
RAPORT
o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2015

Dodatek do biuletynu informacyjnego nr 4

I N W E S T YC J E FINANSE KULTURA E D U K A C J A

Zgodnie z moją wcześniejszą 
deklaracją przedstawiam 
Państwu raport o stanie gminy 
za rok 2015. Opracowanie 
to skupia się na czterech 
głównych zagadnieniach, 

które mają decydujące znaczenie dla naszej gminy 
i bezpośredni wpływ na jakość życia jej mieszkańców. 
Otrzymujecie Państwo konkretne dane l iczbowe, 
zestawienia oraz skrócone opisy zdarzeń, które obrazują 
stan gminy Jedlnia-Letnisko na koniec roku 2015. 

W mojej ocenie był to bardzo udany rok. Gmina 
Jedlnia-Letnisko w 2015 roku osiągnęła rekordowy poziom 
dochodów, przekraczając próg 40 mln zł. Kwota 10 milionów 
złotych, która stanowi aż 24,57 % wszystkich wydatków 
budżetowych, została przeznaczona na inwestycje i jest 
widoczna w wielu obszarach naszego życia: nowe drogi 

i oświetlenia, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa sali 
gimnastycznej w Słupicy, ośrodek zdrowia w Groszowicach, 
jadalnia przy szkole w Myśliszewicach i wiele innych 
mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców. 
Realizując zamierzenia inwestycyjne oraz ściśle nakreślony 
plan finansowy nie zapominamy o kulturze i oświacie. 
Śmiało mogę powiedzieć, że w minionym roku „działo się 
działo”. Wspólnie przeżyliśmy wiele imprez kulturalnych 
o rozmaitym charakterze, a niektóre z nich jak dożynki, 
festyny dla mieszkańców i pierwszy sylwester zorganizowany 
pod gwiazdami, na długo pozostaną w naszej pamięci. 
To wszystko cieszy i buduje motywację do podejmowania 
dalszych działań. 

Zachęcam do zapoznania się z przedstawionym 
raportem. Mam nadzieję, że będzie on dla Państwa źródłem 
cennych i wiarygodnych informacji oraz stanie się podstawą 
do obiektywnej oceny.                  

Drodzy Mieszkańcy !



Inwestycje

Zrealizowane inwestycje w 2015 roku
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w m. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice
- wartość: 3 652 862,60 zł
- termin realizacji – zakończenie: 12.2015 roku

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Jedlni-Letnisko – Enklawa  B
- wartość: 167 275,85 zł
- termin realizacji -  zakończenie: 07.2015 roku

3. Przebudowa układu komunikacyjnego 
Placu Wolności
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 228 326,86 zł
- termin realizacji - zakończenie: 04.2015 roku

4. Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzozowa
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 13 318,25 zł  
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

5. Projekt i budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza 
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 23 335,75 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

6. Projekt i budowa oświetlenia 
ul. Wojciechowskiego
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 100 641,00 zł
-termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

7. Projekt i budowa oświetlenia Plac Wolności
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko 
- wartość: 41 082,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 05.2015 roku

8. Projekt i budowa oświetlenia ul. Radomska
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 538 769,41 zł
- termin realizacji  - zakończenie: 04.2015 roku

9. Rozbudowa budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 443 220,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

10. Adaptacja budynku gminnego 
na ośrodek zdrowia
- lokalizacja: Groszowice
- wartość: 443 220,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

11. Budowa studni głębinowej na Stacji 
Uzdatniania Wody na działce 1626/2 
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 88 560,00 zł 
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

12. Projekt kanalizacji sanitarnej
- lokalizacja: Sadków
- wartość: 15 000,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

13. Projekt budowy czytelni
- lokalizacja: Groszowice
- wartość: 15 000,00 zł
- termin realizacji - zakończenie:  12.2015 roku

14. Przebudowa nawierzchni - ul. Jasna
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 140 203,12 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12,2015 roku

Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji tj. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.

