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Wstęp 
 

 

Raport o stanie Gminy Mniszków za rok 2020 został przygotowany na podstawie art. 28aa 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  Rozpatrzenie tego dokumentu 

stanowi jedno z uprawnień przyznanych radnym samorządowym. Następstwem 

przedstawienia raportu jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok.  

Zakres raportu obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Mniszków w roku 

2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. 

Przedmiotowy dokument zawiera również między innymi informacje o demografii, finansach 

gminy, pomocy społecznej, oświacie i kulturze. Raport został opracowany na podstawie 

konkretnych danych i pozwala Czytelnikowi na wypracowanie własnego zdania na temat 

stanu samorządu. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem. 

 

Paweł Werłos 

   Wójt Gminy Mniszków  
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1. Informacje ogólne 

 

1.1. Uwarunkowania gminy 

 

Położenie gminy, jej sąsiedztwo, powiązania zewnętrzne i wewnętrzne, uwarunkowania 

przyrodnicze i społeczno-gospodarcze, określają miejsce gminy w układzie gospodarczym  

i przestrzennym kraju. 
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1.2. Uwarunkowania historyczne 

 

Ziemie Gminy Mniszków, zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Pilicy, położone są 

na północno-zachodnim krańcu Małopolski i graniczą od zachodu z Ziemią Piotrkowską 

w dawnym Księstwie Sieradzkim, a od wschodu z Ziemią Opoczyńską w dawnym Księstwie 

Sandomierskim. 

Wpływ na kształtowanie się układu osiedleńczego gminy w okresie 

przedhistorycznym miała rzeka Pilica, a w okresie późniejszym szlak handlowy w relacji 

wschód ‒ zachód, prowadzący z Piotrkowa do Opoczna. W XV wieku szlak ten stał się 

głównym elementem łączącym strukturę osiedleńczą tego rejonu. Należy zwrócić tu uwagę na 

fakt, że obszar dzisiejszej gminy Mniszków w okresie XIII - XIV wieku był najbardziej 

wysuniętym na zachód obszarem Księstwa Sandomierskiego. 

Ponieważ omawiany obszar nie posiada charakteru zwartego etnograficznie, na co 

niewątpliwy wpływ miało położenie na „pograniczu” (w tym przypadku Małopolski  

i Wielkopolski), także układ przestrzenny miejscowości tu występujących nie kwalifikuje się 

do typologicznych klasyfikacji. 

Dopiero na przełomie wieku XIX i XX pojawia się tendencja do większej zwartości 

zabudowy, a w budynkach mieszkalnych do zmniejszania się pomieszczeń pomocniczych,  

tj. sieni i komory na korzyść pomieszczeń ściśle mieszkalnych, w których skupiało się życie 

rodziny. 

Od kilkudziesięciu lat na obszarze gminy dominuje budownictwo mieszkalne  

i usługowe nawiązujące funkcją, formą i konstrukcją do analogicznych realizacji na 

obrzeżach małych miast.  
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1.3. Położenie geograficzne gminy 

 

Mniszków jest gminą wiejską położoną w płd.-wsch. części województwa łódzkiego. Pod 

względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu opoczyńskiego i zajmuje obszar o 

powierzchni 124,16 km², co stanowi 11,94% powierzchni powiatu opoczyńskiego. 

 

Graniczy z gminami: 

 

od północy - gmina Tomaszów Mazowiecki, 

od wschodu - gmina Sławno, 

od południa - gmina Paradyż i Aleksandrów, 

od zachodu - gmina Sulejów i Wolbórz. 
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Struktura demograficzna 

Na terenie Gminy Mniszków mieszka 4695 osób (stan na 31 grudnia 2020 r.). Liczba 

mieszkańców w 2020 roku w stosunku do ubiegłego roku spadła. Różnica pomiędzy stanem      

z roku 2019 a stanem z roku 2020 wynosi 27 osób. 

Tabela: Liczba ludności w Gminie Mniszków 

Lp.  Miejscowość Ogółem Kobiety  Mężczyźni 

1 Błogie Rządowe  292 144 148 

2 Błogie Szlacheckie 92 45 47 

3 Bukowiec nad Pilicą 288 135 153 

4 Duży Potok 161 78 83 

5 Góry Trzebiatowskie 50 28 22 

6 Grabowa i Holendry 147 62 85 

7 Jawor 126 58 68 

8 Jawor-Kolonia 127 64 63 

9 Julianów 83 43 40 

10 Konstantynów 124 62 62 

11 Małe Końskie 135 63 72 

12 Marianka 78 42 36 

13 Mikułowice 125 62 63 

14 Mniszków 683 360 323 

15 Nowe Błogie 102 50 52 

16 Obarzanków-Strugi 61 32 29 

17 Olimpiów 131 68 63 

18 Owczary 140 76 64 

19 Prucheńsko Duże 183 79 104 

20 Prucheńsko Małe 118 53 65 

21 Radonia 290 139 151 

22 Stoczki 218 118 100 

23 Stok 167 79 88 

24 Strzelce 290 137 153 

25 Syski 40 17 23 

26 Świeciechów 152 72 80 

27 Wydraków 6 3 3 

28 Zajączków 79 41 38 
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29 Zarzęcin 207 90 117 

 Ogółem 4695 2300 2395 

 

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Mniszków do 18 roku życia ( stan na 31.12.2020 r.) 

Lp. Dziewczęta Chłopcy Ogółem 

 

1 

 

471 

 

 

542 

 

1013 
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Statystyka mieszkańców według wieku i płci  

w latach 2018-2020 według stanu na dzień 31.12.2020 r. 
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1.4. Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Mniszkowie zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw                       

i zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Mniszków. Od 1 marca 2015 r. rejestracji dokonuje 

się w Rejestrze Stanu Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego 

jest prowadzony w Bazie Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC. 

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie 

stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli 

przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego.  

Zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego są zadaniami zleconymi przez 

administrację rządową. Dodatkowo Urząd Stanu Cywilnego organizuje uroczystości związane                

z Jubileuszem Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 

Jubilaci otrzymują odznaczenia "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawane 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  W 2020 roku Złote Gody obchodziło 8 par                      

z terenu Gminy Mniszków.  
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Tabela czynności z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 

Sporządzone akty urodzenia, w tym: 

- dzieci urodzone na terenie Gminy Mniszków 

- dzieci urodzone za granicą (transkrypcja) 

 

0 

5 

Sporządzone akty małżeństwa, w tym: 

- cywilne 

- konkordatowe 

- zagraniczne ( transkrypcje) 

 

9 

6 

1 

Sporządzone akty zgonu, w tym: 

- na terenie Gminy Mniszków 

- zgon za granicą (transkrypcja) 

 

34 

0 

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

 

18 

Liczba wydanych odpisów (skróconych, zupełnych i 

wielojęzycznych)  aktów stanu cywilnego 

352 

 

 

1.5. Użytkowanie ziemi 

 

Użytkowanie gruntów na terenie gminy w 2020 roku 

 

Użytkowanie gruntów powierzchnia 

Powierzchnia ogółem 12 416 ha 

Użytki rolne razem 7 523 ha 

w tym:  

grunty orne 6 354 ha 

sady 95 ha 

łąki i pastwiska 802 ha 

inne grunty 272 ha 

lasy i grunty leśne 3 263 ha 

pozostałe grunty  

i nieużytki 

1 111 ha 
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Użytkowanie gruntów na terenie gminy w gospodarstwach indywidualnych w 2020 roku 

 

Użytkowanie gruntów Powierzchnia ha 

powierzchnia ogółem 8 023 

użytki rolne razem 7 147 

w tym:  

grunty orne 628 

sady 90 

łąki i pastwiska trwałe 766 

inne grunty 263 

lasy i grunty leśne 790 

pozostałe grunty 

i nieużytki 
86 

 

 

1.6. Uwarunkowania przyrodnicze 

 

Zachodnia część gminy włączona jest w obszar Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

zaś znaczna część gminy Mniszków włączona jest do otuliny jako ochrony Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego. Teren Puszczy Pilickiej uznano za obszar węzłowy o znaczeniu 

międzynarodowym w krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA, charakteryzującej 

się wysokim stopniem różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz korzystnymi 

uwarunkowaniami dla zachowania siedlisk i ostoi gatunków o znaczeniu krajowym  

i europejskim, powiązanych korytarzami ekologicznymi. Całość stanowi zwarty przestrzennie 

i funkcjonalnie układ przyrodniczy, którego zachowanie jest niezbędne dla utrzymania 

równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych w regionie i kraju. 

 

W zakresie ochrony środowiska na terenie gminy obowiązują zasady prowadzenia 

polityki ekologicznej zgodnej z założeniami polityki krajowej, wojewódzkiej i lokalnej  

w oparciu o obowiązujące ustawy i przepisy szczegółowe, bądź zarządzenia dotyczące: 

a) ochrony i kształtowania terenów leśnych; 

b) ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ujęć wody; 
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c) ochrony gleb; 

d) ochrony przyrody; 

e) ochrony dóbr kultury; 

 

1.7. Budowa geologiczna 

 

Pod względem tektonicznym teren leży na granicy dwóch jednostek: kredowej niecki 

łódzkiej oraz jurajskiej antykliny Gielniowa, która zbudowana jest w części centralnej  

z utworów jury środkowej, a na skrzydłach z jury górnej. Najstarszymi utworami na 

omawianym obszarze są osady permu nawiercone na głębokości 3025,0m w miejscowości 

Jawor koło Mniszkowa. Są to wapienie jasnoszare cechsztynu. Na utworach tych zalegają 

osady triasu wykształcone jako wapienie krystaliczne, margle, margle dolomityczne, mułowce 

i piaskowce drobnoziarniste. 

