

liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.  

W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 8 osób i wydano 8 decyzji administracyjnych. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE  

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla rodzin, osób, które nie są w stanie pokryć 

kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na 

podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Pomoc w postaci 

dodatków ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, 

ponoszonych przez osoby i rodziny o najniższych dochodach. W roku 2018 na pomoc w postaci 

dodatków wykorzystano kwotę 3 956,92 zł  pomocą objęto 2 rodziny . 

 

Dodatek energetyczny- ustawą  z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984) wprowadzono od 01 stycznia 2014r. 

prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadza nową definicję – 

odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej . 

Aby odbiorca wrażliwy energii elektrycznej mógł otrzymać dodatek energetyczny powinien; 

 posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, 

 złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową sprzedaży energii 

elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. 

 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Koszt  dodatków energetycznych w roku 2018 stanowi kwotę 326,61 zł. 
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REALIZACJA  ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I   SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ORAZ GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE CEGŁÓW NA 

LATA 2018-2020. 

 

       Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na 

gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczych. W naszej gminie zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Cegłowie .  Do zadań gminy należy: 

 

 współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej –  7 183,57 zł ( pobyt 2 dzieci w             

rodzinach zastępczych), 

 zatrudnienie 1  asystenta rodziny na umowę zlecenie -21 647, 59 zł ( 3950 dotacja + 

1553 Fundusz Pracy + 16144,59 zł środki własne) 

 objęto asystenturą 11 rodzin przeżywające trudności opiekuńczo –wychowawcze, 

 realizowano program ,,Dobry start” (  692 uczniów otrzymało świadczenie 300 zł ). 

Koszt realizacji programu wynosi -214 095 zł, w tym wypłata świadczeń 207 600 zł. 

 pracownicy socjalni oraz asystent rodziny pozostawali w stałym kontakcie z kuratorem 

rodzinnym, pedagogami szkolnymi, psychologami oraz poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim,  

 w ramach pracy grup roboczych dokonywano monitoringu przez pracownika 

socjalnego oraz dzielnicowego w rodzinach zagrożonych przemocą, 

 pracownicy socjalni oraz asystent rodziny odbyli pogadanki na temat wsparcia rodzin. 

 

REALIZACJA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie oraz niektórych innych ustawa, Rada Gminy Cegłów Uchwałą XLVII/394/18 z dnia 

08.02.2018 r. przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Cegłów na lata 2018- 2021, który jest kontynuacja 

programu obowiązującego w latach 2012-2016 

Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane są zgodnie z 

procedura ,,Niebieskiej Karty”. Przemocą w rodzinie na terenie Gminy Cegłów zajmuje się 

Zespół Interdyscyplinarny w jego skład wchodzą przedstawiciele:  pomocy społecznej , policji, 

służby zdrowia, szkół, opieki zdrowotnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Głównymi celami pracy Zespołu jest : 

 Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów związanych z 

występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie.  

 Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistniałego problemu.  
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 Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym w sytuacji wystąpienia przemocy.  

 

Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie obsługi 

organizacyjnotechnicznej Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczącym Zespołu jest 

Kierownik Gminnego Ośrodka. W 2018 r. zwołano 4 posiedzenia ZI, odbyło się 11 spotkań grup 

roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. Założono 7                 ,,Niebieskich Kart”, 

3 procedury kontynuowano z roku poprzedniego. Zamknięto  8 Niebieskich Kart. Sprawcami 

przemocy byli głównie mężczyźni w wieku 18-67 lat. 

 

 

ROZDAWNICTWO DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEBUJĄCYCH Z GMINY CEGŁÓW 

 

W roku 2018 pracownicy GOPS rozdali pośród mieszkańców naszej gminy ok.15 ton darów w 

postaci artykułów żywnościowych tj: mleka UHT, mąki, makaronu,  cukru itp.                                   

Z ww. pomocy skorzystało 460 mieszkańców naszej gminy co stanowi 7,57%. 

 

Kryteria kwalifikowalności, nie mogą przekraczać 1028 zł na jednego członka w rodzinie i 

1268 zł w przypadku osoby samotnej 

 

INNE DZIAŁANIA 

 

 Całoroczna zbiórka odzieży, obuwia i zabawek dla dzieci.  

 Aktywne uczestnictwo w akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę.” 

 Współorganizacja ,,Kolędowanie pod chmurka”. ( przygotowanie  300 paczek dla 

dzieci, zbiórka i rozdawanie zabawek w ramach akcji ,,Drugie życie misia”, wydawanie 

kapusty wigilijnej) 

 Współorganizowanie  bezpłatnych porad terapeuty uzależnień i psychologa. 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI 

 

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań pomocy społecznej 

współpracował z PCPR, Domami Pomocy Społecznej, Policją, Służbą Zdrowia, Sądem 

Rejonowym,  Urzędem Pracy, KRUS, ZUS, Szkołami, Fundacją „Sławek,  Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Cegłowie, Parafiami, Parafialnym 

Zespołem ,,Caritas’’ w Cegłowie 
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3. Ocena zasobów pomocy społecznej  

Pomoc i wsparcie w gminie Cegłów z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 287 osób, co 

stanowiło 4,73 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, 

łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 14 osób. Natomiast 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku 

do roku poprzedniego o 19 osób . W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 97 osób , co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 

o 22 osób. W gminie Cegłów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, 2018 roku było 

kolejno: ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony 

macierzyństwa  

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

pieniężnych uzyskało 119 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 90 osób. Odpłatność 

gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 12 osób. W gminie funkcjonował 1 

asystent rodziny, który objął swoją opieką 11 rodzin.  

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 454 rodziny . W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 24 rodzin (co stanowi spadek o 5,02 % w 

stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 

świadczenia wychowawczego wyniosła 3 630 393 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim 

zmalała o 124 795 zł . 

Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 185 rodzin . W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 1 rodzinę (co stanowi wzrost o 0,01% w stosunku do 

roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

wyniosła 735 699,20 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 7 843,60 zł.  

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 8 osób w tym: kadra kierownicza 1 

osoba , pracownicy socjalni 4 osób, pozostali pracownicy 3 osoby. Spośród zatrudnionych w 

ośrodku pomocy społecznej pracowników 7 posiada wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie 

średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 4 pracowników 

socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy 

społecznej.  

