
RAPORT
o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2016

Dodatek do biuletynu informacyjnego nr 9

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

Dotrzymując słowa, że co roku 
będziemy Państwu przedstawiać 
bieżący raport o stanie gminy, 
przedstawiamy dane na koniec 
2016 roku. Obrazują one stan 
gminy Jedlnia-Letnisko w czterech 

wybranych obszarach: Inwestycje, Finanse, Kultura i Edukacja. 
Rok 2016 był dla gminy bardzo udany. Zrealizowaliśmy 

kolejne inwestycje, dbając jednocześnie o stabilność finansową. 
Pisząc w poprzednim Raporcie o rekordowym 40 milionowym 
poziomie dochodów gminy, wydawało się, że powtórzenie tego 
wyniku będzie bardzo trudne. Należy bowiem pamiętać, że od 
2012 roku nie było żadnej podwyżki opłat i podatków. Tymczasem 
w roku 2016 osiągnęliśmy kolejny rekordowy wynik w dochodach 
gminy - kwotę 48 560 645 złotych.  Dla lepszego zobrazowania 
podam, że w porównaniu z rokiem 2011, gdy obejmowałem urząd 
wójta, dochody wzrosły o ponad 20 milionów złotych. Oczywiście 
trzeba podkreślić, że ważną pozycję w kwocie wzrostu dochodu 
(ok. 30%) stanowią środki przeznaczone na realizację rządowego 
programu 500+. Jednak tak duży wzrost dochodów,  to przede 
wszystkim efekt przemyślanej polityki fiskalnej oraz dyscypliny 
finansów publicznych. To niezmiernie cieszy, bo profesjonalne 
zarządzanie gminą i jej finansami przynosi pożądany efekt i jest 
szansą na jej dalszy i dynamiczny rozwój.  A to z kolei przekłada się 

na jakość życia mieszkańców. Efekty są widoczne gołym okiem: 
wybudowane ulice, oświetlenie, kanalizacja, place zabaw, stadion 
piłkarski, inwestycje w placówkach oświatowych. Rozpoczęta 
pod koniec września 2016 budowa jadalni z funkcją świetlicy 
przy ZSO w Jedlni-Letnisko dobiegła końca i właśnie nastąpiło 
jej uroczyste otwarcie. Bardzo mocno zaawansowana jest 
rozpoczęta jesienią ubiegłego roku budowa targowiska. Oprócz 
wspomnianych inwestycji, staraliśmy się dbać także o inne obszary 
życia mieszkańców gminy, organizując imprezy o rozmaitym 
charakterze: kulturalnym, patriotycznym i rozrywkowym.  Na stałe 
do gminnego kalendarza wpisały się takie wydarzenia jak Sylwester 
pod Gwiazdami, festyny Czas na Rodzinę, Bieg dla Papieża, 
wyjazdy dzieci na zajęcia kulturalne i w czasie ferii zimowych oraz 
wakacji, Regaty Żeglarskie. Wszystkie te działania podejmowane 
przy zgodnej współpracy Radnych i aktywności poszczególnych 
Stowarzyszeń, dają motywację do dalszych wysiłków i pracy dla 
dobra gminy i jej mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią raportu, 
który poparty konkretnymi liczbami, danymi i zestawieniami, 
w wiarygodny sposób dokumentuje efekt naszej pracy, 
przedstawiając stan gminy Jedlnia-Letnisko na koniec 2016 roku. 

Drodzy Mieszkańcy !



Inwestycje w 2016 roku
1. Aktualizacja projektu kanalizacji Etap VIII, 

Aleksandrów 
- w 2016 roku dokonano częściowej zapłaty za 
aktualizację dokumentacji projektowej  
w wysokości 30 000,00 zł 
- termin ukończenia dokumentacji – lipiec 2017 roku

2. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Jedlni-Letnisko – Enklawa  A 
- wybudowano 1000 m.b. sieci, zainstalowano  
19 szt. przepompowni 
- wydatki poniesione w 2016 roku - 141 366,88 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Jedlni-Letnisko Etap VII  
- wybudowano 3567,83 m.b. sieci, 71 szt. przyłączy 
- wydatki poniesione w 2016 roku - 390 966,56 zł 

4. Budowa sieci kanalizacyjnej  
w Jedlni-Letnisko Etap VI 
- wybudowano 13 404 m.b. sieci kanalizacyjnej oraz 
300 szt. przyłączy kanalizacyjnych obejmujących 
ulice: Aleksandrowską, Asnyka, Bracką, Brzozową, 
Czarneckiego, Grunwaldzką, Kolejową i Kwiatową, 
Orzeszkowej, Osiedlową, Różaną, Słupicką, 
Staroogrodową, Tartaczną, Traugutta, Wąską  
i Wjazdową. Zadanie rozpoczęto w połowie 2013 roku 
zakończono w 2016 roku 
- wydatki poniesione w 2016 roku - 51 220,70 zł 