 

1.8.Surowce mineralne i złoża kopalin 

 

Na terenie gminy Mniszków występują różne surowce mineralne, piaskowce, piaski  

i żwiry kredy dolnej udokumentowano w złożach: Radonia, Zajączków, Piaskownica 

Zajączków Wschód, Góry Trzebiatowskie. Złoża te posiadają łączne zasoby rozpoznane  

w kategorii C1 + C2 rzędu 327 770 tys. ton, z w/w złóż eksploatowane jest tylko złoże 

Piaskownica Zajączków Wschód. Wszystkie złoża piasków kwarcowych znajdują się  

w zasięgu Obszarów Najwyższej i Wysokiej ochrony Wód Podziemnych GZWP - w obrębie 

kredowej Niecki Łódzkiej. Udokumentowane zasoby obejmują warstwę suchą i zawodnioną. 

Biorąc pod uwagę powyższe uznano za konfliktowe złoża Zajączków i Piaskownica 

Zajączków-Wschód. Złoża Góry Trzebiatowskie zakwalifikowano do bardzo konfliktowych 

ze względu na położenie w zasięgu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Obszar 

Najwyższej Ochrony Wód Podziemnych GZWP oraz na terenie lasów ochronnych I grupy. 

Złoże piasków kwarcowych Radonia zostało rozpoznane i udokumentowane w zasięgu 

warstwy suchej i przy eksploatacji nie nastąpi zaburzenie oraz ewentualne skażenie poziomu 

wodonośnego. Położenie poza zasięgiem stref ochrony pozwoliło zakwalifikować je jako 

złoże niekonfliktowe. Złoża Mniszków, Mariampol, Stok, są czwartorzędowe. Utwory 

piaszczyste i piaszczysto żwirowe zostały udokumentowane tylko w dwóch złożach - Stok  

i Stok I. Kopalina zalega warstwą o miąższości 5,9 m pod nakładem 0,2 m. Obydwa złoża 
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występują w zasięgu tej samej formy geologicznej - ozu i mają zbliżone parametry górnicze  

i jakościowe. Złoże Stok (z którego wydobycie zostało zaniechane) przylega do złoża  

Stok I od strony południowej. Kruszywo naturalne eksploatowane ze złoża  

Stok I wykorzystywane jest do budowy nasypów drogowych i betonu zwykłego. 

Złoże Mariampol - Stok o kopalinie głównej wapieni i margli, udokumentowano w kategorii 

C2 dla potrzeb przemysłu wapienniczego i cementowego. Kopalina zalega warstwą  

o miąższości średnio 58,2 m pod nakładem średnio 13,2 m. 

Czwartorzędowe gliny zwałowe udokumentowano w złożu Mniszków, z którego wydobycie 

zostało zaniechane. Kopalina charakteryzuje się zmienną zawartością margla. 

Najistotniejszymi jednak są tutaj udokumentowane zasoby surowcowe o dużym znaczeniu dla 

gospodarki, przedstawione w poniższej tabeli: 

 

 

Złoża surowców mineralnych i wód podziemnych 

 

Nazwa 

Złoża 
Rodzaj kopaliny 

Stan 

zagospodarowania 

złoża 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe 

(tys. t) 

Zasoby 

Przemysłowe 

(tys. t) 

Wydobycie 

(tys. t) 

Mniszków surowce ilaste 

ceramiki 

E 14 14 
1 

Mniszków I piaski i żwiry E 38 - 6 

Stok piaski i żwiry Z 668 - - 

Stok I piaski i żwiry T 268 - - 

Piaskownica- 

Zajączków E 

surowce 

szklarskie 

E 26 560 23 566 524 

piaski i żwiry E 3 349 2 934 - 

Zajączków surowce 

szklarskie 
P 139 532 - - 

piaski 

formierskie 

P 82 824 - - 
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Radonia surowce 

szklarskie 

R 47 609 - - 

piaski 

formierskie 

R 5 599 - - 

Góry 

Trzebiatowskie 

surowce 

szklarskie 

P 22 297 - - 

Mariampol - 

Stok 

wapienie  

i margle 

P 209 423 - - 

Mariampol - 

Stok I 

wapienie  

i margle 

R 80 954 - - 

 

 

E - złoże eksploatowane 

P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C1) 

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B -C1) 

T - złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 

Z - złoże, z którego zaniechano wydobycia 
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2. Stosunki wodne  

 

2.1.Wody powierzchniowe 

 

Gmina Mniszków jest uboga w zasoby wód powierzchniowych. Wody powierzchniowe  

z terenu gminy zbiera Zalew Sulejowski oraz dwa cieki wodne Bługa i Radońka, które 

regulują stosunki wodne w glebie, ale nie mają znaczenia dla kształtowania zasobów 

wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. W północno-zachodniej części gminy znajduje się 

fragment Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilicy. Pierwotnym celem utworzenia zbiornika 

było zaopatrzenie w wodę aglomeracji łódzkiej. Obecnie Łódź korzysta z ujęć brzegowych 

ujmujących wodę podziemną infiltrującą ze Zbiornika Sulejowskiego. Zbiornik znajduje się  

w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Zbiornik pełni funkcje retencyjne, 

rekreacyjne i energetyczne.  

 

2.2. Wody podziemne 

 

Główny kierunek odpływu wód jest północno-zachodni. Pierwszy poziom wodonośny 

związany jest z utworami czwartorzędowymi, kredowymi i jurajskimi. 

Obszary występowania pierwszego poziomu wód czwartorzędowych związane są z obszarami 

o dużej miąższości piasków i żwirów rzecznych (doliny) i obszarami występowania piasków 

oraz żwirów wodnolodowcowych. Poziom ten charakteryzuje się zmiennym zawodnieniem 

(średnie wydajności 10-20 m3/h). Najbardziej zasobna warstwa wodonośna występuje  

w dolinie Pilicy. Wysokość występowania tego poziomu wodonośnego waha się od  

150 m n.p.m. (w dolinach rzek) do 190 m n.p.m. (na wysoczyznach z piasków 

wodnolodowcowych). 
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3. Informacje finansowe 

 

3.1.  Wysokość budżetu 

  W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 

27.097.370,92 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 29.357.869,05 zł.  

 

   Poziom realizacji dochodów w stosunku do założonego planu wyniósł 93,65%  

i stanowił kwotę 25.378.477,79 zł co uczyniło w przeliczeniu na 1 mieszkańca dochód  

w wysokości 5.405,42 zł.  

Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe oraz 

majątkowe.  

W 2020 roku Gmina Mniszków wykonała dochody budżetowe bieżące w następujących 

wysokościach:  

- dochody własne 7.293.973,16 zł, co stanowi 30,15% dochodów bieżących; 

 - subwencje ogólne 7.851.257,00 zł, co stanowi 32,45% dochodów bieżących;  

-   dotacje celowe 9.043.585,17 zł, co stanowi 37,38% dochodów bieżących.  

      Dochody budżetowe  majątkowe stanowiły kwotę 2.908.555,59 zł. 

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 90,93% założonego planu, tj.  

w wysokości 26.694.844,75 zł. i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.685,80 zł. 

 

 Budżet gminy za 2020 rok zamknął się deficytem budżetowym.  

Dochody wykonane               + 25.378.477,79 zł  

Wydatki wykonane               - 26.694.844,75 zł  

Nadwyżka (+)/deficyt (-)             - 1.316.366,93 zł 

  

Gmina Mniszków posiada wolne środki w wysokości 944.131,20 zł.  

 

 Na rachunku budżetu gminy na dzień 31.12.2020 roku widniała kwota 1.838.373,36 zł, 

 w tym kwota subwencji oświatowej na m-c styczeń 2021 w wysokości 359.597,00 zł;  

kwota zobowiązań wobec budżetów w wysokości 91.900,01 zł oraz środki pochodzące  

z RFIL w wysokości 604.832,00 zł.  

Należności od budżetów stanowiły kwotę 73.310,00 zł. 
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3.2.  Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

W 2020 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne/majątkowe na łączną kwotę 

4.383.436,63 zł, z tego środki własne przeznaczone w wysokości 3.006.535,66 zł 

stanowiły  68,59% ogólnej kwoty poniesionych nakładów finansowych. Pozostałe środki 

finansowe w kwocie 1.376.900,97zł tj. 31,41% zostały pozyskane ze źródeł 

zewnętrznych, w tym kwotę w wysokości 1.220.649,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego  

w Łodzi, a kwotę w wysokości 156.251,70 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

3.3. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku  

Dział 600 – Transport i łączność  

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania inwestycyjne w 2020 roku. 

1. Zakończono realizację zadania pt. „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury 

turystycznej oraz małej architektury” – Etap I. Zadanie obejmowało budowę ciągów 

pieszo-rowerowo-jezdnych w miejscowościach Marianka-Konstantynów, Błogie 

Rządowe i Zarzęcin. Wartość całego zadania to 3 271 695,01 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE - 1 674 441,30 zł. 
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2. Zakończono również realizację zadania pt. - „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury 

turystycznej oraz małej architektury” - etap II. Zadanie realizowane było w formule 

zaprojektuj-wybuduj i obejmowało swoim zakresem: 

- budowę ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego na odcinku drogi Duży Potok - 

Obarzanków oraz na odcinku Julianów – Góry Trzebiatowskie (nawierzchnia 

bitumiczna);  

 - modernizację ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego na odcinku drogi przez wieś 

Julianów (wykonanie  nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie);  

- budowę ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego na odcinku drogi Błogie Rządowe 

(utwardzenie terenu kruszywem); 

- wykonanie 5  miejsc postojowych - odpoczynku. 