MARIUSZ RUSZKOWSKI - KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJ, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ŚRODKÓW UNIJNYCH 

W roku 2015 na terenie gminy Jedlnia-Letnisko zrealizowanych zostało bardzo wiele inwestycji. 
Konsekwentnie kontynuowany był projekt pokrycia siecią kanalizacji sanitarnej jak największej 
liczby domostw. Wybudowano, bądź wymieniono oświetlenie, powstały nowe nawierzchnie dróg. 
Prawdziwą perełką wśród ubiegłorocznych inwestycji jest główna droga w stolicy gminy – ulica 
Radomska. W jej sąsiedztwie rozbudowano siedzibę OSP, a na drugim krańcu – wybudowano 
ogrodzenie placu targowego. Ważną inwestycją – była adaptacja budynku gminnego na ośrodek 
zdrowia w Groszowicach i oddanie jej do użytkowania. Trzeba dodać, że rok 2015 obfi tował nie 
tylko w fi nalizację projektów, niewątpliwym sukcesem jest rozpoczęcie wielu inwestycji, które swój 
fi nał będą mieć już w roku bieżącym.
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Inwestycje

15. Przebudowa nawierzchni - Lasowice
- wartość: 423 730,32 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

16. Przebudowa nawierzchni - ul. Pallotyńska
- lokalizacja: Wrzosów
- wartość: 84 425,98 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

17. Przebudowa nawierzchni - ul. Akacjowa
- lokalizacja: Wrzosów
- wartość: 151 967,97 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

18. Przebudowa nawierzchni - ul. Słupicka
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 78 098,19 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

19. Przebudowa nawierzchni - ul. Leśna - etap I
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 90 854,88 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

20. Przebudowa nawierzchni drogi 
wraz z zatoczką autobusową
- lokalizacja: Cudnów
- wartość: 194 517,98 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

21. Przebudowa oświetlenia ulicznego 
ul. Słupicka
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 28 592,43 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

22. Przebudowa oświetlenia ulicznego - Cudnów 
(3 obwody)
- wartość: 139 577,49 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

23. Przebudowa oświetlenia ulicznego 
Groszowice - Choiny
- wartość: 22 602,29 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

24. Przebudowa oświetlenia ulicznego 
ul. Lelewela
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 18 362,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

25. Przebudowa oświetlenia ulicznego 
ul. Traugutt a
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 21 197,74 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

26. Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Ciemna
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 24 373,77 zł (w tym 5 412,00 zł z funduszu 
sołeckiego)
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

27. Przebudowa oświetlenia ulicznego
ul. Tulipanowa
- lokalizacja: Siczki
- wartość: 61 400,50 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

28. Utwardzenie placu zespołu parkingów 
przed Ochotniczą Strażą Pożarną
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 63 649,55 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

29. Projekt utwardzenia placu zespołu parkingów 
przed Urzędem Gminy Jedlnia-Letnisko 
- wartość: 6 150,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 12.2015 roku

30. Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu 
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 59 785,63 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

31. Ogrodzenie targu 
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko
- wartość: 28 230,00 zł
- termin realizacji - zakończenie: 11.2015 roku

Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji tj. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających. 3



Inwestycje

1. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Jedlni-Letnisko – Enklawa A
- wartość: 367 200,13 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 04.2016 roku

2. Budowa kanalizacji 
w Jedlni-Letnisko – Etap VII
- wartość: 1 027 740,94 zł 
- termin realizacji - planowane zakończenie: 08.2016 roku

3. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Jedlni-Letnisko – Etap VI
- wartość: 4 489 816,69 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 04.2016 roku

4. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, 
Siczki, Wrzosów
- wartość: 269 000,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 03.2016 roku

5. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, 
Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, 
Piotrowice 
- wartość: 254 000,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 12.2016 roku

6. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej  
dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec 
Szlachecki. 
- wartość: 134 000,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 06.2016 roku

7. Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Myśliszewice
- wartość: 79 500,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 03.2016 roku

8. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w 
Jedlni-Letnisko – Etap V
- wartość: 83 306,94 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 06.2016 roku

9. Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej dz. 
152/11
- lokalizacja - Groszowice
- wartość: 7 626,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 04.2016 roku

10. Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko
- wartość: 63 937,00 zł
- termin realizacji dokumentacji projektowej: 04.2016 r.