5. Projekt i budowa wodociągu, ul. Słoneczna  
w Lasowicach  
- w 2016 r dokonano częściowej zapłaty za 
dokumentację projektową w wysokości 2 998,74 zł 
- zadanie w trakcie realizacji 

6. Regulacja prawna i wykup działek  
pod przepompownie dz. nr 387/1 Rajec 
Poduchowny i dz. nr 18/3 Myśliszewice  
- wartość wykupu działki: 4 761,90 zł 

7. Budowa studni głębinowej  
na Stacji Uzdatniania Wody  
- w ramach zadania wybudowano Studnię nr 3 na Stacji 
Uzdatniania Wody w Aleksandrowie  
- kwota realizacji: 74 715,00 zł

8. Zakup agregatu prądotwórczego na SUW 
- w ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy  
na potrzeby SUW w Aleksandrowie w celu 
uniezależnienia się od braku dostaw energii elektrycznej 
- wartość: 51 999,48 zł 

9. Projekt i rozbudowa sieci wod.-kan.  
w Groszowicach dz. nr 152/11  
- koszt dokumentacji projektowej – 7 626,00 zł.  
- wybudowano sieć wodociągową o dł. – 437 m.b.   
w tym 11 szt. przyłączy, sieć kanalizacyjna grawitacyjna 
156 m.b., sieć kanalizacji ciśnieniowej - 217m.b. w tym 
11 szt. przyłączy 
- w 2016 roku wydatkowano kwotę 125 158,22 zł  
- zadanie ukończone w roku 2017 

10. Regulacja prawna i wykup części działki  
nr 21/2 w Piotrowicach 
- w ramach zadania przeprowadzono regulację 
prawną działki, na której zlokalizowany jest rurociąg 
odprowadzający wody deszczowe z dróg gminnych  
i drogi wojewódzkiej  
- wartość zadania: 50 203,50 zł

11. Zakup materiału na przebudowę  
dróg gminnych 
- w ramach zadania zakupiono 2390 ton kruszywa  
z przeznaczeniem na utwardzanie ul. Staroradomskiej  
- wartość zadania: 99 802,82 zł

12. Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku gminnym  
przy ul. Słupickiej w lokalu nr 2 
- wartość zadania: 13 014,81 zł

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

Inwestycje

Mariusz ruszkowski - kierownik referatu inwestycj, Gospodarki przestrzennej i Środków unijnych w roku 2016

Rok 2016 to rok wytężonej i ciężkiej pracy przy realizacji budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych. 
Niewątpliwie wyjątkowo ważnym zadaniem było ukończenie rozpoczętej w 2015 roku budowy sali gimnastycznej 
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy. Aktualnie młodzież szkolna i mieszkańcy, zarówno Słupicy, jak  
i okolicznych miejscowości, korzystają z nowoczesnego obiektu. Równocześnie realizowano inwestycje związane 
z budową dróg i ich oświetleniem. Łączna długość wykonanych linii oświetleniowych to ponad siedem i pół 
kilometra z 145 nowoczesnymi lampami. Na ponad pięć i pół kilometra dróg wykonano podbudowę z kamienia, 
a prawie dwa kilometry docelowo utwardzono asfaltem lub kostką betonową. Zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółową analizą inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w roku 2016, którą 
znajdą Państwo poniżej.
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Wykonane oświetlenie na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w 2016 roku

Lokalizacja Długość linii (m.b.) Ilość lamp (szt.) Wartość inwestycji

Maryno 439 10 33 404,00 zł

Myśliszewice 980 20 63 263,00 zł

Rajec Poduchowny dz. 315 335 9 40 000,00 zł

Rajec Szlachecki 490 10 50 174,00 zł

Jedlnia-Letnisko, ul. 1 Maja 1 100 22 77 490,00 zł

Jedlnia-Letnisko, ul. Kościuszki 660 12 51 660,00 zł

Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa 110 4 13 530,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Spacerowa 450 13 30 750,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Staroogrodowa 755 17 46 740,00 zł

Wrzosów, ul. Chabrowa 1 100 16 106 967,75 zł

Siczki, ul. Kwiatowa 1 107 12 13 284,00 zł

Razem 7 526 145 527 262,75 zł

13. Projekt i przebudowa zespołu parkingów  
przy Urzędzie Gminy, OSP, SPZOZ 
- zakres obejmował częściową przebudowę istniejących 
jezdni okalających Urząd Gminy, chodników przy 
Urzędzie Gminy, terenów przylegających 
- wartość zadania: 164 198,11 zł

14. Dofinansowanie zakupu samochodu 
osobowego oznakowanego Komisariat Policji 
w Pionkach 
- na podstawie porozumienia z K.W. Policji w Radomiu 
dofinansowano zakup oznakowanego samochodu dla 
Komisariatu Policji w Pionkach 
- wartość zadania: 20 000,00 zł 

15. Budowa sali gimnastycznej z organizacją 
parkingów przy PSP Słupica 
- zakres zadania obejmował budowę sali gimnastycznej 
z zapleczem 
- wartość zadania: 1 638 140,16 zł w tym  
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 490 000,00 zł 