W gminie Cegłów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2018 roku 6 896 563 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego 

wzrósł o 277 206 zł . (co stanowi 4 %) . W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 5 662 345 zł , co 

stanowi 82,10 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc 

społeczna wydatkowano 1 094 875 zł co stanowi 15,88 % ogólnych wydatków w zakresie 

polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 127 075 zł co stanowi 1,84 

% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka 

wychowawcza wydatkowano 12 268 zł co stanowi 0,18 % ogólnych wydatków w zakresie 
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polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe : 85501 - 

Świadczenia wychowawcze, 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W roku 

oceny gmina Cegłów nie uczestniczyła: w projektach z EFS, aplikowała bez sukcesu o środki w 

ramach konkursu ogłaszanego przez MRPiPS - ,, Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Edycja 2018". 

oraz brała udział w realizacji 2 programów osłonowych ,,Wieloletni Program "Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.” oraz, Program asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 na łączną kwotę 33 043 zł , które objęły 127 osób.  

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Cegłów za 2018 rok została przygotowana na 

podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu 

Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i 

monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań 

aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w 

niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie 

decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i 

stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji: - zmniejszyła się 

liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych , - wzrosła liczba osób 

korzystających z pracy socjalnej , - w związku z wprowadzeniem programu ,,Dobry start " 

zwiększyła się kwota rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny, - znacząco zwiększył się koszt 

odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, w związku z powyższym wnioskuję do 

Rady Gminy Cegłów i Wójta Gminy o zwiększenie środków własnych w rozdziale 85202- Domu 

Pomocy Społecznej. 

4. Działalność GKRPAiPN  

GKRPA i PN w roku 2018 pracowała zgodnie z przyjętym na sesji Rady Gminy programem.  

Swoją działalność opierała na współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 

statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu 

narkomanii tj. GOPS-em, ZOZ-em, Policją, Szkołami, Stowarzyszeniami, Kościołami, 

CARITASES, pedagogiem i psychologiem Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz Zespołem 

Interdyscyplinarnym.  Podejmuje działania na promocji zdrowia psychicznego, zdrowego stylu 

życia wolnego od uzależnień.  

Zadania nakreślone w programie to zadania własne gminy, a ich realizacja pochodzi ze 

środków - opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

W roku 2018 budżet opiewał na kwotę 126 573,13 zł.  

Gro środków przeznaczono na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. Ponadto 

dofinansowane były zajęcia sportowe w ZS w Cegłowie.  
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Gmina wzięła udział w kampaniach ogólnopolskich „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na 

przemoc”. Materiały dotyczące kampanii zostały przekazane do placówek opiekuńczo-

wychowawczych na terenie gminy Cegłów.  

Komisja wspierała imprezy okolicznościowe takie jak: „Kolędowanie pod chmurką” , 

„Noworoczne spotkania z seniorami”.  

Ww. imprezy spotykają się z dużym zainteresowaniem środowisk wiejskich.  

W punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy udziela porad: terapeuta uzależnień i psycholog. 

Ponadto jest zawarta umowa z PCPR w sprawie wspólnego wykonywania zadań dotycząca 

możliwości uzyskania pomocy i psychologa, pedagoga, prawnika, doradcy do spraw 

rodzinnych.  

4. Cegłowska karta dużej rodziny  

Od połowy 2014 r. w Gminie realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych o nazwie 

Karta Dużej Rodziny, przysługujący rodzinom z przynajmniej 3 dzieci niezależnie od dochodu. 

Rodzice mogą korzystać dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 

maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień  z katalogu ofert: kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju. 

Karta ta również uprawnia do korzystania z gminnego programu dla rodzin wielodzietnych o 

nazwie Cegłowska Karta Dużej Rodziny, funkcjonującego od dnia 01.01.2016 r., który 

umożliwia rodzinom korzystanie ze zniżek w opłacie za śmieci, opłatach za udział w zajęciach 

organizowanych dla dzieci i dla dorosłych przez gminne jednostki organizacyjne (Klub 

Kulturalne Zacisze, biblioteka). 

Od początku programu w 2014 roku do końca 2018 r. 99 rodzin złożyło wniosek o wydanie 

Karty Dużej Rodziny.  

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zostało złożonych 20 wniosków o wydanie Kart 

Dużej Rodziny. 

 

5. Program HPV  
 

 

Rada gminy przyjęła gminny program uchwałą nr  XXVII/216/16 z dnia 15 września 2016r. w 

sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej ,,Profilaktyka raka szyjki macicy 

i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Gminy Cegłów na lata 

2017-2019”.  

Realizacja programu w roku 2018 objęła 7 dziewczynek na łączną kwotę 1 809,84 zł 

Dodatkowo jak corocznie zorganizowano spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 

objętych programem z ordynatorem oddziału ginekologiczno – położniczego Powiatowego 

Szpitala w Mińsku Mazowieckim.   
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Celem Programu jest uświadomienie kobietom jak ważny jest szacunek dla własnego 

ciała, profilaktyka i zdrowy styl życia. Poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności 

lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie 

profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez wirusa HPV oraz 

zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji 

HPV stanowią ważną część profilaktyki, którą rekomendują: Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskie Towarzystwo 

Ginekologii Onkologicznej oraz Światowa Organizacja Zdrowia.  

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV zaleca szczepienia dziewcząt i kobiet w 

wieku od 9 do 26 lat.  

Cele szczegółowe 

 

 Zwiększenie poziomu wiedzy i  świadomości rodziców oraz młodzieży w wieku 11 lat  

w zakresie ryzykownych zachorowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. 

 Poprawienie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, celem 

wczesnego wykrywania chorób nowotworowych wśród młodzieży oraz matek 

młodzieży objętej programem szczepień przeciwko HPV. 

 Zapoznanie rodziców, opiekunów prawnych z działaniem szczepionki przeciw wirusowi 

brodawczaka ludzkiego HPV oraz uzyskanie zgody na dobrowolne badanie 

kwalifikacyjne  

i wykonie zabiegu poprzez podanie 2 dawek szczepionki ich córkom. 

 Profilaktyka pierwotna poprzez populacyjne szczepienia ochronne dziewcząt 11-

letnich zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Cegłów w 

celu zapobiegania wystąpienia zmian przednowotworowych narządów płciowych 

(szyjki macicy, sromu, pochwy), zmian przednowotworowych odbytnicy, raka szyjki 

macicy i odbytnicy oraz brodawek narządów płciowych ukierunkowana na wzrost 

wiedzy o sposobach ochrony zdrowia przed zakażeniami wirusem HPV. 