11. Przebudowa boiska piłkarskiego Gminnego 
Obiektu Sportowego w Kolonce
- wartość: 605 357,50 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 05.2016 roku

12. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi 
wojewódzkiej
- lokalizacja: Jedlnia-Letnisko/Siczki
- wartość: 149 555,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 08.2016 roku

13. Budowa sali gimnastycznej z organizacją 
parkingów w PSP Słupicy
- wartość: 2 032 199,00 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 06.2016 
roku

14. Rozbudowa Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących - budowa jadalni
- lokalizacja - Myśliszewice
- wartość: 210 692,28 zł
- termin realizacji - planowane zakończenie: 03.2016 roku

Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji tj. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.

Wieloletnie inwestycje rozpoczęte przed 2015 rokiem 
z planowanym zakończeniem w 2016 roku
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Dotacje
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Finanse

Realizacja budżetu w 2015 roku
Wskaźniki realizacji budżetu w 2015 roku kształtują się na bardzo dobrych poziomach. Budżet zrealizowano po stronie dochodów 
w 98,35 %. 
Gmina Jedlnia-Letnisko w 2015 roku osiągnęła rekordowy poziom dochodów, przekraczając próg 40 mln zł. Dla porównania 
w roku 2014 roku dochody zrealizowane wyniosły – 36 mln zł co daje wzrost o ponad 11 %.  
Porównując wzrost dochodów do roku 2011 (początek kadencji) wzrost dochodów wyniósł aż 12,90 mln zł  (ponad 31 %). 

Dochody gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2011 - 2015

Struktura dochodów w 2015 roku

dochody własne: 20 364 920,88 zł
subwencja:  14 551 160,00 zł
dotacje:   5 753 743,97 zł

udział w podatkach: 6 986 202,21 zł
wpływy z UE:  5 929 948,99 zł
podatki i opłaty:  4 766 676,39 zł
woda i ścieki:  1 294 699,06 zł
inne:   994 806,23 zł
zwrot z VAT:  392 588,00 zł

Dochody własne w 2015 roku

27 800 000 29 000 600
32 400 000

36 000 000

40 700 000

dochody własne: 20 364 920,88 zł
subwencja:  14 551 160,00 zł
dotacje:   5 753 743,97 zł

50,07 %

35,78 %

14,15 %

udział w podatkach: 6 986 202,21 zł
wpływy z UE:  5 929 948,99 zł
podatki i opłaty:  4 766 676,39 zł

34,31 %

29,12 %

23,41 %

6,36 %
4,88 %

1,93 %

Kwoty na wykresie wykazane są w tysiącach złotych.

MARCIN NAROŻNIK - SKARBNIK GMINY, KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO 

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 
41 353 225,43 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów wykonano w wysokości 
40 669 824,95 zł. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych  głównie z UE gmina 
zrealizowała rekordową  wysokość  dochodów. Zdecydowanie zmniejszyło się zadłużenie gminy 
Jedlnia-Letnisko w stosunku do roku 2011, co pokazują przedstawione wykresy. Wydatki budżetu 
gminy zaplanowano  w wysokości  41 933 552,43 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku, plan wydatków 
wykonano w wysokości 40 549 546,85 zł z tego 9 962 869,15 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki 
bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg 
oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. To był dobry rok dla fi nansów gminy.
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Finanse

Tak znaczny wzrost dochodów został osiągnięty między innymi poprzez sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na inwestycje gminne. Dochody majątkowe w 2015 roku wyniosły 5 993 434,39 zł. Jest to najwyższy poziom dochodów 
majątkowych w historii Gminy.
Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:
• 2 263 071,00 zł (Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jedlni-Letnisko)
• 2 114 133,81 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni- Letnisko i sieci wodociągowej w m. Maryno)
• 693 159,89 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko)
• 323 998,66 zł (Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice)
• 39 524,10 zł (Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko)
• 559 546,93 zł (Inne dochody majątkowe)
Na zwiększoną wysokość dochodów wpływ miał również udział Gminy w podatkach od osób fi zycznych - 6 995 680 zł wobec 
6 598 945 zł.

Wydatki zrealizowano w 96,72 % planu tj: 40 549 546,85 zł, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 9 962 869,15 zł. 
Jest to rekordowa wielkość inwestycji w historii Gminy Jedlnia-Letnisko. Stanowią one aż 24,57 % wszystkich wydatków 
budżetowych.