Zgodnie z zapisami zawartej umowy, koszt budowy II etapu ścieżki rowerowej 

wyniesie  1 597 817,40 zł, w tym 935 311,15 zł dofinansowania. 

3. W zakresie działań drogowych w 2020 roku wykonano również roboty budowlane  

w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świeciechów”. 

Zadanie obejmowało wykonanie nakładki bitumicznej oraz odnowienie obustronne 

poboczy z kruszywa łamanego na odcinku 1 km przez teren zabudowany 

miejscowości Świeciechów. Gmina Mniszków uzyskała pomoc finansową pochodzącą 

z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z programu 

modernizacji i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
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4. W ramach współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Opocznie i powiatem 

opoczyńskim wykonano przebudowę i remont ok. 600 metrowego odcinka drogi 

powiatowej 3106E przez miejscowość Prucheńsko Duże. Przy okazji realizacji prac 

budowlanych zostały również wykonane prace konserwacyjne rowów przydrożnych 

na przedmiotowym odcinku.  

5. Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin (tzw. parcele) na odcinku 

1 km, gdzie została wykonana nakładka bitumiczna na istniejącej podbudowie 

tłuczniowej. Nowa nawierzchnia poprawiła komunikację na terenach atrakcyjnych 

turystycznie. Zrealizowano budowę wodociągu łączącego miejscowości Stoczki  

i Strzelce (odcinek o długości 700 m) z rur PCV 110. Wodociąg wykonany został 

systemem gospodarczym przez pracowników gminy Mniszków z wyłączeniem prac 

specjalistycznych przy wykonaniu przejść pod drogą metodą bezwykopową  

i opracowań dokumentacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości a poniesione 

koszty to kwota 40 753,24 złotych. 

6. W porozumieniu między Gminą Mniszków oraz Powiatem Opoczyńskim została 

sporządzona dokumentacja projektowa na odcinek drogi powiatowej nr 3106E na 

odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu 

opoczyńskiego/piotrkowskiego. Dokumentacja określa warunki techniczne                            
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i lokalizację dla kilometrowego odcinka drogi.  W ślad za tym, dwukrotnie złożono 

wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji. 

7. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą 

powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na 

odcinku Strzelce – DK12”. Inwestycja ma zostać współfinansowana przez Gminę 

Mniszków i Powiat Opoczyński. 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

1. Budowa wodociągu Świeciechów-Olimpiów na odcinku 300 m z rur PCV110  

w Świeciechowie została również zrealizowana w 2020 roku. Całe zadanie zostało 

zrealizowane własnymi siłami za pomocą gminnych pracowników oraz sprzętu. 

Wartość zadania to 9 510,65 zł, którego składową jest zakup materiałów oraz 

wykonanie dokumentacji projektowej.  

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Ochotnicze straże pożarne  

1. Dofinansowano zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Bukowcu nad Pilicą 

2. Dofinansowano zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP                              

w Zarzęcinie  

Dział 801 – Oświata i wychowanie  

Szkoły Podstawowe  

W 2020 roku zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu pracowni edukacyjnej „Pod 

kasztanowcem” przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Utworzenie pracowni zrealizowano 

przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Pod utworzenie pracowni 

zaadaptowano salę lekcyjną, którą gruntownie wyremontowano poprzez pomalowanie ścian, 

wymianę wykładziny, nałożenie fototapety. Ponadto wyposażono pracownię w nowoczesny 

sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu, który pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, by 

uczniowie szybciej i skuteczniej zdobywali wiedzę i umiejętności. Zakupiono nowe pomoce 

dydaktyczne, które pozwolą na przeprowadzanie eksperymentów i pokazów, przez co zachęcą 

uczniów do rozwijania postaw badawczych, by lepiej poznać i zrozumieć otaczający nas 

świat. Zamontowano również nowoczesne meble poprawiające estetykę, bezpieczeństwo  
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i higienę pracy, które pozwolą na utrzymanie porządku w pracowni. Nowy mobilny stół 

demonstracyjny, który również pojawił się w sali, będzie służył do przeprowadzania pokazów 

i doświadczeń. Kwota dofinansowania to 44 901,00 zł, a całkowity koszt zadania wynosi                

55 101,00 zł. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Budynek Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie. 

Z uwagi na niezadowalający stan techniczny budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie, 

wzorem lat ubiegłych Gmina Mniszków przeprowadziła prace remontowe i modernizacyjne 

tego budynku. Dotyczyły one ułożenia nowej warstwy papy dachowej na jednej z części 

stropodachu, który w porze deszczowej okazał się nieszczelny. Odnowiono i zabezpieczono 

również część klatki schodowej od frontowej strony budynku, której wierzchnia warstwa 

uległa erozji. 

Dział – 900 Gospodarka komunalna  

1. Oświetlenie placów i ulic  

Zrealizowano zadanie związane z poprawą efektywności funkcjonowania oświetlenia 

ulicznego oraz obniżenia kosztów ponoszonych przez Gminę na oświetlenie uliczne. Zadanie 

było realizowane również w 2020 roku. W roku 2020 wymieniono kolejnych 280 lamp 

ulicznych we wszystkich pozostałych miejscowościach na terenie gminy na lampy oparte na 

technologii LED. Na zakupione lampy przysługuje 5 letnia gwarancja, co pozwoli na redukcję 

kosztów wymian lub napraw, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Na bieżąco w miarę 

możliwości i potrzeb Gmina Mniszków będzie realizować modernizację i remonty szaf 

sterujących oświetleniem ulicznym oraz będzie realizowała zadania inwestycyjne dotyczące 

rozbudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego.  

2. Pozostała działalność 

Regularnie w porze letniej Gmina Mniszków realizuje prace utrzymaniowe zieleni niskiej na 

placach zabaw, boiskach sportowych, placach wokół wszystkich budynków użyteczności 

publicznej stanowiących własność Gminy Mniszków lub będących w jej zarządzie.  

Dział 926 Kultura fizyczna  

Pozostała działalność: 

1. Przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie powstał nowy plac zabaw z elementami 

siłowni, który w całości został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Łódzkiego, w ramach grantu z Doliny Pilicy. Beneficjentem projektu 

była Ochotnicza Straż Pożarna w Mniszkowie, a przygotowaniem wniosku oraz 

koordynacją przedsięwzięcia zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy  

w Mniszkowie. 

2. W Stoczkach powstał plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej oraz małej 

architektury. Niemal połowę kosztów inwestycji pokryliśmy ze środków 

pochodzących z tzw. Grantów Sołeckich z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Teren, 

na którym umiejscowiony został plac zabaw, bezpłatnie przekazała w użyczenie jedna 

z mieszkanek miejscowości. 

3. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego na terenie gminy Mniszków udało się wybudować kolejne 2 miejsca 

rekreacji. Są to strefa zabaw i rekreacji w Zarzęcinie (rejon domu ludowego) oraz 

strefa zabaw i rekreacji w Błogiem Rządowym (teren przy szkole podstawowej). 

Beneficjentami obu grantów są odpowiednio OSP Zarzęcin i OSP Błogie. 

 

3.4. Poziom zadłużenia 

        Zobowiązania   Gminy   Mniszków ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu  

zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 4.926.359,00 zł, z tego: 

a) pożyczka zaciągnięta w 2014r. WFOŚiGW w Łodzi                -     116.359,00 zł; 

b) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w ING Bank Śląski w Łodzi        -    750.000,00 zł; 

c) kredyty zaciągnięte w BSZP o/Mniszków                                  - 4.292.718,00 zł      

w tym: 

- kredyt zaciągnięty w 2009 r.   -        93.200,00 zł; 

- kredyt zaciągnięty w 2011 r.    -  1.166.800,00 zł; 

- kredyt zaciągnięty w 2012 r.    -     500.000,00 zł; 

- kredyt zaciągnięty w 2013 r.    -     400.000,00 zł; 

- kredyt zaciągnięty w 2020 r.    -  1.900.000,00 zł. 

3.5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Mniszków: 

Szkoły z oddziałami przedszkolnymi: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im płk. W. Kucharskiego „WICHRA” w Błogiem 

Rządowym, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą,  
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3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszkowie. 

Punkty Przedszkolne: 

1. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku  

z siedzibą w Mniszkowie. 

 

Liczba uczniów i oddziałów szkół podstawowych według stanu na dzień 30 września 2020 r. 
Lp. Szkoła Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podstawowa 

im. płk. W. 