16. Projekt boiska przy PSP w Słupicy 
- opracowanie dokumentacji technicznej boiska 
wielofunkcyjnego 
- wartość zadania: 4 428,00 zł 

17. Modernizacja sali gimnastycznej  
w ZSO w Jedlni-Letnisku 
- zakres rzeczowy obejmował wymianę parkietu, 
malowanie ścian oraz wymianę wyposażenia 
- wartość zadania: 162 132,55 zł

18. Projekt boiska przy ZSO w Myśliszewicach 
- opracowanie dokumentacji technicznej boiska 
wielofunkcyjnego 
-  wartość zadania: 4 428,00 zł

19. Projekt i budowa jadalni  
w ZSO Jedlnia-Letnisko 
- zakres zadania obejmował budowę jadalni z zapleczem 
technicznym o pow. 450 m2 
- w roku 2016 wydatkowano kwotę: 275 260,28 zł 
- zadanie zakończone w roku 2017

20. Rozbudowa ZSO Myśliszewice 
- przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego 
budynku o pokój nauczycielski, wydzielenie na poziomie 
parteru korytarza łączącego salę gimnastyczną z holem 
głównym, przebudowa sanitariatów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
- wartość zadania: 259 479,53 zł

21. Zakup słupów oświetleniowych i źródeł 
światła 
- zakupiono 8 kompletów słupów oświetleniowych 
SPC-B/6/1 przeznaczonych na ul. Cmentarną  
w Jedlni-Letnisko, oraz 154 szt. opraw OP-91 LED 
przeznaczonych do wymiany istniejących opraw 
nieekonomicznych 
- wartość zadania: 139 433,10 zł

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

Inwestycje
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Wykonane drogi na terenie gminy Jedlnia-Letnisko w 2016 roku

Lokalizacja
Podbudowa Nawierzchnia  

(asfalt, kostka) Wartość inwestycji
Długość (m.b.) Długość (m.b.)

Cudnów, dz. 199 370 20 648,00 zł
Gzowice Kolonia 120 8 860,00 zł
Myśliszewice (do cmentarza) 270 26 827,00 zł
Myśliszewice "sołtysówka" 650 80 730,00 zł
Sadków Polesie, dz. 328, 134 464 30 883,00 zł
Słupica, dz. 485 (wygon) 130 12 801,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. 15 grudnia 314 158 129,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. 1-go Maja (Chopina - przejazd) 800 79 488,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Cmentarna 187 146 985,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Dzierżona 337 25 908,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Kościuszki 475 33 250,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Mickiewicza 517 112 498,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Staroogrodowa 600 29 889,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Staroradomska (do torów) 967 216 644,00 zł
Jedlnia-Letnisko, ul. Wojciechowskiego 226 21 560,00 zł
Sadków G., ul. Turkusowa 309 16 679,00 zł
Wrzosów, ul. Wesoła 990 69 656,00 zł

Razem 5 741 1 985 1 091 435,00 zł
Wskazane wartości to koszt łączny zrealizowania inwestycji, t.j. koszty projektów, uzgodnień, map, wykonania, nadzoru, ewentualnych robót uzupełniających.

22. Projekt i budowa targowiska  
w Jedlni-Letnisko  
- przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 
socjalnego i wiat handlowych na działce nr 778/2  
w Jedlni-Letnisko. W roku 2016 r. zakupiono kostkę  
i obrzeża przeznaczone na inwestycję  
za kwotę: 129 926,03 zł 
- zadanie jest kontynuowane

23. Zakup sprzętu koszącego i zbieracza do traw 
- zakupiono sprzęt koszący do pielęgnacji stadionu na 
Kolonce za kwotę: 17 963,38 zł

24. Projekt i budowa placu zabaw w Aleksandrowie 
- zakres zadania obejmował montaż urządzeń 
zabawowych 
- wartość zadania: 62 106,56 zł 
 

25. Projekt oczyszczania zalewu 
- gmina posiada projekt wraz z pozwoleniem na budowę 
na realizację zadania „Odbudowa zbiornika wodnego 
Siczki na rzece Gzówce” 
- wartość zadania: 83 640,00 zł 

26. Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo 
-rekreacyjnej w Jedlni-Letnisko 
- zakres inwestycji obejmował między innymi wykonanie 
nawadniania płyty boiska stadionu na Kolonce, 
wykonanie trawiastej nawierzchni boiska, ogrodzenia 
płyty do rozgrywek, piłkochwyty, wiaty dla zawodników, 
trybuny dla publiczności oraz zagospodarowanie terenu 
stadionu. Wykonano ogrodzenie frontowe, utwardzono 
plac parkingowy 
- wartość zadania: 620 856,86 zł w tym dofinansowanie 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości: 197 800,00 zł

27. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 
do realizacji projektu - Nowe umiejętności 
szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko 
- w ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne  
za kwotę: 29  142,39 zł 

28. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia 
do realizacji projektu - Równe szanse dla 
wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin 
- w ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne  
za kwotę: 3 952,80 zł

 

Inwestycje
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Realizacja budżetu w 2016 roku
Wskaźniki realizacji budżetu w 2016 roku kształtują się na bardzo dobrym poziomie. Budżet zrealizowano po stronie dochodów 
w 99,73 %. 
Gmina Jedlnia-Letnisko w 2016 roku osiągnęła dochód, przekraczając próg 48 mln zł. 
Dla porównania w roku 2015 dochody zrealizowane wyniosły – 40,70 mln zł, co daje wzrost o ponad 19 %.  
Porównując dochód w stosunku do roku 2011 (początek kadencji), który wzrósł o 20,80 mln zł, co daje wzrost o 75 %.

Dochody w latach 2011 - 2016

Struktura dochodów w 2016 roku

podatki i opłaty:  5 084 417,42 zł
udział w podatkach: 7 742 638,09 zł
woda i ścieki:  1 338 534,49 zł
zwrot z VAT:  306 833,00 zł
wpywy z UE:  3 478 186,17 zł
inne:   985 008,22 zł

Dochody własne w 2016 roku

41 %

7 %

18 %

5 %

27 %

2 %

201620152014201320122011

27 800 000 29 000 600
32 400 000

36 000 000

40 700 000

48 600 000

30 %

31 % 32 %

7 %

dochody własne: 15 457 431,22 zł
dotacje:   14 356 176,99 zł
UE:   3 478 186,17 zł
subwencja:  15 268 851,00 zł

Finanse

aGnieszka zaręba - skarbnik GMiny, kierownik referatu finansoweGo 

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016 zaplanowano po stronie dochodów  
w wysokości: 48 690 161,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan dochodów zrealizowano  
w wysokości: 48 560 645,38 zł. Na wzrost dochodów w 2016 roku znaczący wpływ miało 
wdrożenie programu rządowego 500+. Sukcesywnie zmniejsza się zadłużenie gminy Jedlnia 
-Letnisko, co pokazują przedstawione wykresy. Wydatki budżetu gminy zaplanowano  
w wysokości: 47 179 522,18 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, plan wydatków wykonano  
w wysokości: 45 692 282,80 zł, z tego: 6 809 976,60 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące 
przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz 
funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. To był następny udany rok dla finansów gminy.
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Dochody majątkowe w 2016 roku wyniosły: 4 154 784,97 zł. 
Na zwiększoną wysokość dochodów wpływ miał również udział Gminy w podatkach od osób fizycznych: 6 995 680 zł, wobec 
6 598 945 zł w roku 2015.

Wydatki zrealizowano w 96,84% planu, t.j.: 45 692 282,80 zł, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano: 6 809 976,60 zł.  
Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,9 % wydatków ogółem.

Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2016 roku

Wydatki inwestycyjne w 2016 rokuWydatki bieżące w 2016 roku

oświata:   16 218 424,43 zł
pomoc społeczna:  13 610 011,88 zł
administracja publiczna:  4 218 887,10 zł
gospodarka komunalna:  1 690 012,35 zł
drogi:    680 694,63 zł
kultura:    611 001,89 zł
obsługa długu:    228 978,25 zł

43 %

36,5 %

11,3 %

1,8 %
4,5 %

1,6 %

43,5 %

0,6 %

oświata:   2 370 144,11 zł
drogi:    1 654 593,98 zł
pozostałe:   1 556 210,85 zł
kanalizacja:   746 476,00 zł
oświetlenie:   462 554,66 zł
turystyka:   20 000,00 zł

24,3 %

22,9 %

11,0 %

6,8 % 0,3 %

34,8 %

1 027,08

1268,21

1 626,46
1 496,30

895,26 845,60 898,52

dochód własny wpływy z UE

2016201520142013201220112010

Udział sołectw w podatkach w 2016 roku
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Finanse
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W 2016 roku Gmina Jedlnia-Letnisko planowała zaciągnąć kredyt w wysokości: 477 247,00 zł na sfinansowanie spłat 
kredytów, pożyczek, wykup obligacji przypadających do spłaty w 2016 roku, jak również na sfinansowanie deficytu.  
Dzięki m.in. wypracowaniu nadwyżki budżetu, Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości: 250 000 zł, czyli o 227 247 zł mniej niż 
pierwotnie planowano. Sukcesywnie zmniejszane są koszty obsługi zadłużenia w 2016 roku: 228 978,25 zł przy 289 421,03 zł 
w roku 2015.

Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010 - 2016

Wartość inwestycji i remontów / zadłużenia w latach 2011 - 2016

Zadłużenie w latach 2010 - 2016
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Wydatki z funduszu sołeckiego w 2016 roku
L.p. Sołectwo Zadanie kwota

1 Aleksandrów
Remont łazienki i kuchni w Klubie Rolnika 2 901,36 zł
Zakup wyposażenia kuchni w Klubie Rolnika 7 099,98 zł
Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców sołectwa 3 373,42 zł

2 Antoniówka
Organizacja festynu sołeckiego i dożynek 1 759,07 zł
Wykonanie projektu oświetlenia jednej ulicy gminnej 6 150,00 zł
Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporządkowanie terenu 12 827,76 zł

3 Cudnów
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Cudnów, dożynki, zabawa choinkowa 1 718,72 zł
Utwardzenie odcinka drogi gminnej, zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie 14 000,00 zł

4 Dawidów Wykonanie placu zabaw na dawnym placu szkolnym 9 456,55 zł

5 Groszowice
Zakup namiotu 1 205,00 zł
Organizacja festynu 1 000,00 zł
Projektowanie i budowa chodnika od drogi powiatowej do Wrzosowa 24 600,00 zł

6 Gzowice
Organizacja festynu oraz dożynek 2 545,36 zł
Zakup 4 kpl ławek i stołów oraz namiotu 3 500,00 zł
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach 9 795,67 zł

7 Gzowice-Folwark Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Gzowicach 8 105,62 zł

8 Gzowice-Kolonia Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem od sołtysa w kierunku gajówki 8 809,23 zł

9 Jedlnia-Letnisko Wykonanie podbudowy na drodze gminnej, strona południowa ul. Staroogrodowa 28 144,50 zł

10 Lasowice
Wykonanie chodnika 13 345,35 zł
Zakup 2 szt. ławek na plac zabaw przy ZSO w Myśliszewicach 1 000,00 zł
Zakup namiotu 1 205,00 zł

11 Maryno Pogłębienie i oczyszczenie rowu odwadniającego oraz zamontowanie przepustów 10 807,49 zł

12 Myśliszewice
Zakup wiaty przystankowej (końcowy autobusu linii nr 26 przy szkole) 4 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach 2 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice (Przecinka) etap I 13 532,28 zł

13 Natolin Zakup dwóch wiat przystankowych, wykonanie jednego podłoża pod wiatę przystankową 9 534,08 zł

14 Piotrowice
Budowa zatoki autobusowej 10 143,94 zł
Organizacja dożynek 600,00 zł

15
Rajec 
Poduchowny

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - kontynuacja 24 003,15 zł
Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa, dożynki 2 999,21 zł

16 Rajec Szlachecki

Zakup 6 kpl. lamp oświetleniowych w celu oświetlenia drogi gminnej 12 000,00 zł
Dożynki gminne 400,00 zł
Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej ok. 200 m.b. 950,00 zł
Projekt i wykonanie chodnika w Rajcu Szlacheckim od skrzyżowania do granicy z Radomiem 12 915,00 zł

17 Sadków Modernizacja drogi w Sadkowie (Polesie) 18 744,24 zł

18 Sadków Górki
Modernizacja ul. Turkusowej 16 678,80 zł

Modernizacja oświetlenia 246,00 zł

19 Siczki
Spotkanie integracyjne sołectwa Siczki, organizacja dożynek 2 292,03 zł
Wykonanie przepustów odwadniających na ul. Tulipanowej i Wrzosowej 2 229,16 zł
Wymiana lamp ulicznych na ledowe ul. Kwiatowa 10 500,00 zł

20 Słupica
Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej (Wygon) 11 687,95 zł
Zakup sprzętu nagłaśniającego 4 960,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa 1 15027 zł

21 Wrzosów
Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III 10 080,75 zł
Zakup namiotu 1 101,00 zł
Organizacja dożynek 500,00 zł

RAZEM 346 597,94 zł

Finanse
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Kalendarium wydarzeń w 2015 roku

Uzasadnienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  
z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwałą Nr Ra. 163.2017 z dnia  19 kwietnia 2017 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2016. W dniu 19 czerwca  2017 roku Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi. 
Poniżej przedstawiamy uzasadnienie w/w uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.

„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu  
w dniu 31 marca 2017 roku tj. zgodnie z terminem określonym w art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
          
Skład Orzekający dokonał jego analizy, pod kątem zachowania wymaganej szczegółowości, zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami 
statystycznymi, kompletności oraz zgodności z prawem przedstawionego wykonania budżetu i stwierdził, co następuje:

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie tabelarycznej i opisowej. W części opisowej omówiono wykonanie budżetu. W tabelach 
do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej, zachowując wymóg określony w art. 267, ust. 1 pkt.1 ufp. Dochody i wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową ustaloną 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz.73).
Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są w przedłożonymi do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami.
1.     Plan dochodów ustalony po zmianach na koniec 2016 roku wyniósł 48.690.161zł. Z analizy sprawozdań wynika,  
iż dochody zrealizowano w wysokości 48.560.645zł, co stanowi 99,7% planu i oznacza wzrost w stosunku do 2015 roku o ok. 19%. 
 