Subwencja - 
Wydatki - 

Tak znaczny wzrost dochodów został osiągnięty między innymi poprzez sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na inwestycje gminne. Dochody majątkowe w 2015 roku wyniosły 5 993 434,39 zł. Jest to najwyższy poziom dochodów 

20152014201320122011

Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca

845,60 zł 898,52 zł
1 027,08 zł

1 268,21 zł

1 626,46 zł

Wydatki bieżce gminy Jedlnia-Letnisko w 2015 roku Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

51,59 %

19,19 %

14,21 %
3,58 %8,37 %

2,08 %
0,98 %

43,02 %
17,60 %

15,12 %

9,74 %
5,72 % 4,34 %

3,02 %
1,44 %

oświata:   15 184 753,15 zł
pomoc społeczna:  5 646 322,61 zł
administracja publiczna:  4 181 870,98 zł
gospodarka komunalna:  2 464 169,81 zł
drogi:    1 052 390,02 zł
kultura:    611 964,64 zł
obsuga długu:    289 421,03 zł

kanalizacja:   4 285 968,52 zł
drogi:    1 753 415,78 zł
pozostałe:   1 506 798,55 zł
oświetlenie:   970 509,18 zł
oświata:   569 413,10 zł
bezpieczeństwo publiczne: 432 597,17 zł
ochrona zdrowia:  300 395,38 zł
turystyka:    143 771,47 zł6
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Finanse
W 2015 roku Gmina Jedlnia-Letnisko planowała zaciągnąć 
kredyt w wysokości 2 120 476 zł na sfinansowanie spłat 
kredytów, pożyczek, wykup obligacji przypadających do 
spłaty w 2015 roku, jak również na sfi nansowanie defi cytu. 
Dzięki m.in. wypracowaniu nadwyżki budżetu Gmina 
zaciągnęła kredyt w wysokości 1 650 000 zł czyli o 470 476 
zł mniej niż pierwotnie planowano. 
Zdecydowanie zmniejszono koszty obsługi zadłużenia w 2015 

roku – 289 421,03 zł przy 379 762,75 zł w 2014 roku. 
Podsumowując dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków 
zewnętrznych (głównie z UE) gmina Jedlnia-Letnisko 
w 2015 roku zrealizowała rekordową wysokość dochodów, 
zrealizowano inwestycje na prawie 10 mln zł, wypracowano 
nadwyżkę budżetu (od 2011 roku Gmina co roku ma 
nadwyżkę), utrzymano stabilną wysokość zadłużenia poniżej 
9 mln zł i zmniejszono znacznie koszty obsługi zadłużenia.

Zadłużenie gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2011 - 2015
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Wartość inwestycji / zadłużenia w latach 2011 - 2015
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Zadłużenie gminy Jedlnia-Letnisko w latach 2011 - 2015
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Finanse

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2015 roku

L.p. Sołectwo Zadanie kwota

1 Aleksandrów
Zakup grzejników do ogrzewania dwóch pomieszczeń (5 sztuk) oraz instalacja do 
grzejników

3 130,35 zł

Zakup płytek do jednego pomieszczenia (40 m²) - płytek mrozoodpornych 1 324,95 z

2 Antoniówka

Oświetlenie ulicy wewnętrznej od p. Zagożdżon w kierunku lasu zgodnie 
z opracowaną dokumentacją

17 757,22 zł

Zakup kosza na śmiecie 221,40 z
Zakup szlaki w ilości 3 wywrotek 892,00 zł

3 Cudnów
Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy zatoce autobusowej 11 652,23 zł
Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy cmentarzu 2 991,36 zł

4 Dawidów Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym 8 739,01 zł

5 Groszowice
Budowa chodnika wzdłuż Groszowic od drogi powiatowej do przejazdu 
kolejowego

25 830,00 zł

6 Gzowice
Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach 7 000,00 zł
Zakup stołów i ławek oraz namiotu dla potrzeb organizacji festynu 5 098,92 zł
Organizacja festynu w okresie letnim 3 000,00 zł

7 Gzowice-Folwark Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach 7 384,85 zł
8 Gzowice-Kolonia Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej (od sołtysa w kierunku gajówki) - etap III 8 179,92 zł

9 Jedlnia-Letnisko
Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko – 
strona południowa (ul. Grunwaldzka, Staroogrodowa)