 

Oczekiwane efekty programu 

 

 Zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy i inne choroby 

wywoływane przez wirusa HPV w perspektywie wieloletniej wśród społeczności 

lokalnej. 

 Zwiększenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej nt. ryzykownych zachorowań oraz 

chorób przenoszonych drogą płciową. 

 Zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej profilaktycznych badań okresowych. 

 Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wprowadzenie rutynowych szczepień 

przeciw HPV w poszczególnych krajach, jeżeli „Wprowadzenie szczepień jest 

wykonywalne  

w sposób programowy i można zagwarantować ich stabilne finansowanie". 
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Podkreśla również, że szczepienia powinny być częścią programu zawierającego 

informację i edukację na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV. 

 Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych we wczesnym stadium poprzez 

upowszechnianie wykonalności przesiewowych badań cytologicznych. 

 Zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka 

szyjki macicy na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

 Zwiększenie kompetencji lokalnych realizatorów programów profilaktycznych. 

 Zwiększenie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych i zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV poprzez udział w badaniach i kampaniach 

lokalnych. 

 

 

XI. Partycypacja społeczna i współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi 

1. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy  

Stowarzyszenia i Kluby sportowe 

 Fundacja „Sławek” w Mieni 

 Klub Sportowy "Nowa Jutrzenka Cegłów", ul. Świerkowa 5 

 Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Piasecznie, Piaseczno 152 

 Stowarzyszenie "PINOKIO", Mienia 119 

 Stowarzyszenie „JUTRZENKA CEGŁÓW”, ul. Piłsudskiego 113 

 Stowarzyszenie 3 Sektor, ul. J. Piłsudskiego 39 

 Stowarzyszenie Biegacz Cegłów, ul. Kościuszki 4 

 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Nasze Tradycje”, ul. Kościuszki 4  

 Stowarzyszenie Lazarus, ul. Józefa Piłsudskiego 39 

 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie 

„SIGMA” w Mieni 

 Stowarzyszenie Przyjazny Rudnik, Rudnik 99, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice, Podciernie 182  

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic, Wiciejów 21  

 Uczniowski Klub Sportowy „ Jutrzenka- Junior”  

 Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 39 

Ochotnicze Straże Pożarne:  

 OSP w Cegłowie 

 OSP w Kiczkach 

 OSP W Mieni 
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 OSP w Pełczance 

 OSP w Podcierniu 

 OSP w Podskwarne 

 OSP w Posiadałach 

 OSP w Skupiu 

 

2. Zakres i formy współpracy  

 

Podstawowe formy współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi  

w 2018 roku miały charakter finansowy i pozafinansowy. 

1. Współpraca o charakterze pozafinansowym realizowana była poprzez: 

 Działalność informacyjna m.in. informowanie o planowanych kierunkach działalności i 

realizowanych zadaniach, 

 Informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych, np. z funduszy unijnych, 

 Prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

 Udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego, 

 Pomoc w pisaniu wniosków o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, 

 Pomoc w organizacji spotkań biesiadnych, festynów i spotkań na gruncie lokalnym, 

 Bezpłatne użyczenie lokali, placów i boisk trawiastych pod działalność statutową 

organizacji, 

 Patronat członków kierownictwa urzędu nad działaniami organizacji pozarządowymi, 

 Promowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.  

 

2. Współpraca o charakterze finansowym  

Współpraca polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych, o których mowa  

w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

W roku 2018 zakres współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi obejmował 

sferę zadań należących do właściwości gminy, a w szczególności: 

 Naukę, edukację, oświatę i kulturę 

 Kulturę fizyczną i sport 

 Ratownictwo i ochronę ludności 

 Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 
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W ramach nauki, edukacji, oświaty i wychowania Gmina Cegłów wspierała: 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolic, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic 

Poprzez udzielanie wsparcia finansowego przy organizacji różnego rodzaju imprez  

i uroczystości. 

Dodatkowo stowarzyszenia te w 2018 roku otrzymały dotacje na każde dziecko oraz ucznia 

zgodnie z odrębnymi przepisami – Ustawy o systemie oświaty.  

 

W ramach sfery kultury fizycznej i sport: 

 

1. Ogłoszono dwa konkursy na realizację wspierania oraz upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu  

 Konkurs nr 1/2018 ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Cegłów 

 nr 390/W/2018 dnia 2 stycznia 2018 roku. 

W ramach konkursu wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniała wymogi formalne. Oferent przedstawił 

krótką charakterystykę zadania publicznego, opis potrzeb, opis grupy odbiorców, założone 

cele, zakładane rezultaty oraz kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania 

publicznego.  

Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę i rekomendowała organizacje 

do zawarcia umowy. 

Umowę na realizację zadania podpisano dnia 24 stycznia 2018 roku.  

 

Organizacja Wysokość dotacji Cel przeznaczenia dotacji 

UCZNIOWSKI  

KLUB SPORTOWY 

„JUTRZENKA JUNIOR” 

38 000 zł 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych 

zajęć sportowych oraz zawodów z mini piłki ręcznej 

dla klas najmłodszych ze szkoły podstawowej. 

 Prowadzenie drużyny ligowej dziewcząt, 

specjalistyczne treningi, mecze ligowe na terenie 

Mazowsza. 

 Przygotowanie zespołów szkolnych dziewcząt i 

chłopców do powiatowych zawodów w piłce ręcznej. 

 Planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia 

sportowego. 
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 Konkurs nr 2/2018 ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Cegłów  

nr 391/W/2018 w dniu 2 stycznia 2018 roku. 

W ramach tego konkursu wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniała wymogi formalne. Oferent 

przedstawił krótką charakterystykę zadania publicznego, opis potrzeb, opis grupy adresatów, 

założone cele, zakładane rezultaty oraz kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania 

publicznego.  

Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę i rekomendowała organizacje 

do zawarcia umowy. 

Umowę na realizację zadania podpisano dnia 24 stycznia 2018 roku.  

Organizacja Wysokość dotacji Cel przeznaczenia dotacji 

KLUB SPORTOWY 

,,NOWA JUTRZENKA 

CEGŁÓW” 

60 000 zł 

 Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

w formie drużyn piłki nożnej. 

 Udział w zajęciach promujących zdrowy tryb 

życia. 

 Organizowanie zajęć, zawodów, imprez 

sportowych. 