Na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE uzyskano dochody w wysokości 3.478.186zł.
Wpływy z dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące co oznacza, że zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych.
Odniesiono się do egzekucji prowadzonych w zakresie należności wymagalnych.
Plan wydatków po zmianach na koniec roku ustalono na kwotę 47.179.522zł, z czego zrealizowano 45.692.282zł, co stanowi 96,8% wykonania 
i oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ok. 12%. Na zadania inwestycyjne wydano 6.809.976zł, tj. 93% zaplanowanej kwoty.  
Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,9% wydatków ogółem.
W części opisowej omówiono realizację zadań inwestycyjnych, jak również zadania współfinansowane ze środków z UE. Zgodnie z art. 269 
pkt. 2 i 3 ufp w sprawozdaniu rocznym odniesiono się do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.  Odniesiono się także 
do zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
W sprawozdaniu przedstawiono realizację dochodów i wydatków, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi 
z ustaw. Należy stwierdzić, iż występuje brak bilansowania się dochodów z wydatkami poniesionymi na cele związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki były o 16.373zł niższe od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  
W myśl art. 182  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki uzyskane z wpływów za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu nie można przeznaczyć na inny cel, niż wskazany w ustawie.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 628.582zł. Wydatki z tego tytułu przewyższają dochody o ok. 40%.  
Z art. 6k ust. 2 i art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2016, poz. 250 z późn. zm.) 
wynika, iż należy dążyć do bilansowania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami tego gospodarowania.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykazanych w sprawozdaniu źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne  
w tym realizację zadań obligatoryjnych i zadania zlecone.

2.     Z analizy sprawozdań rocznych wynika, iż rok zamknięto nadwyżką w wysokości 2.868.362zł.

3.     Łączna kwota długu na koniec 2016 roku zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 7.146.445zł. Dług stanowi 14,7% 
dochodów ogółem. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę, kształtowało się w 2016 roku poniżej 
maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 242 ufp. W wyniku analizy sprawozdań nie stwierdzono zaciągnięcia 
zobowiązań ponad plan wydatków. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wraz ze sprawozdaniem przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego, która spełnia podstawowe wymogi przewidziane  
w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ufp.
Skład Orzekający RIO Zespół w Radomiu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak 
w sentencji uchwały.”
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05.01.2016 - Jubileusz 90-lecia urodzin majora   
  Tadeusza Grotka
23.01.2016 - I Spotkanie Osób Niepełnosprawnych  
  Gminy Jedlnia-Letnisko
10.01.2016 - Podlodowe Mistrzostwa Okręgu   
  PZW w Siczkach 
21.01.2016 - Otwarcie wystawy „Prywaciarze  
  - początki polskiej     
  mikroprzedsiębiorczości”
25.01.2016 - 25-lecie pełnienia funkcji sołtysa  
  wsi Antoniówka
30.01.2016 - Wizyta pielgrzymów wytyczających   
  nowy szlak pielgrzymki świętego   
  Jakuba, biegnący z Warszawy  
  na Święty Krzyż i do Krakowa
04.02.2016 - Pierwszy Bal Karnawałowy Dzieci  
  z Antoniówki i Siczek 
06.02.2016 - Bal Karnawałowy w Aleksandrowie
06.02.2016 - Bal Karnawałowy w Słupicy 
20.03.2016 - II Wieczór Żeglarski Klubu IKAR 
01.03.2016 - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy  
  Wyklętych w Jedlni-Letnisko
13.03.2016 - Warsztaty Wielkanocne  
  w Aleksandrowie 
02.04.2016 - Akcja sprzątania zalewu 
03.05.2016 - Obchody Jubileuszu 1050-lecia   
  Chrztu Polski oraz 225 rocznicy   
  Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
08.05.2016 - II Spływ Kajakowy KŻ IKAR   
  "Radomka-Wiosną"  
08.05.2016 - Uroczystości pod pomnikiem   
  związane z 71. rocznicą zakończenia  
  II wojny światowej
15.05.2016 - Święto Polskiej Niezapominajki 
21.05.2016 - Zajęcia warsztatowe  
  „Zalew możliwości”
21.05.2016 - Warsztaty plastyczne dla    
  najmłodszych mieszkańców  
  Siczek i Antoniówki 
28.05.2016 - Dzień Szkutniczy z KŻ IKAR
04.06.2016 - Dzień Dziecka na Stanicy Żeglarskiej 
04.06.2016 - Festyn Rodzinny w Jedlni-Letnisko  
  „Czas na Rodzinę” 
11.06.2016 - Rzeka Integracji
12.06.2015 - Dzień Samorządności Młodych
12.06.2016 - Integracyjny Rejs Mazurski  
  - Sprawni Żeglarze 