26 159,74 zł

10 Lasowice Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – zakup materiałów 14 489,28 zł
11 Maryno Remont nieutwardzonych dróg gminnych w Marynie szlaką 10 140,00 zł
12 Myśliszewice Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice - Przecinka 13 960,50 zł
13 Natolin Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie 10 000,00 zł

14 Piotrowice
Projekt zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną 3 026,30 zł
Przebudowa przepustów i modernizacja drogi gminnej 57/2 Piotrowice 
- Aleksandrów

8 064,80 zł

15
Rajec 
Poduchowny

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Rajcu Poduchownym – etap III 26 164,70 zł

16 Rajec Szlachecki

Zakup i montaż 11 tablic informacyjnych wskazujących numery posesji 
zlokalizowanych w wew. drogach w miejscowości Rajec Szlachecki

1 989,00 zł

Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 
w miejscowości Rajec Szlachecki

15 000,00 zł

Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej prowadzącej do pososji 
p. W. Wąsika w miejscowości Rajec Szlachecki

8 162,00 zł

Zakup papieru ksero dla uczniów w ZSO w Natolinie na cele dydaktyczne 999,60 zł
17 Sadków Modernizacja drogi gminnej (Polesie) we wsi Sadków 23 940,70 zł

18 Sadków Górki
Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie 5 000,00 zł
Wyrównanie i utwardzenie kruszywem gminnej drogi gruntowej 5 858,35 zł

19 Siczki
Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w Siczkach 5 256,41 zł
Naprawa gminnych dróg gruntowych poprzez nawiezienie szlaki 1 999,95 zł

20 Słupica
Remont (utwardzenie kruszywem) gruntowej drogi gminnej Słupica-Maryno tzw. 
„Wygon” (etap 3)

17 519,83 zł

21 Wrzosów
Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej 11 808,00 zł
Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Baśniowej (przy posesji nr 11) 393,60 zł

RAZEM 313 134,97 zł
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Kultura

Kalendarium wydarzeń w 2015 roku

EMILIA ROMANOWSKA - KIEROWNIK REFERATU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Rok 2015 dla oświaty w naszej gminie był niezwykle owocny w wydarzenia o charakterze 
edukacyjnym, ale również inwestycyjnym. To także rok, który obfi tował w wydarzenia o charakterze 
kulturalnym i patriotycznym. Odbyło się wiele imprez mających na celu integrację środowiskową. 
W sołectwach  z inicjatywy niektórych radnych i sołtysów pojawiły się projekty, które mają na 
celu uaktywnienie społeczności lokalnych. O inwestycjach przeczytacie Państwo szerzej w innym 
miejscu naszego biuletynu, ale warto tu wymienić takie inwestycje oświatowe jak: budowa 
sali gimnastycznej w PSP w Słupicy, jadalni i świetlicy w ZSO w Myśliszewicach, placów zabaw 
w ZSO i przedszkolu w Jedlni-Letnisku oraz PSP w Słupicy. Dla oświaty najważniejsze są jednak 
przedsięwzięcia edukacyjne i te z minionego roku chcielibyśmy Państwu przybliżyć.

01.03.2015 - Obchody Narodowego 
  Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
03.05.2015 - Obchody rocznicy uchwalenia   
  Konstytucji 3 Maja 
  i Święta Flagi  Państwowej
08.05.2015 - Uroczystości pod pomnikiem   
  związane z 70 rocznicą zakończenia  
  drugiej wojny światowej
19.05.2015 - Gminny konkurs języka angielskiego
25.05.2015 - Święto Polskiej Niezapominajki
02.06.2015 - Festyn z okazji Dnia Dziecka 
  w Publicznym Przedszkolu
19.06.2015 - Uroczystość nadania szkole imienia  
  w PSP w Słupicy
22.06.2015 - Festyn Rodzinny na rozpoczęcie lata  
  I Regaty Żeglarski
25.06.2015 - Mecz dla Adasia
25.06.2015 - Koncerty organowe organizowane 
  w Kościele parafi alnym
06.07.2015 - Konkurs na najładniejszą działkę   
  zlokalizowaną na terenie 
  Gminy Jedlnia-Letnisko
23.06.2015 - Bieg charytatywny 
  dla Adasia
07.07.2015 - Festyn w Gzowicach
10.07.2015 - Aktywne wakacje w CAL-u
21.07.2015 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
27.07.2015 - Rodzinny Festyn w Aleksandrowie
01.08.2015 - Mieszkańcy Jedlni-Letnisko 
  w hołdzie Powstańcom Warszawskim
07.08.2015 - Zlot fanów samochodów 
  marki Mercedes
31.08.2015 - Dożynki Gminne