 

W ramach sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

 

W trybie art. 19a wpłynęły 4 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego. 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice z siedzibą w Podcierniu złożyło ofertę 

w trybie uproszczonym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta spełniała wymogi 

formalne, zawierała opis potrzeb, opis grupy adresatów, cele, zakładane rezultaty oraz 

kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Całkowity koszt 

realizacji zadania publicznego noszącego nazwę: „Kulturalne spotkania dla 

najmłodszych” to 2070 zł, kwota dotacji wspierająca zadanie wyniosła 1 620 zł. Umowę 

o realizację zadania publicznego podpisano dnia 5 września 2018 roku. 

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice z siedzibą w Podcierniu złożyło ofertę 

w trybie uproszczonym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta spełniała wymogi 

formalne, zawierała opis potrzeb, opis grupy adresatów, cele, zakładane rezultaty oraz 

kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Całkowity koszt 

realizacji zadania publicznego noszącego nazwę: „Muzyka dla ucha” to 1940 zł, kwota 

dotacji wspierająca zadanie wyniosła 1 380 zł. Umowę o realizację zadania publicznego 

podpisano 5 września 2018 roku. 
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 Stowarzyszenie 3 Sektor z siedzibą w Cegłowie złożyło ofertę w trybie uproszczonym 

na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Oferta spełniała wymogi formalne, zawierała opis 

potrzeb, opis grupy adresatów, cele, zakładane rezultaty oraz kalkulacje 

przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Całkowity koszt realizacji 

zadania publicznego o nazwie „Cegłowski Festiwal Rockowy 2018” to 19 471.65 zł, 

kwota wspierająca zadanie w formie dotacji wyniosła 10 000 zł. Umowę o realizację 

zadania publicznego podpisano 8 czerwca 2018 roku. 

W ramach sfery ratownictwo i ochrona ludności: 

W trybie art. 19a wpłynęła 1 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 

 Fundacja Verita z siedzibą w Warszawie złożyło ofertę w trybie uproszczonym na 

podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Oferta spełniała wymogi formalne oraz zawierała wszystkie 

informacje określone w przepisach. Całkowity koszt zadania publicznego noszącego 

nazwę: „I CAN HELP” to 11 350 zł, kwota wnioskowanej dotacji mającej wesprzeć 

zadanie to 9 950 zł. Po rozpatrzeniu złożonej oferty umowa z organizacją nie została 

zawarta z powodu braku celowości realizacji powyższego zadania, umowa z 

organizacją nie została zawarta. 

 

Dodatkowo gmina Cegłów wspierała w 2018 roku wszystkie jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej działające na terenie gminy w formie stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym: 

W ramach wsparcia utrzymania infrastruktury i sprzętu służącego działaniom ratowniczym na 

bieżące działania OSP wydatkowano kwotę 212 582,33 zł, w tym 67 452,95 zł pozyskane 

zostało z dotacji zewnętrznych 

Z tych środków zakupiono sprzęt dla poszczególnych jednostek, paliwo do samochodów  

i sprzętu silnikowego, opłacono ubezpieczenie osób i sprzętu, finansowano badania 

strażaków, opłacono kierowców – konserwatorów bezpośrednio odpowiedzialnych  

za utrzymanie gotowości bojowej wozów oraz wykonano bieżące remonty. 

Ponadto Gmina wspierała organizacje zawodów strażackich w Mieni.  
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3. Dotacje z budżetu gminy  

 

Wykaz podmiotów, które w roku 2018 otrzymały dotację z budżetu gminy  

Organizacja Dotacja Cel, przeznaczenie dotacji 

Klub Sportowy  

„Nowa Jutrzenka Cegłów” 
60 000 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu 

Uczniowski Klub Sportowy  

„Jutrzenka-Junior” 
38 000 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu wśród dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie 3 Sektor 10 000 zł Cegłowski Festiwal Rockowy 2018 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Podciernie i Okolice 
1 620 zł „Kulturalne spotkanie dla najmłodszych” 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Podciernie i Okolice 
1 380 zł „Muzyka dla ucha” 

 

4. Działalność OSP 

Na terenie Gminy Cegłów istnieje 8 jednostek OSP w strukturach, których jest 231 

członków zwyczajnych, 20 członków wspierających i 17 członków honorowych z czego 

uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych posiada 71 członków OSP.    

Wydatki poniesione przez Gminę Cegłów na OSP – 938 961,46 zł   

1. Wydatki inwestycyjne (budowa OSP Cegłów) – 764 471,00 zł  

2. Dotacje celowe – 6 690,00 zł 

3. Wynagrodzenia kierowców – konserwatorów OSP – 38 633,59 zł 

4. Zakup materiałów i wyposażenia (np. sprzęt, paliwo itp.) - 63 884,20 zł 

5. Zakup energii – 9 525,66 zł 

6. Zakup usług remontowych – 27 484,32 zł 

7. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie + psychotechniczne) – 9 740,00 zł 

8. Pozostałe (np. przeglądy samochodów, drobne naprawy)  – 9 298,29 zł  

9.  Różne opłaty i składki (ubezpieczenia druhów, ubezpieczenia samochodów itp.) – 

7 684,00 zł 

10. Środki i sprzęt pozyskany przez Gminę Cegłów – 67452,95 zł + sprzęt przekazany  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (100% koszt Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie):  

OSP Mienia – 5 szt. hełmy strażackie z latarkami,   
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OSP Kiczki – 6 par buty strażackie gumowe 

OSP Posiadały – Pilarka Łańcuchowa  

OSP Skupie – Pilarka Łańcuchowa  

OSP Cegłów – 6 szt. hełmy strażackie z latarkami 

OSP Pełczanka – 6 szt. Hełmy strażackie z latarkami  

OSP Podciernie – 2 szt. Aparaty powietrzne ochrony górnych dróg oddechowych  

OSP Podskwarne – 5 szt. Hełmy strażackie z latarkami   

Fundusz Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości – 38 091,87 zł (99% środki 

Ministerstwa Sprawiedliwości) 

OSP Cegłów - przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, detektor 

napięcia, boska dielektryczny, latarka akumulatorowa, parawan do osłony miejsca wypadku i 

zasłaniania ofiar wypadków. 

OSP Kiczki - boska dielektryczny, latarka akumulatorowa. 

OSP Mienia - przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, boska 

dielektryczny. 

OSP Skupie - boska dielektryczny, sprzęt do oznakowania terenu akcji. 

OSP PEŁCZANKA - przenośny zestaw oświetleniowy, latarka akumulatorowa, boska 

dielektryczny. 