Kucharskiego 

„WICHRA”  

w Błogiem 

Rządowym 

 

 

 

10 

 

 

 

172 

 

 

 

40 

 

 

 

14 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

16 

 

 

 

14 

 

 

 

22 

 

 

 

12 

2. Szkoła 

Podstawowa w 

Bukowcu nad 

Pilicą 

 

10 

 

123 

 

35 

 

7 

 

9 

 

14 

 

11 

 

6 

 

8 

 

13 

 

20 

3. Szkoła 

Podstawowa 

im. Marii 

Konopnickiej 

w Stoku 

 

 

9 

 

 

34 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

6 

4. Szkoła 

Podstawowa w 

Mniszkowie  

 

 

10 

 

 

190 

 

 

41 

 

 

21 

 

 

19 

 

 

17 

 

 

22 

 

 

13 

 

 

21 

 

 

25 

 

 

11 

5. RAZEM 39 519 120 47 46 53 55 39 48 62 49 

 

 

 

Liczba uczniów punktu przedszkolnego według stanu na dzień 30 września 2020 r.  
Lp. Placówka Liczba oddziałów Liczba dzieci 

 Punkt Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Stoku z siedzibą w Mniszkowie 

 

1 

 

25 

 

 

Wydatki poniesione przez Gminę Mniszków na zadania oświatowe w 2020 roku  
L.p.  Nazwa jednostki oświatowej Wydatki wykonane 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. W. Kucharskiego 

„WICHRA” w Błogiem Rządowym 

1.573.579,82 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą 1.671.868,66 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 

Stoku 

1.090.066,51 
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4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszkowie 2.113.970,21 

5. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie 

179.007,87 

6. RAZEM 6.628.493,07 

 

 

Gmina Mniszków w 2020 r. wnioskowała o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,4 % rezerwy z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych w 

pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych tj. geografia, biologia, fizyka, chemia w szkołach podstawowych (kryterium 

V). Pomoc otrzymała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stoku w kwocie – 

19.205,00 zł.  

Gmina Mniszków w dniu 17 grudnia 2019 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu „Utworzenie 

pracowni edukacyjnej pn. „Pod kasztanowcem” przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie”  

w wysokości dotacji 44 901,00 zł oraz dofinansowaniu własnym z budżetu Gminy Mniszków 

wynoszącym 8 853,95 zł. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny 

Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. W ramach projektu 

wyremontowano jedną z klas, zakupiono wyposażenie m. in.: mobilny stół demonstracyjny  

do doświadczeń, wieszak na mapy, stojak wielofunkcyjny, wskaźnik teleskopowy, tablicę 

szkolna białą suchościeralną, tablice ścienne korkowe, akwarium, szafy, regały ławki i krzesła 

szkole oraz biurko nauczycielskie. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne  

do realizacji podstawy programowej m. in. model symulator – obieg wody w przyrodzie, atlas 

multimedialny, model kwiatu brzoskwini, model szkieletu, model czaszki człowieka oraz 

płuc, wagę elektroniczną, maszynę elektrostatyczną, elektroskop, multimetr, amperomierz, 

woltomierz. Pracownia edukacyjna została również wyposażona w nowoczesny sprzęt audio  

i komputerowy: monitor interaktywny 65 cali, laptop oraz głośniki z mikrofonami.  

 

Wójt Gminy Mniszków w związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błogiem 

Rządowym, złożył wniosek do Wojewody Łódzkiego o udzielenie wsparcia finansowego  

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego 

wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne 

w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa 

dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  W związku z tym Gmina 

Mniszków otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa                             
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w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole 

Podstawowej im. płk W. Kucharskiego „Wichra” w Błogiem Rządowym.  Celem programu 

jest uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych, rozwijanie czytelniczych zainteresowań 

uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację 

wydarzeń promujących czytelnictwo. Warunkiem ubiegania się o wsparcie było zapewnienie 

przez Gminę Mniszków wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów zakupu książek  

co stanowiło kwotę 1.000,00 zł. 

 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Wartość mienia Gminy Mniszków uległa w 2020 r. zwiększeniu o kwotę 788.778,71 zł   

w wyniku następujących działań:                                                                                                                                                          

• Wykonanie placu zabaw w Stoczkach                                                     21 648,00 zł; 

• Wodociąg Stoczki – Strzelce                                                                   40 753,24 zł; 

• Wodociąg Olimpiów – Świeciechów                                                         9 510,65 zł;                                                           

• Wodociąg Bukowiec -Julianów                                                                38 006,93 zł; 

• Zakup łodzi motorowej z przyczepą                                                       158 670,00 zł; 

• Budynek gospodarczy OSP Zarzęcin                                                      301 652,94 zł; 

• Remont drogi gminnej we wsi Świeciechów                                          122 371,86 zł; 

• Oświetlenie uliczne                                                                                   96 165,09 zł.                                                                                      

W 2020 r. wartość mienia komunalnego uległa zmniejszeniu o kwotę 590.662,39 zł na 

skutek:        

• Sprzedaż działki nr 266/2 o pow. 0,0903 ha w Mniszkowie                      44 520,00 zł; 

• Sprzedaż działki nr 266/3 o pow. 0,0876 ha w Mniszkowie                      43 190,00 zł; 

• Likwidacja samochodu pożarniczego Star 28                                              3 200,00 zł; 

• Likwidacja oświetlenia ulicznego                                                             319 023,42 zł; 

• Przekazanie łodzi motorowej dla OSP Zarzęcin                                       158 670,00 zł; 

• Likwidacja sprzętu komputerowego oraz śmietnika w SP w Mniszkowie 22 058,97 zł. 

 

Łączna wartość mienia komunalnego gminy brutto stanowi kwotę 61.873.124,92 zł, 

 z tego: 

- grunty stanowiące własność gminy                                      -       2.110.112,89 zł; 

  - budynki                                         -     12.041.178,86 zł; 

      - budowle i urządzenia techniczne                                      -     42.121.864,13 zł; 

      - maszyny, urządzenia i aparaty                                      -            76.651,57 zł; 

      - specjalistyczne maszyny i urządzenia                                             -          439.769,10 zł; 

      - urządzenia techniczne                                       -       2.612.594,26 zł; 

      - środki transportu                                                   -               2.364.374,96 zł; 
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      - przyrządy i wyposażenie                                       -         106.579,15 zł. 

5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

5.1.  Strategia rozwoju gminy 

Gmina Mniszków nie posiada strategii rozwoju gminy opracowanej i zatwierdzonej                    

w formie aktu prawnego. Strategia rozwoju gminy realizowana jest w oparciu o napływające 

wnioski składanie przez mieszkańców, zadania statutowe wynikające z przepisów prawnych 

oraz możliwości finansowe gminy. Do zadań priorytetowych należy zaliczyć następujące 

działania: 

- rozbudowę i poprawę stanu technicznego oraz funkcjonalnego wszystkich układów 

komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy ze szczególnym uwzględnieniem dróg 

powiatowych, dróg publicznych gminnych oraz dróg gminnych wewnętrznych; 

- podejmowanie działań związanych z poprawą stanu środowiska poprzez rozbudowę  

i modernizację infrastruktury komunalnej związanej z gospodarką ściekową; 

- zapewnienie prawidłowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów bytowo-

gospodarczych o właściwych parametrach użytkowych i właściwej jakości oraz ilości;  

- podejmowanie działań związanych z poprawą stanu powietrza atmosferycznego, poprzez 

ograniczanie emisji CO2, stosowanie źródeł odnawialnych w procesach wytwarzania energii 

cieplnej oraz energii elektrycznej. Preferowanie rozwiązań grzewczych ograniczających 

emisję pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery; 

- poprawę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy z nastawieniem na 

masowość oraz rodzinny charakter uczestnictwa; 

- aktywizację społeczności lokalnej w wspólnych działaniach związanych  

z podtrzymywaniem tradycji regionu oraz działania służące jak największej liczbie 

mieszkańców naszego terenu. 

- rozwój turystyki i wypoczynku bazujący na Zalewie Sulejowskim oraz istniejących terenach 

ciekawych przyrodniczo. Popieranie inicjatywy oddolnej związanej z rozwojem 

agroturystyki; 

- ideę pod hasłem „człowiek jako największe bogactwo naszego terenu”.  

 

5.2.  Planowanie przestrzenne 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument 
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planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest 

określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, 

w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.  

W gminie Mniszków obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy Mniszków  

Nr XXXII/189/13  z dnia 22 października 2013 r.  Uszczegółowienie zasad zagospodarowania 

terenu następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

 

 

GMINA MNISZKÓW 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ                      skala 1 : 25 000 
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Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Mniszków 

Miejscowe Plany 

Zagospodarowania 

Przestrzennego  

Uchwała Powierzchnia  

1. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego – obręb 

Zarzęcin I 

Uchwała Nr VII/53/99 Rady Gminy 

Mniszków z dnia 31 marca 1999r. 

18,33 ha  

 

2. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego – obręb 

Zarzęcin II 

Uchwała nr VII/54/99 Rady Gminy 

Mniszków z dnia 31 marca 1999 r. 

4,90 ha 

3. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego  - obręb 

Zarzęcin III 

Uchwała Nr XXX/191/02 Rady Gminy 

Mniszków 

z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

2,42 ha 

4. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego – obręb Syski 

Uchwała nr XXIX/166/97 Rady Gminy 

Mniszków  

z dnia 18.09.1997 r.  

17,84 ha 

5. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego – obręb 

Mikułowice – Stok 

Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy 

Mniszków 

 z dnia 16.06.2012 r. 

193,95 ha 

6. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego - obręb Syski 

i Holendry 

Uchwała nr XLII/261/14 Rady Gminy 

Mniszków 

z dnia 31.10.2014 r. 

42,20 ha 

 

7. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego – obręb 

Owczary 

Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy 

Mniszków  

z dnia 30.03.2015 r. 