02.09.2015 - Uroczystości upamiętniające   
  wybuch drugiej wojny światowej
10.09.2015 - Impreza integracyjna w Słupicy
14.09.2015 - Rodzinny Festyn w Antoniówce
24.09.2015 - Festyn GKS Jodła, 
  poświęcenie sztandaru
26.09.2015 - Strażacki jubileusz w Słupicy 
  – 90-lecie OSP
29.09.2015 - Biegiem na pomoc dla Norberta
18.10.2015 - Noc w bibliotece 
19.10.2015 - Bieg dla Papieża
22.10.2015 - Dzień Samorządności Młodych
22.10.2015 - Gimnazjada piłki siatkowej 
  o puchar starosty radomskiego
30.10.2015 - Cała Polska czyta dzieciom – Natolin
30.10.2015 - Dzień Seniora
04.11.2015 - Autorskie spotkanie z poetką 
  dla dzieci Hanną Niewiadomską
06.11.2015 - Śniadanie daje moc – akcja nt.   
  zdrowego żywienia w szkołach  
12.11.2015 - Konferencja "Dopalacze zagrożeniem  
  życia - profi laktyka uzależnień" 
30.10.2015 - Cała Polska czyta dzieciom – Natolin
12.11.2015 - Otwarcie placu zabaw przy   
  Publicznym Przedszkolu 
  w Jedlni – Letnisku
11.11.2015 - Obchody Święta Niepodległości
16.11.2015 - Wieczornica „Polaków Drogi do   
  Niepodległości”- Natolin
09.12.2015 - Konferencja 
  „Przemocy powiedz DOŚĆ”
21.12.2015 - Złote Gody w Jedlni-Letnisku
31.12.2015 - Sylwester pod gwiazdami w Jedlni- 
  Letnisku 9



Edukacja
Grant oświatowy gminy Jedlnia-Letnisko

W maju 2015r. wdrożyliśmy we wszystkich szkołach 
na terenie gminy „Grant oświatowy gminy Jedlnia-Letnisko”. 
W ramach grantu prowadzono w szkołach zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, zajęcia sportowe, oraz zajęcia wyrównujące 
szanse edukacyjne uczniów.  Cieszyły się one ogromnym 
zainteresowaniem uczniów, w związku z powyższym po 
konsultacjach dyrektorów szkół ze środowiskiem szkolnym- 
uczniami i rodzicami, podjęto decyzję o realizacji zajęć 
w czasie wakacji letnich. Z bogatej oferty wakacyjnej 
przygotowanej przez nauczycieli skorzystało wielu uczniów 
z naszej gminy. W czterech placówkach: ZSO Natolin, ZSO 
Myśliszewice, PSP Gzowice i PSP Słupica odbywały się 
przez całe wakacje zajęcia dla uczniów. W ramach tych 
zajęć uczniowie mieli okazję nie tylko rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania, ale również odbyć wiele wycieczek do 
kina, na basen a także rowerowych po najbliższej okolicy. 

Chętnie korzystali również z bazy sportowej oraz zaplecza 
multi medialnego w szkołach. Dzięki tym działaniom dzieci 
i młodzież naszej gminy mieli zapewniony aktywny oraz 
interesujący wypoczynek. Koszt wynagrodzenia wypłaconego 
za zajęcia w ramach „Grantu oświatowego gminy Jedlnia-
Letnisko” za okres wakacji to kwota 35 410,12 zł.  Natomiast 
za cały rok 2015 w ramach tego projektu sfinansowano 
zajęcia za kwotę: 280 462,91zł.