18.06.2016 - Festyn „Czas na Rodzinę” w Siczkach 
20.07.2016 - Światowe Dni Młodzieży 
31.07.2016 - Wielkie Derby dla Norberta 
01.08.2016 - Oddanie Hołdu Powstańcom   
  Warszawskim pod pomnikiem 
05.08.2016 - Uroczyste otwarcie Filii PUP 
13.08.2016 - III Radomski Zlot Miłośników   
  Marki Mercedes-Benz  
  w Jedlni-Letnisko 
14.08.2016 - Festyn „Czas na Rodzinę” dla   
  sołectw Antoniówka, Siczki,   
  Dawidów, Rajec Poduchowny 
28.08.2016 - Dożynki Gminne 
01.09.2016 - Uroczystości upamiętniające 77   
  rocznicę wybuchu II wojny światowej 
04.09.2016 - Dziecięce Regaty Żeglarskie  
  oraz Regaty o Puchar Wójta Gminy  
  Jedlnia-Letnisko 
07.09.2016 - I Integracyjny Rajd Osób    
  Niepełnosprawnych Gminy  
  Jedlnia-Letnisko
11.09.2016 - Festyn ,,Czas na Rodzinę’’  
  w Aleksandrowie  
  i poświęcenie placu zabaw 
18.09.2016 - Uroczystość upamiętniająca majora  
  Franciszka Jaskulskiego ,,Zagończyka’’ 
08.10.2016 - Uroczyste otwarcie sali    
  gimnastycznej w PSP w Słupicy 
16.10.2016 - V Bieg dla Papieża w Jedlni-Letnisku 
12.10.2016 - Program edukacyjno profilaktyczny   
  "Chroń Dziecięce Uśmiechy"  
  w Jedlni-Letnisko 
11.11.2016 - Obchody Święta Niepodległości 
13.11.2016 - Złoty Jubileusz  
  w gminie Jedlnia-Letnisko 
24.11.2016 - Jubileusz 15-lecia Gminnego Klubu  
  Seniora w Jedlni-Letnisko 
25.11.2016 - VIII edycja Powiatowego  
  Dnia Animatora Kultury 
10.12.2016 - Integracyjne Świąteczne  
  Warsztaty Rękodzielnicze 
15.12.2016 - Akcja „Jestem widoczny - jestem   
  bezpieczny” w Publicznym Przedszkolu  
  w Jedlni-Letnisko 
31.12.2016 - Sylwester pod Gwiazdami  
  w Jedlni-Letnisko 

Kultura

Emilia romanowska - sEkrEtarz Gminy, kiErownik rEfEratu Edukacji, kultury, sportu i orGanizacji

Rok 2016, podobnie jak poprzedni, był bogaty w wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Nie zabrakło uroczystości 
patriotycznych, religijnych o podniosłym charakterze. Na stałe w kalendarzu imprez, integrujących 
mieszkańców naszej gminy, zapisały się festyny rodzinne pod hasłem „Czas na Rodzinę”. Zrealizowano kilka 
bardzo ważnych inwestycji oświatowych, takich jak: budowa i oddanie do użytku sali gimnastycznej w Słupicy 
oraz budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisku, rozbudowa ZSO w Myśliszewicach. Wiele zainwestowano 
również w potencjał ludzki - to dwa projekty unijne realizowane w trzech szkołach na terenie gminy: w ZSO 
w Jedlni-Letnisku, w ZSO w Myśliszewicach oraz ZSO w Natolinie. Uczniowie zyskali nowoczesny sprzęt 
komputerowy i multimedialny, roboty, ale także uczestniczyli w wielu zajęciach rozwijających uzdolnienia  
i wyrównujących szanse edukacyjne. Te najważniejsze wydarzenia chcielibyśmy Państwu przybliżyć.
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Wysoki poziom naszej edukacji
Edukacja w naszych placówkach oświatowych stoi na bardzo wysokim poziomie. Potwierdzają to wyniki 
zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. 
W minionym roku szkolnym faworytem okazał się Zespół Szkół w Jedlni-Letnisku. Sprawdzian po szóstej klasie 
szkoły podstawowej uczniowie z Jedlni-Letnisko napisali najlepiej z matematyki i języka angielskiego. Uczniowie 
z PSP w Słupicy otrzymali najlepszy wynik z języka polskiego. Również gimnazjaliści z ZSO w Jedlni-Letnisku 
wypadli powyżej średniej województwa i kraju: w części humanistycznej - z języka polskiego, matematyki  
i części przyrodniczej. ZSO w Natolinie wypadło najlepiej z historii i podstawowej znajomości języka angielskiego.  
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki w porównaniu ze średnimi wynikami powiatu, województwa i kraju.
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Gmina Jedlnia-Letnisko 121 57,5 121 70,1 121 49,6 121 51,6 116 56,2 116 37,3 5 78,8

Gimnazjum  
Jedlnia-Letnisko 67 58,1 67 73,1 67 51,5 67 54,5 65 59,3 65 44,3 2 85,5

Gimnazjum 
Myśliszewice 26 47,9 26 61,0 26 44,9 26 47,6 26 41,6 26 18,2

Gimnazjum  
Natolin 28 65,1 28 71,3 28 49,4 28 48,2 25 63,5 25 39,2 3 74,3
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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  
[%]