22,62 ha 

 

8. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego – obręb Syski 

Uchwała nr XVII/93/16 Rady Gminy 

Mniszków  

z dnia 25.04.2016 r. 

5,9890 ha 
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Urząd Gminy w Mniszkowie w 2020 r. wydał 14 wypisów i wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 142 zaświadczenia o nieprzeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w biurach geodezyjnych oraz w bankach. 

Na terenie Gminy Mniszków w ubiegłym roku nadano 32 numery porządkowe dla nowo 

wybudowanych budynków mieszkalnych.  

 

Wnioski o ustalenie warunków zabudowy   

 

W 2020 roku do Urzędu Gminy w Mniszkowie wpłynęło 79 wniosków o ustalenie warunków 

zabudowy, w tym: 

a) dla inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych –  69 wniosków; 

b) dla inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę budynku gospodarczego –  6 

wniosków; 

c) rozbudowa zakładu produkcyjnego – 1 wniosek; 

d) dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego – 1 wniosek; 

e) budowa zbiornika wodnego (staw) -  1 wniosek;  

f) budowa zbiornikowej instalacji na gaz wraz z instalacjami gazu – 1 wniosek.  

 

Wnioski o warunkach zabudowy w rozbiciu na miejscowości: 

Błogie Rządowe – 4 szt. 

Błogie Szlacheckie – 2szt. 

Bukowiec nad Pilicą – 3 szt. 

Grabowa – 1 szt. 

Julianów – 3 szt. 

Małe Końskie – 1 szt. 

Mikułowice – 1 szt. 

Mniszków – 6 szt. 

Owczary – 5 szt. 

Olimpiów – 1 szt. 
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Duży Potok – 4 szt. 

Prucheńsko Duże – 9 szt. 

Prucheńsko Małe – 1 szt. 

Radonia – 5 szt. 

Stoczki – 1 szt. 

Strzelce – 2 szt. 

Świeciechów – 3 szt. 

Zajączków – 1 szt. 

Zarzęcin – 26 szt.     

 

Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

                

W 2020 roku do Urzędu Gminy w Mniszkowie wpłynęło 17 wniosków o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Mniszków 

wraz z utwardzeniem terenu i elementami małej 

architektury wraz z oświetleniem miejsc odpoczynku 

rowerzystów za pomocą paneli fotowoltaicznych na 

działkach o nr ewid. 112, 238, 239, 799 obręb Błogie 

Rządowe, gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Mniszków 

wraz z utwardzeniem terenu i elementami małej 

architektury wraz z oświetleniem miejsc odpoczynku 

rowerzystów za pomocą paneli fotowoltaicznych na 

działkach o nr ewid. 2, 3/3, 72/1, 73/2, 80 obręb Zarzęcin, 

gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa utwardzenia terenu na terenie Gminy Mniszków 

wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem 

miejsc odpoczynku rowerzystów za pomocą paneli 

fotowoltaicznych na działce o nr ewid. 178/2 obręb Błogie 

Szlacheckie, gmina Mniszków 
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Gmina Mniszków 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Budowa ścieżki rowerowej w ciągu istniejącej drogi leśnej 

na terenie Gminy Mniszków wraz z utwardzeniem terenu                

i elementami małej architektury wraz z oświetleniem miejsc 

odpoczynku rowerzystów za pomocą paneli 

fotowoltaicznych na działkach o nr ewid. 881, 822/1 obręb 

Błogie Rządowe, gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Błogie 

Rządowe na działce o nr ewid. 306 obręb Błogie Rządowe, 

gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Potok 

B – Zajączków na działce o nr ewid. 809 obręb Potok B, 

działce o nr ewid. 417 obręb Zajączków, gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Góry 

Trzebiatowskie – Julianów na  działce o nr ewid. 318 obręb 

Góry Trzebiatowskie, działce o nr ewid. 217 obręb 

Julianów, gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki rowerowej przyrodniczo-leśnej w ciągu 

istniejącej drogi leśnej na terenie Gminy Mniszków wraz z 

leśnym kompleksem promocyjnym, utwardzeniem terenu              

i elementami małej architektury wraz z oświetleniem 

miejsca odpoczynku rowerzystów za pomocą paneli 

fotowoltaicznych  w ramach edukacji leśnej społeczeństwa 

na działkach o nr ewid. 881, 882/1 obręb Błogie Rządowe, 

gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki rowerowej,  przyrodniczo-leśnej w ciągu 

istniejącej drogi w ciągu istniejących ścieżek leśnych na 

terenie Gminy Mniszków wraz z leśnym kompleksem 

promocyjnym, utwardzeniem terenu  i elementami małej 

architektury oraz oświetleniem miejsca odpoczynku 

rowerzystów za pomocą paneli fotowoltaicznych w ramach 

edukacji leśnej społeczeństwa na działkach nr ewid. 2, 3                  

i 80 obręb Zarzęcin, gmina Mniszków 
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PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Łódź  

Ul. Tuwima 58 

90-021 Łódź 

• Budowa stanowiska słupowego SN 15 KV, budowa linii 

kablowej SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną  

(światłowodową), budowa słupowej stacji 

transformatorowej SN 15 kV / nN 0,4 kV, budowa linii 

kablowych nr 0,4 kV, budowa złączy kablowo-

pomiarowych, budowa szafki oświetlenia ulicznego na 

działkach o nr ewid. 295/1, 340, 309, 310/1, 325, 326 obręb 

Zajączków, gmina Mniszków 

PSG Sp. z o.o.  

Oddział Zakład 

Gazowniczy w Łodzi 

Ul. Targowa 18 

90-042 Łódź 

• Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE na 

działkach o nr ewid. 317, 258, 236, 237, 167, 213, 228 obręb 

Mniszków, gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Budowa utwardzenia terenu na terenie Gminy Mniszków 

wraz z elementami małej architektury wraz z oświetleniem 

miejsc odpoczynku rowerzystów za pomocą paneli 

fotowoltaicznych na działkach o nr ewid. 80 obręb 

Zarzęcin, gmina Mniszków 

PHU „KAMI” Katarzyna 

Kmita  

Kurzelów, ul. Młynarska 

12 

29-100 Włoszczowa 

(pełnomocnik Gminy 

Mniszków) 

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Błogie 

Rządowe na działce nr ewid. 306 obręb Błogie Rządowe, 

gmina Mniszków  

PHU „KAMI” Katarzyna 

Kmita  

Kurzelów, ul. Młynarska 

12 

29-100 Włoszczowa 

(pełnomocnik Gminy 

Mniszków) 

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Potok B – 

Zajączków na działce nr ewid. 809 Potok B, działce nr ewid. 

417 obręb Zajączków, gmina Mniszków 

PHU „KAMI” Katarzyna 

Kmita  

Kurzelów, ul. Młynarska 

12 

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Góry 

Trzebiatowskie - Julianów na działce nr ewid. 318 Góry 

Trzebiatowskie, działce nr ewid. 217 obręb Julianów, gmina 

Mniszków 
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29-100 Włoszczowa 

(pełnomocnik Gminy 

Mniszków) 

Gmina Mniszków • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Błogie 

Rządowe na działkach o nr ewid. 822/1, 881 obręb Błogie 

Rządowe, gmina Mniszków 

Gmina Mniszków • Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej docelowo 

miejscowości Świeciechów – Olimpiów na działkach nr 

ewid. 215, 214 obręb Świeciechów 

 

 

5.3.  Ochrona środowiska 

Zadaniem Gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. jest 

między innymi zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 

gminy Mniszków realizował Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, 

Wojtyszki 18, 98 -277 Brąszewice.  

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt zapewniał lekarz weterynarii Miłosz Kwieciński „COLUMBA VET”.  

Na realizację „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniszków” gmina przeznaczyła środki finansowe  

z budżetu Gminy. Środki były wydatkowane za usługi w zakresie: 

• zadań realizowanych przez schronisko dla zwierząt w ramach programu; 

• wykonywania niezbędnych zabiegów i zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej zwierzętom chorym, rannym i po wypadkach, sprawowania opieki w 

tym opieki weterynaryjnej i dokarmiania wolnożyjących kotów; 

• zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim. 

 

W 2020 r. w ramach podjętych interwencji na wniosek mieszkańców Gminy  

w schronisku zostały umieszone 3 bezdomne psy. Łącznie na dzień 31.12.2020 r.  

w schronisku przebywało 18 bezdomnych psów odłowionych z terenu gminy Mniszków. 

Zwierzęta wyłapywane przez Schronisko są to głównie psy porzucane przez swoich 

właścicieli.   
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Gmina Mniszków wzorem lat ubiegłych podpisała umowę na odbiór i utylizację zwłok 

bezpańskich padłych zwierząt lub ich części tj. produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego kategorii I i II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. z obszaru Gminy z przedsiębiorstwem 

„JASTA” spółka z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, Zakład: Danielów 5, 97-360 Kamieńsk. Przedsiębiorstwo umożliwia również 

odbiór padłych zwierząt od Producentów Rolnych z terenu naszej gminy.   

 

 

Wycinka drzew i usuwanie krzewów 

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew  

i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli 

prywatnych posesji, którzy mogą wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie 

wniesie sprzeciwu. 

Zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje na usuniecie drzew, których obwód pnia 

mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza: 

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

• 50 cm w przypadku pozostałych drzew, 

• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego.  

W 2020 r. do Urzędu Gminy w Mniszkowie wypłynęły 42 zgłoszenia zamiaru 

wycięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych 

usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 W myśl ustawy o ochronie przyrody zostały również wydane 3 zezwolenia na wycinkę 

drzew dla innych podmiotów. 