W czerwcu mogliśmy uczestniczyć w pięknej 
uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej 
w Słupicy., która decyzją całej społeczności szkolnej 
otrzymała imię Jana Brzechwy. Uroczystość połączona była 
z poświęceniem sztandaru. W tym dniu, niezwykle ważnym 
dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły, pojawiło się 

w szkole wielu znakomitych gości: ksiądz biskup Piotr 
Turzyński, proboszcz parafii Słupica - ksiądz Krzysztof 
Cielniak, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko - Piotr Leśnowolski, 
Wicestarosta Radomski - Leszek Margas, Przewodnicząca 
Rady Powiatu - Teresa Bartosiewicz, Przewodnicząca Rady 
Gminy Jedlnia Letnisko – Bożena Grad wraz z radnymi, 
Dyrektor Radomskiej Delegatury Kuratorium Oświaty 
Warszawie Izabela Renowska, pracownicy Urzędu Gminy 
i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy 
oraz nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie 
i mieszkańcy. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem 
pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół  
i  zaproszonych gości z budynku szkoły do kościoła 
parafi alnego w Słupicy. 

Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Piotr Turzyński, który 
w homilii zwrócił uwagę na konieczność  poświęcania 
uwagi dzieciom i przekazywania wzorców do naśladowania. 
Ważnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru 
przez Wójta Gminy Jedlnia Letnisko - Piotra Leśnowolskiego 
społeczności szkolnej. Po części oficjalnej uczniowie 
zaprezentowali spektakl pt. „Witajcie w naszej bajce’’, na który 
składały się fragmenty znanych utworów Jana Brzechwy. 
Dzieci z ogromnym entuzjazmem wcieliły się w role Kaczki 
Dziwaczki, Samochwały, Lenia czy Pana Kleksa. Pokazały, 
że znają  twórczość patrona, rozumieją ją i potrafi ą czerpać 
radość z obcowania z nią. Ksiądz biskup poświęcił również 
nowo wybudowany plac zabaw, który natychmiast został 
przetestowany przez młodych mieszkańców. Na koniec goście 
zostali zaproszeni do zwiedzania wystaw, przygotowanych 
w budynku szkoły, dokonywania wpisów w kronice oraz na 
poczęstunek. 
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Edukacja
Sukces naszych gimnazjalistów

Nasi uczniowie coraz lepiej zdają egzaminy zewnętrzne. Zarówno sprawdzian po klasie szóstej szkoły podstawowej 
wypadł bardzo dobrze- tutaj faworytami byli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie, ale egzamin 
gimnazjalny najlepiej napisali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach- uzyskali jeden 
z pięciu najlepszych wyników w powiecie radomskim.
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Porównanie wyników sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej Gminy Jedlnia-Letnisko 
z powiatem radomskim oraz województwem mazowieckim

Część pierwsza Część druga - języki obce

język polski i matematyka język angielski

liczba uczniów ogółem średni 
wynik [%] 

dla części 1

język polski 
średni wynik 

[%]

matematyka 
średni wynik 

[%]

liczba uczniów średni wynik 
[%]

Jedlnia-Letnisko 135 63,30 71,50 54,7 135 76,90

pow. radomski 1 568 64,20 70,60 57,50 1 544 73,90

woj. mazowieckie 49 141 64,80 71,20 58,10 48 432 73,90

kraj 337 002 69,80 73,00 61,00 319 301 78,00

Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego – średnia dla wszystkich szkół Gminy Jedlnia-Letnisko 
z powiatem radomskim oraz województwem mazowieckim

GH-H - gimnazjalny humanistyczny – historia
GH-P - gimnazjalny humanistyczny – polski
GM-M - gimnazjalny matematyczny – matematyka 
GM-P - gimnazjalny matematyczny – przyrodniczy

GA-P - gimnazjalny angielski – podstawowy
GA-R - gimnazjalny angielski – rozszerzony
GN-P - gimnazjalny niemiecki – podstawowy 
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Edukacja
Programy rządowe, Młodzieżowa Rada Gminy

 W ramach programu „Wspierania  edukacj i 
uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych 
przez Gminę Jedlnia-Letnisko” Wójt Gminy przyznał 
stypendia naukowe i sportowe dla najzdolniejszych uczniów. 
W szkołach podstawowych przyznano 19 stypendiów 
w kwocie:  300-350 zł ,  w szkołach gimnazjalnych 
16 stypendiów w kwocie 500-550 zł oraz 3 stypendia 
sportowe w kwocie 300 zł. Łącznie na stypendia dla 
najzdolniejszych uczniów z terenu naszej gminy wydano: 
14 800 zł. 