Gmina  
Jedlnia-Letnisko 121 59,9 69,9 50,5 121 64,7

PSP w Słupicy 15 59,6 71,0 47,7 15 61,9

PSP w Natolinie 20 60,2 68,8 51,0 20 65,8

PSP w Jedlni-Letnisku 60 60,2 68,8 51,0 60 67,1

PSP w Myśliszewicach 26 59,5 68,3 50,4 26 59,8

pow. radomski 1 500 61,5 70,8 51,7 1 484 65,6

woj. mazowieckie 49 937 66 73 58 49 644 75

kraj 336 370 63 71 54 321 281 71

Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2016

GH-H - gimnazjalny humanistyczny – historia
GH-P - gimnazjalny humanistyczny – język 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 

Porównanie wyników sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej
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Realizacja programów rządowych i zadań z zakresu edukacji
W 2016r.  Gmina  rea l i zowała  zadan ia  wynika jące  
z ustawy o systemie oświaty, wspomagano uczniów w formie 
stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia skorzystało  
w roku szkolnym 2015/2016 263 uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy, w tym:

• ze szkół podstawowych - 136 uczniów
• z gimnazjum - 47 uczniów
• ze szkół ponadgimnazjalnych - 72 uczniów
• 8 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymało   
 zasiłki szkolne

Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu 
Wojewody Mazowieckiego w kwocie: 92 801,00 zł.

Wójt Gminy przyznał 36 stypendiów naukowych i sportowych 
dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. Uczniowie ze 
szkół podstawowych otrzymali 9 stypendiów w kwocie:  
300 - 350 zł każde, w tym 4 stypendia sportowe i 5 za wyniki 
w nauce. W gimnazjum przyznano 27 stypendiów, w kwocie 
500 - 600 zł każde: 22 naukowe i 5 stypendiów za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Łączna kwota przeznaczona na stypendia 
dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy wyniosła: 16 750 zł. 

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było 
wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego 
programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy skorzystało  
33 uczniów. Na realizację tego zadania przeznaczono środki 
finansowe w kwocie: 7 850,00 zł.

Cztery placówki : ZSO w Jedlni-Letnisko, ZSO w Myśliszewicach,  
ZSO Natolin oraz PSP w Słupicy otrzymały dofinansowanie 
przeznaczone na  zakup książek do bibliotek szkolnych  
w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Kwota przyznanej 
dotacji: 7 510,00 zł.

Uczniowie mieli zapewnioną bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 
kół zainteresowań. Zajęcia organizowane były w ramach  
art. 42 Karty Nauczyciela oraz „Grantu Oświatowego Gminy 
Jedlnia-Letnisko”, w ramach którego realizowano zajęcia 
rozwijające uzdolnienia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży.

Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia  
i zainteresowania uczniów zapewniły trzy szkoły: ZSO  
w Jedlni- Letnisko, ZSO w Myśliszewicach i ZSO w Natolinie  
w ramach projektów unijnych. Projekty są realizowane w okresie  
od września 2016 r. do czerwca 2018 r.

Projekt „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” 
rea l izowany w Zespole  Szkół Ogólnokształcących  
w Jedlni-Letnisku w ramach w ramach Działania 10.1 
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 
10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działania projektowe, 

których uczestnikami są uczniowie szkoły, ukierunkowane 
są na rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy, 
kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej oraz przedsiębiorczości. Kompetencje 
kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym 
obywatelem. Uczniowie rozwijają  swoje zainteresowania, 
pasje na zajęciach pozalekcyjnych z chemii, geografii, 
matematyki, fizyki, języka angielskiego, robotyki, które  
prowadzone są metodami aktywnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem metody eksperymentu.  Uczniowie 
otrzymują wsparcie również w postaci zajęć laboratoryjnych 
zorganizowanych we współpracy z Uniwersytetem 
Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego  
w Radomiu. W ramach projektu zostały zakupione pomoce 
dydaktyczne do chemii, geografii, matematyki, fizyki, języka 
angielskiego oraz robotyki. Szkoła została także doposażona 
w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z wymianą sieci 
Internetowej. Całkowita wartość projektu to: 614 532,94 zł.

Projekt pod nazwą „Równe szanse dla wszystkich” 
jest realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. K. Makuszyńskiego w Natolinie i  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach. 
W ramach pro jektu  organ izowane są  różnorodne 
zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe. 
Uczniowie otrzymują wsparcie również w postaci  serii 
warsztatów edukacyjnych zorganizowanych we współpracy 
z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym  
im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz biorą udział w cyklu zajęć 
przygotowywanych przez Centrum Nauki Kopernik oraz 
Planetarium w Warszawie. W ramach projektu zakupione 
zostały także pomoce dydaktyczne do biologii, przyrody, 
języka angielskiego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć 
logopedycznych i matematyki. Szkoły doposażone będą również 
w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych 
nauczycieli pracujących w obu szkołach. Nauczyciele będą mieli 
możliwość podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i studiach 
podyplomowych z zakresu terapii i neurologopedii. Całkowita 
wartość projektu to: 815 363,72 zł.
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