OSP Podciernie - boska dielektryczny, latarka akumulatorowa 2 szt. 

OSP Podskwarne - przenośny zestaw oświetleniowy. 

OSP Posiadały- przenośny zestaw oświetleniowy, agregat prądotwórczy, nóż do cięcia pasów. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - ,,OSP-2018” 

OSP Mienia - Aparaty oddechowe z butlą, maską i czujnikami bezruchu – 2szt. – koszt 

11 815,87 zł (dotacja 4 400,00 zł) 

OSP Skupie – Drabina trzyprzęsłowa strażacka – koszt 3 200,00 zł (dotacja 1 600,00 zł) 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-

2018” 

OSP Mienia – Remont bramy garażowej – 2 szt. – koszt 23 742,00 (100% dotacji UM) 

Wyjazdy OSP w 2018 roku: 
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OSP Cegłów (KSRG) 23 41 6 70 0 1 1 

OSP Mienia 11 6 2 19 0 1 1 

OSP Posiadały 2 4 0 6 0 1 0 

OSP Pełczanka 8 1 1 10 0 1 0 

OSP Kiczki 3 2 0 5 0 0 3 

OSP Skupie 4 1 0 5 0 0 0 

OSP Podskwarne 2 1 0 3 0 0 0 

OSP Podciernie 1 0 0 1 0 0 2 

 

 

XII. Realizacja uchwał 

Uchwała Nr XLVII/392/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8.02.2018 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Cegłów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018. 

Środki planowane na realizację uchwały w 2018 r. to kwota 21.372,00 zł. Środki faktycznie 

wydane – 14.114,70 zł. 

 

Uchwała Nr XLVII/393/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 8.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Mińskiemu. 

 

Uchwała została podjęta w celu przekazania pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na 

realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 

2230W Mińsk Maz. – Cegłów – Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 

11+857”. Planowana kwota pomocy 85.500,00 zł. Pomoc finansowa została przekazana do 

Powiatu Mińskiego.  Po podpisaniu aneksu ostatecznie pomoc dla Powiatu Mińskiego wyniosła 

12.423,00 zł. Różnica została zwrócona na konto Gminy Cegłów. 

 

 

 



str. 102 
 

Uchwała Nr XLVIII/408/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 7.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w 2018 roku. 

 

Uchwałą zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego na 2018 r. 

deficytu budżetu Gminy Cegłów w wysokości 985.778,00 zł. Otrzymano pozytywna opinię RIO 

w Warszawie Zespół w Siedlcach. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Podpisano 

umowę na kredyt długoterminowy z BS Mrozy. 

 

Uchwała Nr XLIX/413/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w 2018 roku. 

 

Uchwałą zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego na 2018 r. 

deficytu budżetu Gminy Cegłów w wysokości 800.000,00 zł. Otrzymano pozytywna opinię RIO 

w Warszawie Zespół w Siedlcach. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Podpisano 

umowę na kredyt długoterminowy z BS Mrozy. 

 

Uchwała Nr XLIX/417/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 22.03.2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu. 

 

Uchwała została podjęta w celu przekazania pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów 

– Mrozy na odcinku od km 8+520 do km 10+500”. Kwota pomocy 100.000,00 zł. Pomoc 

finansowa została przekazana do Powiatu Mińskiego.  

 

Uchwała Nr L/437/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 17.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVII/292/17 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Cegłów oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców 

zawodowych realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Podjęcie uchwały konieczne było z uwagi na zapis art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 22 

lit. d) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 

r., poz. 2203) zgodnie, z którym „Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa 

(…) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 

3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, 

nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na 

odległość oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
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zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin”. Do tej pory w Gminie 

Cegłów pensum dla psychologów, pedagogów, logopedów oraz doradców zawodowych 

wynosiło 30 godzin. Zgodnie art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 

finansowaniu zadań oświatowych, przepis wyznaczający granicę maksymalną 22 godzin dla 

wszystkich specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

oraz doradców zawodowych) wchodził w życie z dniem 1 września 2018 r. 

Uchwała Nr LI/446/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy Cegłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2017 r. 

Zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych „Organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 

30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. Radni otrzymali do dnia 31 marca 2018 

r. sprawozdanie Wójta Gminy Cegłów z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2017 r. i 

sprawozdanie finansowe za 2017 r. Podjęta uchwała zatwierdzała przyjęcie tych sprawozdań. 

Uchwała Nr LI/450/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 15.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Wójta Gminy Cegłów 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) Wójt jest pracownikiem samorządowym, którego podstawą 

nawiązania stosunku pracy jest wybór. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta należy do 

kompetencji Rady Gminy. Ustalając wysokość świadczenia z tytułu zatrudnienia Wójta organ 

stanowiący Gminy kierował się postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wraz z wejściem w 

życie ww. rozporządzenia, uchylono dotychczasowy akt wykonawczy regulujący tę materię. 

Stanowiło to podstawę podjęcia tej uchwały. 

 

Uchwała Nr LVI/487/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 18.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Mińskiemu 

Uchwała została podjęta w celu rozpoczęcia procedury podpisania umowy z wykonawcą 

zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości 

Podskawarne”. Wartość umowy 12.300,00 zł.  Po wykonaniu w/w zadania dokumentacja 

została przekazana Powiatowi Mińskiemu w celu dalszej realizacji. 
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Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.11.2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 

kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Cegłów w roku 2019 

Pobór podatku rolnego należy do zadań własnych Gminy. Maksymalna wartość 1 kwintala żyta 

służąca ustaleniu podatku jest podawana corocznie przez Prezesa GUS. Rada Gminy obniżyła 

cenę 1 kwintala żyta z maksymalnej kwoty 54,36 zł. do kwoty 49,00 zł. 

 

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 

2019   

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada 

gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Uchwalone stawki podatku od 

nieruchomości są zgodne z górną granicą tych stawek, przewidzianą w ustawie o podatkach i 

opłatach lokalnych. Górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje w 2019 r. 

 

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.11.2018 r. w sprawie określenia stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2019 

Stawki podatku od środków transportowych zostały na poziomie 2018 r. W 2019 r. nie 

zaproponowano żadnych podwyżek. Uchwała weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje  

w 2019 roku. 

 

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

wynagrodzenia Wójta Gminy Cegłów  

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) Wójt jest pracownikiem samorządowym, którego podstawą 

nawiązania stosunku pracy jest wybór. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta należy do 

kompetencji Rady Gminy. Ustalając wysokość świadczenia z tytułu zatrudnienia Wójta organ 

stanowiący Gminy kierował się postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.  
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Uchwała Nr V/26/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. 