W 2020 r. Wójt Gminy Mniszków nie wydawał zezwoleń na usunięcie drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie gminy 

Mniszków.  
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Decyzje środowiskowe 

Bardzo ważnym zadaniem wykonywanym przez Gminę jest wydawanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach . 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z pierwszych decyzji, jaką 

należy uzyskać przed przestąpieniem do realizacji planowanego przedsięwzięcia.  

Przedsięwzięcia, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych, dzieli się na dwie podstawowe grupy: 

• przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

• przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma kluczowe znaczenie, bowiem, jeżeli 

planowana inwestycja nie będzie spełniała wymogów środowiskowych, nie będzie możliwa 

jej realizacja.  

W 2020 r. prowadzono postępowania wszczęte w latach ubiegłych, które                            

w 1 przypadku zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wpłynęło 5 kolejnych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

• w 3 przypadkach zostały wydane decyzje umarzające postępowania, 

• w 1 przypadku została wydana prawomocna decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

• w 2 przypadkach została wydana decyzja czasowo zawieszająca postępowania do 

czasu przedłożenia przez inwestorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko.  

 

 

Rolnictwo 

 

W 2020 roku na terenie gminy Mniszków nie wystąpiło zjawisko suszy, ani innych nie 

wymienionych klęsk żywiołowych.  

 

5.4. Mienie komunalne Gminy 

 

 Gmina Mniszków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 159,7567 ha.  

 



 Raport o stanie gminy Mniszków 37 

 

 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Mniszków odbywa się głównie na 

podstawie zapisów „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Mniszków na lata 2015-2019” przyjętego uchwałą NR VII/35/15 Rady Gminy 

Mniszków z dnia 16 czerwca 2015 r. Program zawiera informacje o mieszkaniowym zasobie 

gminy, strukturze mieszkań w zasobie oraz możliwych potrzebach remontowych. 

Dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Mniszków przyjęła uchwałą NR VII/49/19 nowy 

„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniszków na lata 

2019-2023”, rozszerzony o zasoby mieszkaniowe pozyskane w przejmowanym budynku 

ośrodka zdrowia w Mniszkowie i obejmował będzie lokalne mieszkalne zgodne  

z zestawieniem tabelarycznym. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Mniszków obejmuje 18 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni 873,79 m2. Znajdują się one w czterech oddzielnych budynkach: jeden lokal 

w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą, cztery lokale w budynku po 

Gromadzkiej Radzie Narodowej w Bukowcu nad Pilicą, dziewięć lokali w budynku po starym 

dworku szlacheckim w Mniszkowie oraz cztery lokale w budynku Ośrodka Zdrowia  

w Mniszkowie – skomunalizowanym na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, 

przekazywanym przez dotychczasowego zarządcę, tj. Szpital Powiatowy w Opocznie 

 

 

 

 

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych: 

Grunty zabudowane 8,2011 ha 

Grunty pod drogami 118,8238 ha 

Lasy 0,9431 ha 

Grunty przeznaczone pod zabudowę 0,1280 ha (obręb Mniszków) 

0,2105 ha (obręb Bukowiec) 

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 1,0141 ha 

Grunty oddane w dzierżawę 2,2787 ha 

Grunty oddane w użyczenie 0,2697 ha 

Grunty pozostałe 27,8877 ha 
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Plan wykorzystania zasobów nieruchomości gminnych 

 

L.p. Budynek Adres 
Rodzaj 

budynku 

Nr 

lokalu 
Powierzch

nia [m2] 

Rodzaj lokalu 

Łączna 

powierzch

nia 

[m2] 1 
Ośrodek Zdrowia 

w Mniszkowie 

Mniszków, 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

1A 

wielorodzinny 

1 92,41 
mieszkalny 

służbowy 
296,20 2 2 87,18 

3 3 54,31 

4 4 60,30 

5 

tzw. „Pałac” 

- budynek po 

starym dworku 

szlacheckim 

w Mniszkowie 

Mniszków, 

ul. Piotrkowska 

68 

wielorodzinny 

1 38,50 mieszkalny 

socjalny 

378,59 

6 2 20,00 mieszkalny 

socjalny 7 3 43,40 mieszkalny 

socjalny 8 4 34,00 mieszkalny 

socjalny 9 5 58,00 mieszkalny 

socjalny 10 6 24,00 mieszkalny 

socjalny 11 7 81,94 mieszkalny 

socjalny 12 8 41,15 mieszkalny 

socjalny 13 9 37,60 mieszkalny 

socjalny 14 Budynek po 

Gromadzkiej 

Radzie 

Narodowej 

w Bukowcu nad 

Pilicą 

Bukowiec nad 

Pilicą 37 
wielorodzinny 

1 30,00 mieszkalny 

socjalny 171,00 15 2 91,00 mieszkalny 

socjalny 16 3 25,00 mieszkalny 

socjalny 17 4 25,00 mieszkalny 

socjalny 18 
Szkoła 

Podstawowa 

w Bukowcu nad 

Pilicą 

Bukowiec nad 

Pilicą 34 

użyteczności 

publicznej - 

szkoła 

1 40,00 mieszkalny 40,00 

 

 

Na terenie gminy funkcjonują domy ludowe i świetlice o ogólnej wartości 3 698 

955,93 zł.  Z tego wartość świetlic 660 407,44 zł, a wartość domów ludowych 3 038 548,49 

zł. Domy i świetlice zlokalizowane są w następujących miejscowościach: 

• Dom Ludowy w Bukowcu nad Pilicą, 

• Dom Ludowy w Prucheńsku Dużym, 

• Dom Ludowy w Jaworze-Kolonii, 

• Dom Ludowy w Dużym Potoku, 

• Dom Ludowy w Zarzęcinie, 

• Świetlica Wiejska w Małych Końskich, 

• Świetlica OSP w Stoku, 

• Świetlica OSP w Mniszkowie, 



 Raport o stanie gminy Mniszków 39 

 

• Świetlica Wiejska w Strzelcach, 

• Świetlica Wiejska w Radoni, 

• Świetlica w Prucheńsku Małym. 

 

Wszystkie Domy Ludowe oraz Świetlica w Małych Końskich i Świetlica OSP  

w Stoku przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Przy domach ludowych  

i świetlicach prowadzą swoją działalność kulturalną Zespoły Ludowe i Koła Gospodyń. 

Domy Ludowe i Świetlice wynajmowane są również mieszkańcom na organizowanie imprez 

okolicznościowych. Zasady funkcjonowania i odpłatności za wynajem lokali określone 

zostały w Zarządzeniu nr 37/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20.03.2015 r. Z tego tytułu 

Gmina w 2020 roku osiągnęła przychód w kwocie 8 139,62 zł. 

 

Program opieki nad zabytkami 

Gmina Mniszków nie posiada programu opieki nad zabytkami. Niemniej jednak  

w Gminie jest prowadzona ewidencja zabytków gminnych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Gmina Mniszków realizuje 

zadania własne związane z ochroną zabytków ruchomych i nieruchomych na swoim terenie. 

Teren gminy Mniszków obfituje w wiele miejsc i obiektów o charakterze historycznym  

i kulturowym. 

 

Wykaz obiektów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

 

L.p. Miejscowość Ulica/nr Nazwa Określenie Data Materiał 

1 Błogie Rządowe - 
cmentarz 

rzym.-kat. 
 

2 poł. XVIII 

w. 
 

2 Błogie Szlacheckie - kaplica 
Kaplica 

cmentarna 
1918 r. murowany 

3 Błogie Szlacheckie - plebania  1913 r. murowany 

4 Błogie Szlacheckie  

kościół 

paraf. rzym.- 

kat. 

Nawiedzenia 

NPM i św. 

Mikołaja 

1785-1789 r. murowany 

5 Bukowiec n/Pilicą - 
cmentarz 

rzym.-kat. 
 pocz. XX w.  



 Raport o stanie gminy Mniszków 40 

 

6 Mniszków 
Piotrkowska 

68 
dwór  1888 r. murowany 

7 Mniszków 
Piotrkowska 

68 
park dworski XIX w.  

8 Stoczki Duże - 
cmentarz 

ewangelicki 
 pocz. XX w.  

9 Zajączków 14 

kościół 

paraf. rzym.- 

kat. 

p. w. Serca 

Jezusowego 
ok. 1932 r. drewniany 

10 Zajączków 14 dzwonnica  lata 30. XX 

w. 

murowany 

11 Zajączków 16 park dworski XIX w.  

12 Zajączków 16 spichlerz  XIX w.  

13 Zajączków 16 dwór  lata 20. XX 

w. 

murowany 

 

 

 

 

 

Wykaz z gminnej ewidencji zabytków - mienie nieruchome 

 

Lp. Miejscowość Ulica/nr Nazwa Określenie Data 

Uwagi do 

Gminnej 

Ewidencji 

Zabytków 
1 

Błogie 

Rządowe 
- 

cmentarz 

rzym.-kat. 

 2 poł. XVIII 

w. 

 

2 
Błogie 

Szlacheckie 
- 

kaplica 

rzym.- 

kat. 

Kaplica 

cmentarna 

p.w. NMP 

1918 r. 

 

3 
Błogie 

Szlacheckie 
- 

cmentarz 

rzym.-kat. 

 
XIX w. 