Wspomagano również uczniów w formie stypendiów 
szkolnych. Z tej formy wsparcia skorzystało w roku szkolnym 
2014/2015 583 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, 
w tym:

• ze szkół podstawowych - 271 uczniów
• z gimnazjów - 150 uczniów
• ze szkół ponadgimnazjalnych - 162 uczniów
• 4 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymało 

zasiłki szkolne
Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu 

Wojewody Mazowieckiego w kwocie 92 801,00 zł. 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej 
było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach 
rządowego programu „Wyprawka szkolna”.  Z tej formy 
skorzystało 86 uczniów .  Na realizację tego zadania 
przeznaczono środki fi nansowe w kwocie 24 150,00zł. 

Trzy placówki: ZSO w Jedlni-Letnisko, ZSO Natolin 
oraz PSP w Gzowicach otrzymały dofinansowanie 
z budżetu wojewody przeznaczone na sfinansowanie 
zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 
w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 
2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki 
w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”. 
Kwota przyznanej dotacji: 29 980,00 zł. 

Doposażono ponadto cztery szkoły w książki do 
bibliotek szkolnych w ramach programu rządowego „Książki 
naszych marzeń”. Dofi nansowanie uzyskały: ZSO w Jedlni-
Letnisku, ZSO w Natolinie, ZSO w Myśliszewicach – każda 
szkoła otrzymała kwotę 2 170 zł, a łączna kwota zakupu 

w każdej szkole wyniosła 2 712,50 zł. PSP w Słupicy 
otrzymało dofi nansowanie 1 000,00 zł, zaś książki zakupiono 
za kwotę 1 247,95 zł. 

Uczniowie mieli zapewnioną bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Zajęcia finansowane 
były m.in. z projektów unijnych w ramach wyrównywania 
szans edukacyjnych. W roku szkolnym 2014/2015 na terenie 
wszystkich szkół z Gminy Jedlnia-Letnisko realizowany 
był projekt unijny „Moja Przyszłość”, w ramach którego 
realizowano zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz 
doradztwa zawodowego. Ze środków z projektu wyposażono 
szkoły w sprzęt multi medialny:

1. Zestaw komputerowy w PSP w Słupicy
2. Projektor i kamera w ZSO w Jedlni-Letnisko
3. Tablica interaktywna w Myśliszewicach
4. Tablica interaktywna i laptop w Natolinie
5. Tablica interaktywna w Gzowicach

Łączna kwota środków pozyskanych w ramach 
projektu „Moja Przyszłość” na zakup sprzętu wyniosła 
20 720 zł .  Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli 
w zajęciach projektowych, wzięli udział w dwóch wycieczkach: 
w grudniu 2014 r. do Warszawy, gdzie mieli okazję obejrzeć 
Stadion Narodowy oraz uczestniczyli w zajęciach w Centrum 
Nauki Kopernik. W maju 2015 r. pojechali na wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie, gdzie zobaczyli m.in. planetarium. 
Łączna kwota środków przeznaczonych na wycieczki 
wyniosła: 19 500,00 zł. 

W sobotę 17 października, o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta sesja 
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, na której powołana została 
Młodzieżowa Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Pomysł 
powstania rady składającej się z uczniów reprezentujących 
wszystkie szkoły z terenu gminy pojawił się w środowisku 
młodzieżowym. Inicjatywa spotkała się z akceptacją wójta 
Piotra Leśnowolskiego i Rady Gminy, czego bezpośrednim 
wyrazem jest uchwała podjęta na sesji rady. Głównym 
celem powołania  Młodzieżowej  Rady Gminy jest 
wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród 
młodzieży poprzez działania wpływające na zwiększenie 
zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy 
publiczne na poziomie lokalnym oraz kształtowania postaw 
społecznych, obywatelskich i patriotycznych.

Młodzież obecna na sesji złożyła petycję do Rady 
Gminy Jedlnia-Letnisko o ustanowienie dnia 1 czerwca 
„Dniem Samorządności Młodych” oraz odznaczenia „Serce 
za Serce” przyznawanego przez dzieci osobom dorosłym. 
Przewodnicząca Rady Gminy Bożena Grad, przyjmując 
petycję, wyraziła przekonanie, że wnioski w niej zawarte 
znajdą odzwierciedlenie w uchwałach, które zostaną wkrótce 
podjęte przez Radę Gminy.12