 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i obejmuje lata 2019 – 2029 zgodnie z planowanymi 

spłatami kredytów. Przedsięwzięcia zaplanowane zostały na lata 2019 – 2023. Uchwała została 

pozytywnie zaopiniowana przez RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach  

 

 

Uchwała Nr V/27/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Cegłów na 2019 rok. 

 

W podjętej uchwale zaplanowano: 

- dochody ogółem na kwotę 28.554.401,00 zł., w tym dochody bieżące 23.920.397,00 zł. oraz 

dochody majątkowe 4.634.004,00 zł. 

- wydatki ogółem na kwotę 32.363.519,00 zł., w tym 22.182.357,00 zł. oraz wydatki majątkowe 

10.181.162,00 zł. 

- przychody w kwocie 4.369.594,00 zł. 

- rozchody w kwocie 560.476,00 zł. 

- fundusz sołecki w łącznej kwocie dla wszystkich sołectw 378.881,02 zł. 

- dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych, dla których JST nie jest organem 

prowadzącym w łącznej kwocie 1.332.000,00 zł. oraz Gminnej Biblioteki Publicznej – 

Kulturoteki w Cegłowie w kwocie 470.000,00 zł. 

- dotacje celowe w łącznej kwocie 177.000,00 zł. 

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 692.443,00 zł. 

- wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 

łącznej kwocie 116.314,00 zł.   

Uchwała został pozytywnie zaopiniowana przez RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach 

 

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Cegłów 

Umowa dzierżawy do 31 lipca 2019r  na pomieszczenie na działce 541 w Cegłowie w Budynku 

OSP. Sklep Stanisław Gójski.  

 

Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia na 

terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz 

wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Zmieniona opłata stosowana od 1.01.2019r  na Targowisku Mój Rynek. 

 

 

 

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1907
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1907
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1904
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1904
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1904
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Uchwała nr LVI/491/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Cegłów 

Podpisana umowa dzierżawy do 30.12.2022r na część działki 555/7 w Cegłowie, powierzchnia 

dzierżawy 61m2 Piekarnia Gromulski 

 

Uchwała nr LVI/490/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

rzecz Blue Gaz Sp. z o.o., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków  

Nie przedstawiono szerokości dla ustanowienia służebności przesyłu. BLUE GAZ nie przekazał 

ostatecznego brzmienia służebności. 

 

Uchwała nr LVI/489/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/477/18  

W dniu 19.10.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 4288/2018 umowa darowizny 

działki 36/1 położonej w Wiciejowie. 

 

Uchwała nr LVI/488/18 w sprawie zmiany uchwały nr LV/478/18  

W dniu 19.10.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 4281/2018 umowa sprzedaży 

działki 252/1 położonej w Tyborowie. 

 

Uchwała nr LV/483/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego 

części nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własność Gminy 

Cegłów.  

Zlecono podział działki 606/4 w Cegłowie na działki 606/19 i 606/20 o 0,3198 ha która to jest 

przeznaczona do sprzedaży. Zlecono podział działki 981 w Cegłowie na działki 981/1 i 981/2 o 

0,4139 ha która to jest przeznaczona do sprzedaży.   

 

Uchwała nr LV/480/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Mienia - Mienia Zachód,  

Opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 6 listopada 

2018 poz. 10627 

 

Uchwała nr LV/478/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości gruntowej położonej w Tyborowie, stanowiącej współwłasność osób 

prywatnych  

W dniu 19.10.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 4281/2018 umowa sprzedaży 

działki 252/1 położonej w Tyborowie. 

 

Uchwała nr LV/477/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w Wiciejowie,  

W dniu 19.10.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 4288/2018 umowa darowizny 

działki 36/1 położonej w Wiciejowie. 

 

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1851
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1851
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1850
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1850
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1849
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1848
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1834
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1834
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1834
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1831
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1831
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1829
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1829
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1829
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1828
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1828
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Uchwała nr LIV/476/18 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej 

położonej w miejscowości Tyborów  

Nadaną nazwę ul. Pogodna uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych. GUS nadał identyfikator 16900.  

 

Uchwała nr LIV/475/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Zdrojowej zlokalizowanej na drodze 

dojazdowej w strefie zamieszkania położonej w miejscowości Cegłów  

Nadaną nazwę ul. Zdrojowa uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych. GUS nadał identyfikator 25944.  

 

Uchwała nr LIV/474/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodnej zlokalizowanej na drodze 

dojazdowej w strefie zamieszkania i drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów.  

Nadaną nazwę ul. Pogodna uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych. GUS nadał identyfikator 16900.  

 

Uchwała nr LIV/473/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Nadziei zlokalizowanej na drodze 

wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów  

Nadaną nazwę ul. Nadziei uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów Adresowych. 

GUS nadał identyfikator 13923.  

 

Uchwała nr LIV/472/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Kieliszczyka zlokalizowanej na 

drodze dojazdowej w strefie zamieszkania położonej w miejscowości Cegłów.  

Nadaną nazwę ul. Józefa Kieliszczyka uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych. GUS nadał identyfikator 54614.  

  

Uchwała nr LIV/469/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości położonej w Cegłowie, stanowiącej własność osoby prywatnej  

Właściciele zrezygnowali ze sprzedaży Gminie Działki 609/5 położonej w Cegłowie przy ul. 

Sienkiewicza 

 

Uchwała nr LII/454/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu publicznego 

nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własność Gminy Cegłów,  

Zlecono podział działki 606/4 w Cegłowie na działki 606/19 i 606/20 o 0,3198 ha która to jest 

przeznaczona do sprzedaży. Zlecono podział działki 981 w Cegłowie na działki 981/1 i 981/2 o 

0,4139 ha która to jest przeznaczona do sprzedaży. W dniu 15.03.2019r Aktem notarialnym 

Umowa Sprzedaży Oświadczenie o ustanowieniu służebności oraz oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji sądowej zbyto działki 606/20, i 981/2 o łącznej powierzchni 0,7337 ha za kwotę 1 298 

203,50 zł obejmująca podatek VAT 23 %. 

 

 

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1799
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1799
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1798
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1798
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1797
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1797
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1796
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1796
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1795
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1795
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1791
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1791
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1721
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1721
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Uchwała nr LII/453/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów, 

nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej, położonej w Cegłowie  

W dniu 12.07.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 3226/2018 umowa sprzedaży 

działkę 1394/6 położoną w Cegłowie za kwotę 16 500,00 zł o powierzchni 0,1971 ha. 