 

4 
Błogie 

Szlacheckie 
- 

zespół 

kościelny 

 
XVIII-XIX w. 
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5 
Błogie 

Szlacheckie 
- 

kościół 

paraf. 

rzym.-kat. 

Nawiedzenia 

NPM i św. 

Mikołaja 

1785-1789 r. 

 

6 
Błogie 

Szlacheckie 
- 

cmentarz 

rzym.-kat. 
przykościelny 1806 r. 

Brak karty 

adresowej 

7 
Błogie 

Szlacheckie 
- 

układ 

przestrzenny 
Rzędówka Do XIII w. 

Brak karty 

adresowej 

8 
Błogie 

Szlacheckie 
- plebania 

 
1913 r. 

 

9 
Bukowiec 

n/Pilicą 
- 

cmentarz 

rzym.-kat. 

 Początek XX 

w. 

 

10 Mniszków 
Piotrkowska 

68 
dwór 

 
1888 r. 

Brak karty 

adresowej 

11 Mniszków 
Piotrkowska 

68 
park Dworski XIX w. 

 

12 Prucheńsko 3 chałupa  1915 r.  

13 Radonia - 
układ 

przestrzenny 
Rzędówka Do XIII w. 

Brak karty 

adresowej 

14 Stoczki Duże - 
cmentarz 

ewangelicki 

 początek XX 

w. 

 

15 Stok - 
układ 

przestrzenny 

Układ 

nierozpoznan

y 

XVI w. 
Brak karty 

adresowej 

16 Zajączków - 

kościół 

paraf. 

rzym.-kat. 

p. w. 

Najświętszeg

o Serca 

Jezusowego 

ok. 1932 r. 

 

17 Zajączków - 
układ 

przestrzenny 
Rzędówka XV w. 

Brak karty 

adresowej 

18 Zajączków - dzwonnica  lata 30. XX w.  

19 Zajączków 16 park Dworski XIX w.  

20 Zajączków 16 spichlerz  XIX w.  

21 Zajączków 16 dwór  lata 20. XX w.  

22 Zarzęcin - 
układ 

przestrzenny 
rzędówka 1412 r. 

Brak karty 

adresowej 
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Do miejsc szczególnie ważnych historycznie i kulturowo na terenie gminy Mniszków 

należy zaliczyć następujące obiekty: 

• pojedyncza mogiła partyzancka (oddział majora Hubala) w Błogiem Szlacheckim, 

• tablica pamiątkowa poświęcona „Mieszkańcom Wsi Zarzęcin Zamordowanym Przez 

Okupanta 1939-1945”, 

• pomnik „W rocznicę zwycięskiego boju dnia 23.11.1943 r. O.P. ARMII KRAJOWEJ 

WICHER z okupantem hitlerowskim i pamięci Pomordowanym mieszkańcom 

okolic”, w miejscowości Małe Końskie, 

• pomnik w miejscowości Jawor Kolonia pomordowanym dnia 13.08.1944 r. - Ku Czci 

Żołnierzom Armii Krajowej, 

• pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców wsi Strzelce przez hitlerowskiego 

okupanta w dniu 09.04.1944 roku. 

 

Obiekty, które są wpisane do wojewódzkiego i gminnego rejestru zabytków z terenu 

gminy Mniszków prezentują zróżnicowany stan zachowania. 

 

Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP w Błogiem Szlacheckim - właścicielem jest 

parafia rzymsko-katolicka w Błogiem Szlacheckim. Kościół powstał w latach 1785-1789 r. 

Stan zachowania uważa się za dobry. 

Park Dworski  znajduje się przy ul. Piotrkowskiej w Mniszkowie. Właścicielem obiektu jest 

Gmina Mniszków. Czas powstania to XIX wiek. Stan zachowania dobry. 

Dwór - dawny dworek szlachecki zlokalizowany w sąsiedztwie Parku Dworskiego, również 

przy ul. Piotrkowskiej w Mniszkowie. Czas powstania szacuje się na II poł. XIX w. Stan 

zachowania określa się jako słaby. 

Zespół Dworski zlokalizowany jest w miejscowości Zajączków i jest własnością prywatną. 

Czas powstania to XIX-XX wiek. Stan zachowania określa się jako dobry.  

Z uwagi na to, że cały zespół parkowy jest własnością prywatną, wszelkie działania i prace 

remontowe wykonuje właściciel, po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu zgody od 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. 

 

Infrastruktura komunalna 

Sieć wodociągowa 

Poziom zwodociągowania gminy oscyluje na poziomie 96,8%. Łączna długość 
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publicznej sieci wodociągowej wynosi 103,55 km. Dostęp do wodociągu mają prawie 

wszystkie miejscowości. Sieć zasilana jest z trzech ujęć wód podziemnych zlokalizowanych 

w Zajączkowie, Błogiem Rządowym i Zarzęcinie. Część miejscowości z terenu gminy 

Mniszków jest zaopatrywanych w wodę pochodzącą z gmin ościennych – Olimpiów  

i Świeciechów z Gminy Paradyż, a Duży Potok z Gminy Sławno. Stan techniczny ujęć oraz 

sieci określa się jako dobry. Stan zasobów wód głębinowych i wydajność ujęć na chwilę 

obecną w pełni pokrywa potrzeby mieszkańców gminy. Tereny wokół ujęć wód podziemnych 

(20 m x 20 m) są oznaczone jako strefy ochrony bezpośredniej, a pozostałe strefy ochrony 

wody pośredniej przyjmuje się w granicach występowania lokalnych lejów depresyjnych od 

ujęć wody. 

Miejscowości zasilane w wodę z ujęcia wody podziemnej Zajączków: Zajączków, 

Bukowiec nad Pilicą, Syski, Obarzanków, Julianów, Góry Trzebiatowskie, Grabowa, Małe 

Końskie, Mniszków, Radonia, Stoczki, Strzelce, Jawor, Jawor-Kolonia, Mikułowice i Stok. 

Liczba zaopatrywanej ludności (liczona od liczby mieszkańców tychże miejscowości) to: 

2987 osób. 

Miejscowości zasilane w wodę z ujęcia wody podziemnej Błogie Rządowe: Błogie 

Rządowe, Błogie Szlacheckie, Nowe Błogie, Konstantynów, Marianka, Prucheńsko Małe, 

Prucheńsko Duże i Owczary. Liczba zaopatrywanej ludności (liczona od liczby mieszkańców 

tychże miejscowości) to: 1051 osoby. 

Miejscowości zasilane w wodę z ujęcia wody podziemnej Zarzęcin: Zarzęcin 

Liczba zaopatrywanej ludności (liczona od liczby mieszkańców tychże miejscowości) to: 207 

osób. W okresie letnim (wczasowicze) liczba zaopatrywanej ludności ulega potrojeniu. 

 

Wielkość zasobów wodnych w poszczególnych ujęciach: 

1. Zajączków - 2 studnie głębinowe 

• głębokość S1 - 120 m, S2 - 99 m 

• dolnokredowy poziom wodonośny 

• wielkość zasobów: Q = 96,00 m3/h 

• wydajność: śr. 800,00 m3/h; max. 1000,00 m3/h 

• statyczne zwierciadło wody: ok. 35,7 m p.p.t. 

• pobór wody w 2020 r. = 123 212 m3; śr. 336,64 m3/d 
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2. Błogie Rządowe - 2 studnie głębinowe:  

• głębokość S1 - 26 m, S2 - 32 m 

• czwartorzędowy poziom wodonośny 

• wielkość zasobów: Q = 67,00 m3/h 

• wydajność: śr. 300,00 m3/h; max. 500,00 m3/h 

• statyczne zwierciadło wody: ok. 3,8 m p.p.t. 

• pobór wody w 2020 r. = 59 037 m3; śr. 161,3 m3/d 

 

3. Zarzęcin - 1 studnia głębinowa 

• głębokość S1 - 44 m 

• dolnokredowy poziom wodonośny 

• wielkość zasobów: Q = 56,00 m3/h 

• wydajność: śr. 100,00 m3/h; max. 300,00 m3/h 

• statyczne zwierciadło wody: ok. 5,6 m p.p.t. 

• pobór wody w 2020 r. = 23 468 m3; śr. 64,12 m3/d 

 

 

Sieć kanalizacyjna 

Gospodarka ściekami komunalnymi odbywa się poprzez odprowadzanie ścieków do 

przydomowych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do 

zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki bezodpływowe są opróżniane i przywożone na stację 

zlewczą oczyszczalni ścieków w Mniszkowie i Sulejowie. Opróżnianiem tych zbiorników 

zajmują się firmy prywatne, a ich działalność na terenie gminy jest regulowana przez tut. 

organ. 

Ścieki gospodarcze w poszczególnych miejscowościach są gospodarowane przez 

gospodarstwa na własnych gruntach i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. 

Istotne zagrożenie stanowią zbiorniki z gnojowicą oraz nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 

(szamba), które zanieczyszczają wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne, a tym samym 

wpływają negatywnie na gospodarkę wodną oraz środowisko naturalne. 