 

Uchwała Nr L/442/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych,  

W dniu 26.07.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 3226/2018 umowa darowizny 

działki 510/18, 510/20 położone w Cegłowie. 

 

Uchwała Nr L/441/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 

zabudowanej położonej na terenie Gminy Cegłów  

Podpisano umowę dzierżawy do 31.12.2018r na pomieszczenie na działce 541 w Cegłowie w 

Budynku OSP. Sklep Stanisław Gójski.  

 

Uchwała Nr L/440/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Zacisze położonej w miejscowości 

Cegłów  

Nadaną nazwę ul. Zacisze uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów Adresowych 

wraz z aktualizacja jej przebiegu. GUS nadał identyfikator 25314.  

 

Uchwała Nr L/439/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowej położonej w miejscowości 

Cegłów  

Nadaną nazwę ul. Akacjowa uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych wraz z aktualizacją jej przebiegu. GUS nadał identyfikator 157.  

 

Uchwała Nr XLIX/434/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela  

W dniu 18.09.2018r sprzedano udział ½ Aktem Notarialnym Repertorium 3846/2018 umowa 

sprzedaży w działce 744/2 położonej w Posiadałach. 

 

Uchwała Nr XLIX/433/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej  

Obecnie nie wszyscy współwłaściciele działki sąsiedniej są zainteresowani nabyciem działki  nr 

778/4 w Piasecznie. 

 

Uchwała Nr XLIX/432/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w Piasecznie  

Właściciele nieruchomości złożonej z działki 698/1 w Piasecznie są na etapie uzyskiwania 

decyzji zezwalającej na odlesienie działki.  

 

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1720
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1720
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1662
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1662
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1661
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1661
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1660
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1660
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1659
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1659
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1618
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1618
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1617
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1617
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1616
http://www.bip.ceglow.pl/?a=1616
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Uchwała Nr XLIX/430/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w Woźbinie  

Działkę 210 z miejscowości Woźbin nabyto w dniu 22.01.2019 r Aktem Notarialnym 

Repertorium 396/2019 umowa sprzedaży za kwotę 3 000,00 zł powierzchni 0,1500 ha. 

 

Uchwała Nr XLIX/429/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego 

zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Cegłów złożonej z działki o numerze ewidencyjnym 201/2 w miejscowości Podciernie Gmina 

Cegłów  

W dniu 05.09.2018 zawarto umowę dzierżawy BTS 23464  na część działki 201/2 w 

miejscowości Podciernie. Powierzchnia dzierżawy 150 m2 

 

Uchwała Nr XLIX/428/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej położonej na terenie Gminy Cegłów  

Brak obecnie osób zainteresowanych dzierżawieniem działki 139 w miejscowości Mienia. 

 

Uchwała Nr XLIX/427/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Cegłów  

Działka 217/2 położna w Mieni obecnie wykorzystywana jest na działalność kulturalną i 

oświatową z zakresu ochrony przeciw pożarowej w Mieni. 

 

Uchwała Nr XLIX/426/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonych w Cegłowie  

W dniu 22.05.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 2350/2018 umowa sprzedaży 

działki 154/3, 154/7, 147/22, 147/23 położone w Cegłowie o łącznej powierzchni 0,3503 ha za 

kwotę 23 218,00 zł. 

 

Uchwała Nr XLIX/425/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych  

W dniu 22.05.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 2360/2018 umowa darowizny 

działki 154/8, 154/29, 154/18, 147/25 o powierzchni 0,1435 ha położone w Cegłowie. 

 

Uchwała Nr XLIX/424/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu przez działki ewidencyjne nr 156, 157 położone w miejscowości Cegłów  

Ustanowi ono służebność przesyłu Aktem Notarialnym Repetorium A Nr 1754/2018 z dnia 

04.04.2018 za odszkodowaniem  18 000,00 zł. 
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Uchwała Nr XLIX/423/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/391/17 RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu przez działki ewidencyjne nr 156, 157 położone w miejscowości Cegłów, oraz 

uchylenia uchwały Nr XXIV/188/16 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki ewidencyjne 

nr 156, 157 położone w miejscowości Cegłów  

Nie podejmowano działań w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/188/16 z dnia 23 czerwca 2016r. 

Uchwałą wycofana z obrotu prawnego. 

 

Uchwała Nr XLIX/422/18 w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowej położonej w miejscowości 

Cegłów  

Nadaną nazwę ul. Świerkowa uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych wraz z aktualizacją jej przebiegu. GUS nadał identyfikator 22508.  

  

Uchwała Nr XLVII/405/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Cegłów.  

Podpisano umowę dzierży IZP.6845.4.2018  na okres do 31.12.2022r na część działek 156, 157 

w miejscowości Cegłów. 

 

Uchwała Nr XLVII/404/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Cegłów.  

Podpisano umowę dzierżawy IZP.6845.14.2017 na okres do 31.12.2019r na części działki 696/2 

w miejscowości Piaseczno jednego pomieszczenia w Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Cegłowie w miejscowości Piaseczno.  

 

Uchwała Nr XLVII/403/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych zabudowanych położonych na terenie Gminy Cegłów  

Podpisano umowę dzierżawy IZP.6845.1.2018  na okres do 31.12.2019r na części działki 324/1 

w miejscowości Kiczki Pierwsze oraz działki 339/1, 345/1 w miejscowości Podciernie  

 

Uchwała Nr XLVII/402/18 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów 

w procedurze przygotowania nieruchomości położonej w Mieni, stanowiącej własność Gminy 

Cegłów do podziału i sprzedaży.  

Działka nr 211 pozostała podzielona w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy na 7 działek 

w tym jedna działka wydzielona na komunikację. Wójt Gminy wydał decyzję IZP.6831.7.2018 

w dniu 11.07.2018r.  

 

Uchwała Nr XLVII/401/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piasecznie.  

W dniu 15.06.2018r nabyto Aktem Notarialnym Repertorium 2360/2018 umowa sprzedaży 

działki 681/1 o powierzchni 0,0698 ha położone w Piasecznie. 
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Uchwała Nr XLVII/399/18 w sprawie niewyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

przez działki ewidencyjne nr 334 w miejscowości Cegłów, nr 414, 709 w miejscowości 

Piaseczno, nr 741, 746, 748, 579 w miejscowości Skupie, nr 83, 98, 99 w miejscowości Woźbin.  

Przekazano uchwałę do PSE. 

 

Uchwała Nr XLVII/398/18 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze 

wewnętrznej położonej w miejscowości Cegłów  

Nadaną nazwę ul. Wiosenna uwidoczniono w Internetowym Menadżerze Punktów 

Adresowych. GUS nadał identyfikator 24364.  

 

Uchwała Nr XLVI/391/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu przez działki ewidencyjne nr 156, 157 położone w miejscowości Cegłów 

Ustanowi ono służebność przesyłu Aktem Notarialnym Repetorium A Nr 1754/2018 z dnia 

04.04.2018 za odszkodowaniem  18 000,00 zł tylko dla działek 147/22, 147/23, 147/25, 154/3, 

154/7, 154/8, 154/18 położonych w Cegłowie 

 

Uchwała nr XLV/372/17 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów 

celem przygotowania do nabycia części nieruchomości z działki nr 252 położonej w Tyborowie 

na rzecz Gminy Cegłów stanowiącej współwłasność osób prywatnych 

Działka 252 w Tyborowie podzielona decyzją Wójta Gminy Cegłów znak IZP.6831.9.2018. 

Wydzielona działka 252/1 w Tyborowie  nabyta Aktem Notarialnym umowy sprzedaży 

Repertorium 4281/2018 w dniu 19.10.2018r  

 

Uchwała nr XLV/370/17 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Cegłów 

celem przygotowania do zawarcia aktu notarialnego na ustanowienie na rzecz Gminy Cegłów 

służebność przesyłu 

Brak zawartego aktu notarialnego na ustanowienie służebności dla kanalizacji burzowej ul. 

Leśna Cegłów 1957/10, 1957/9  

 

Uchwała nr XLII/341/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

przez działkę ewidencyjną nr 131/10 położoną w miejscowości Cegłów 

Ustanowi ono służebność przesyłu Aktem Notarialnym Repetytorium A Nr 2166/2018 z dnia 

05.04.2018 za odszkodowaniem  769 zł.  

 

Uchwała nr XL/315/17 w sprawie sprzedaży udziału 9473/108848 w nieruchomości 

zabudowanej z zasobu Gminy Cegłów położonej w Mieni 

Zarządzenie 362/W/2017 wydane w dniu 23.10.2017, przeprowadzono 2  przetargi na zbycie 

nieruchomości. Rozpoczęto rokowania na zbycie nieruchomości które miały zakończyć się w 

2018 roku aktem notarialnym. Po długich rokowaniach zbyto udział  w 3 Aktach Notarialnych 

(AN Repertorium 141174/2019 z 29.03.2019 Państwo Gallak Mienia 96 m. 7; AN Repertorium 
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1459/2019 z 12.04.2019 Państwo Kurek Mienia 96 m. 4; AN Repertorium 1466/2019 z 

12.04.2019 Państwo Macudzńscy Mienia 96A m. 4) 

 

Uchwała nr XXXVIII/305/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

publicznego nieruchomości położonych w miejscowości Cegłów, stanowiących własność 

Gminy  

Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości 604/7, 610/1 zakończony wylicytowaniem przez 

osobę prywatną Zbycie Aktem Notarialnym Repertorium 2152/2018 w dniu 07.05.2018 za 

kwotę 62 000,00 powierzchni 0,0998ha.  

Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości 610/4 zakończony wylicytowaniem przez osobę 

prywatną Zbycie Aktem Notarialnym Repertorium 2267/2018 w dniu 07.05.2018 za kwotę 

65 000,00 powierzchni 0,0891ha.  

Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości 610/2 zakończony wylicytowaniem przez osobę 

prywatną Zbycie Aktem Notarialnym Repertorium 2260/2018 w dniu 07.05.2018 za kwotę 

64 000,00 powierzchni 0,0852ha.  

Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości 610/3 zakończony wylicytowaniem przez osobę 

prywatną Zbycie Aktem Notarialnym Repertorium 2329/2018 w dniu 21.05.2018 za kwotę 

65 000,00 powierzchni 0,0892ha.  

 

Uchwała nr XXXVIII/304/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

publicznego nieruchomości położonej w miejscowości Pełczanka, stanowiącej własność 

Gminy Cegłów 

Po zakończonych Rokowaniach w dniu 11.06.2018 r Aktem Notarialnym 2687/2018 r zbyto 

działkę 142 w miejscowości Pełczanka o powierzchni  0,3700 ha za kwotę 22 000,00 zł na rzecz 

osób  prywatnych.  

 

Uchwała nr XXXVIII/301/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w Cegłowie 

W dniu 18.04.2018r Aktem Notarialnym Repertorium A 3855/2018  nabyto brakujący udział 

1/6 w działce 442/18 w miejscowości Cegłów za kwotę 2345,00zł   

 

Uchwała nr XXXVII/293/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu 

publicznego nieruchomości położonej w miejscowości Mienia, stanowiącej własność Gminy 

Cegłów 

Przetarg ogłoszony na dzień 29.03.2019r pozostał nierozstrzygnięty nikt nie wpłacił wadium i 

nikt nie przystąpił do  przetargu. 
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uchwała nr XXXVI/281/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Cegłów VI/40/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Cegłów  

 

uchwała nr XXXV/270/17 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cegłów,  

Uchwałą Nr VI/38/19 z dnia 28 stycznia 2019r zmieniono przedmiotową uchwałę i  Uchwałą 

Nr VI/39/19 z dnia 28 stycznia przyjęto zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cegłów. 

  

Uchwała nr XXXII/261/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w Hucie Kuflewskiej  

Działka 427/1 w miejscowości Huta Kuflewska nadal jest obciążona hipoteką. Po wyrażeniu na 

zbycie bez obciążenia hipotecznego na rzecz Gminy Cegłów Wójt przystąpi do Aktu 

Notarialnego. 

 

Uchwała nr XXXII/260/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów 

nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w Hucie Kuflewskiej 

Nabyto aktem notarialnym 4785/2018 z 04-12-2018r w formie darowizny działkę 497/2 w 

Hucie kuflewskiej o powierzchni 0,0017 ha pod drogę. 

 

Uchwała nr XX/165/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Cegłów nieruchomości stanowiącej współwłasność osób prywatnych, położonej w Kiczkach 

Pierwszych 

Nabyto aktem notarialnym 975/2018 z 22.02.2018r w formie darowizny działkę 157/2 wraz z 

młynem w Kiczkach Pierwszych. 
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