Poziom skanalizowania naszej gminy określa się na poziomie 29,80%. Miejscowości 

wyposażone w pełni lub częściowo w sieć kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną to: Mniszków, 

Jawor, Jawor-Kolonia, Radonia, Małe Końskie, Marianka, Konstantynów i Błogie 

Szlacheckie. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 38,14 km. Na koniec 2020 
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roku ilość przyłączy kanalizacyjnych wyniosła 491 szt. Zbiorczą siecią kanalizacyjną 

odprowadzane są ścieki bytowe do gminnej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie,  

o przepustowości maksymalnej 400 m3/d. Ścieki surowe (wpływające do oczyszczalni)  

w pierwszej kolejności są przepuszczane przez sito (oczyszczanie mechaniczne), a w drugiej 

poddawane są procesom biologicznego oczyszczania. Ścieki surowe po przejściu całego 

procesu stają się ściekami oczyszczonymi, odprowadzanymi do cieku wodnego „Radońka” 

zgodnie  z wydanym dla gminy pozwoleniem wodnoprawnym. 

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków na 

terenie gminy Mniszków są zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie (PGW Wody Polskie), zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne od 2018 roku. 

Taryfy zawierają informacje o wysokościach stawek za korzystanie przez mieszkańców z 1m3 

wody pochodzącej z instalacji wodociągowej i odprowadzania 1m3 ścieków do sieci 

kanalizacyjnej. Dane przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub gmina występuje do PGW 

Wody Polskie z propozycją stawek za wodę i ścieki na okres trzech najbliższych lat, a tenże 

podmiot po przeprowadzeniu pozytywnej procedury weryfikacyjnej zatwierdza 

zaproponowane stawki. 

W odpowiedzi na wniosek Gminy Mniszków, dnia 25 kwietnia 2018 r. Gmina Mniszków 

decyzją WA.RET.070.1.324.2.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zostały zatwierdzone taryfy 

dotyczące stawek za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków zgodnie z przepisami  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

 

 

 

Ceny i stawki za m3 wody oraz odprowadzania ścieków 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i 

stawek opłat 

Obowiązując

a w dniu 

złożenia 

wniosku 

Obowiązująca 

w dniu złożenia 

wniosku 

Obowiązująca 

w dniu złożenia 

wniosku 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Grupa 1 

Cena wody 

(zł/m3) netto 
2,30 zł 2,30 zł 2,35 zł 2,40 zł 

Cena wody 

(zł/m3) brutto 

2,48 zł 2,48 zł 2,54 zł 2,59 zł 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

netto 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
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Stawka opłaty 

abonamentowej 

brutto 

2,16 zł 2,16 zł 2,16 zł 2,16 zł 

Taryfowa 

grupa 

odbiorców 

usług 

Rodzaj cen i 

stawek opłat 

Obowiązująca 

w dniu 

złożenia 

wniosku 

Obowiązująca 

w 

dniu złożenia 

wniosku 

Obowiązująca 

w 

dniu złożenia 

wniosku 

W okresie od 25 

do 36 miesiąca 

obowiązywania 

nowej taryfy 

Grupa 1 

Cena usługi 

odprowadzania 

ścieków 

(zł/m3) 

netto 

3,50 zł 3,50 zł 3,55 zł 3,60 zł 

Cena usługi 

odprowadzania 

ścieków 

(zł/m3) 

brutto 

3,78 zł 3,78 zł 3,83 zł 3,89 zł 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

netto 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Stawka opłaty 

abonamentowej 

brutto 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

Sieć drogowa gminy 

 

Szkielet układu drogowego gminy Mniszków tworzą droga krajowa DK12 

o przebiegu (wschód-zachód) oraz drogi powiatowe łączące miejscowości na terenie jednego 

lub kilku powiatów ościennych. Stanowią one główne ciągi komunikacyjne łączące 

miejscowości położone na terenie gminy m. in. z takimi ośrodkami miejskimi jak Sulejów, 

Opoczno, Tomaszów Mazowiecki. Sieć drogową uzupełniają drogi gminne o znaczeniu 

lokalnym zapewniające komunikację drogową na terenie gminy. Układ takich dróg dzielimy 

na drogi gminne publiczne i wewnętrzne, służące przede wszystkim potrzebom obsługi ruchu 

lokalnego. 

 

Drogi krajowe 

L.p. Numer drogi Przebieg (odcinek) Klasa drogi 

1 DK12 Piotrków Tryb. ‒Radom 
Główna ruchu 

przyspieszonego (GP) 

 

Drogi powiatowe 
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Nr drogi Przebieg drogi 
Długość 

całkowita [km] 

4328E Tomaszów Maz. - Bukowiec n. Pilicą - Radonia 8,1 

1501E Dąbrowa n. Czarną - Wójcin - Mniszków - Grudzeń 11,2 

3105E Bukowiec n. Pilicą - Zajączków 2,4 

3106E Grabowa - Małe Końskie, Błogie - Sulejów 11,6 

3107E Strzelce - Błogie 3,0 

3921E Stoczki - Błogie 3,5 

RAZEM: 39,8 km (całość w nawierzchni twardej - asfaltowej) 

 

Drogi powiatowe w części nie spełniają wymaganych warunków technicznych m. in. 

co do szerokości pasów drogowych, jezdni, poboczy i odwodnień oraz stanu technicznego 

nawierzchni. 

 

 

Drogi gminne publiczne 

Nr drogi Przebieg drogi Uwagi 

Długość o 

nawierzchni 

twardej 

[km] 

Długość 

całkowita 

[km] 

107101E 
Bukowiec n. Pilicą - Julianów - gr. gm. 

Tomaszów Maz. 
G000001 2,57 2,57 

107102E Bukowiec n. Pilicą - Obarzanków - Duży Potok G000002 2,6 2,6 

107103E Bukowiec n. Pilicą - Zajączków G000003 1,16 1,16 

107104E 
Zajączków - Wydraków - gr. gm. Sławno 

(Olszowiec) 
G000004 0,5 1,83 

107105E Syski - gr. gm. Sławno (Sepno) G000005 2,23 2,23 

107106E Błogie Rządowe - Zarzęcin G000006 5,22 5,22 

107107E Prucheńsko Małe G000007 2,04 2,04 
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107108E Konstantynów - Marianka G000008 2,78 2,78 

107109E Strzelce - Owczary - gr. gm. Sulejów G000009 4,88 4,88 

107110E Radonia - Olimpiów - gr. gm. Paradyż G000010 2,86 2,86 

107111E Stok - gr. gm. Paradyż (Mariampol) G000011 3,00 3,00 

107112E 
gr. gm. Aleksandrów - Olimpiów - 

Świeciechów 

- Mikułowice - Stok 

G000012 7,03 7,03 

107113E Stok - gr. gm. Sławno (Popławy) G000013 0,59 0,59 

RAZEM: 38,79 km  
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Sieć drogowa gminy 

Drogi gminne publiczne wciąż wymagają modernizacji. Kilka odcinków w chwili 

obecnej posiada nawierzchnię gruntową lub tłuczniową i wymagają remontu poprzez 

uzupełnienie podbudów tłuczniem oraz położenie nawierzchni asfaltowej. Wiele odcinków 

dróg asfaltowych posiada tylko jedną warstwę asfaltu (warstwa wiążąca), co znacznie 

przyspiesza procesy degradacyjne związane z użytkowaniem tej drogi. Każdy odcinek drogi 

asfaltowej wymaga dwóch warstw asfaltu (warstwa wiążąca i ścieralna) aby mógł być 

wykorzystywany przez użytkowników dróg przez długi czas zgodnie z jej przeznaczeniem  

i parametrami technicznymi związanymi z nośnością drogi. 

W związku ze stale zwiększającą się liczbą samochodów, zwiększył się ruch 

komunikacyjny na DK12 oraz na wszystkich drogach powiatowych i gminnych. Mimo to, 

drogi powiatowe i gminne nadal nie wyczerpały swoich możliwości przepustowych. 

Największy wzrost liczby pojazdów przejeżdżających przez teren gminy Mniszków 

odnotowano na DK12, na której według Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego 

w 2015 roku odnotowano średnio przejazd 5,7 tys. pojazdów na dobę. 

W celu poprawy przepustowości drogowej o znaczeniu krajowym przez teren Gminy 

Mniszków jest potrzeba jak najszybszej budowy drogi S-12, której powstanie stworzy szansę 

rozwojową dla gminy Mniszków poprzez możliwość uruchomienia nowych terenów 

inwestycyjnych oraz dalszą urbanizację. Planowana budowa drogi ekspresowej S-12  

z Piotrkowa (od A-1) przez Radom i Lublin do polsko-ukraińskiego drogowego przejścia 

granicznego Dorohusk-Jahodyn będzie istotnym usprawnieniem komunikacyjnym dla gminy 

Mniszków i całej centralnej części Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

przewiduje realizację tej inwestycji po 2027 roku. 

W późniejszym terminie planowana jest również budowa drogi ekspresowej S74 w kierunku 

Kielc (węzeł S12/S74 w rejonie miejscowości Stok). Włączenie gminy Mniszków do 

europejskiej sieci autostrad i dróg ekspresowych wpłynie bardzo pozytywne na atrakcyjność 

gminy dla nowych potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców. 

Na terenie gminy Mniszków funkcjonuje komunikacja autobusowa (dawny PKS) oraz 

przewoźnicy prywatni. Tym sposobem Gmina Mniszków posiada połączenie autobusowe  

z Opocznem, Piotrkowem Trybunalskim i Łodzią. Obsługa tychże połączeń odbywa się 

głównie DK12. Inne połączenia stanowiące przewozy osobowe, m. in. z Zarzęcina do 

Sulejowa i Piotrkowa oraz z Sulejowa do Tomaszowa (przez gminę Mniszków) obsługiwane 

są przez podmioty prywatne.  
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Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy  

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniszków określone zostały  

w przepisach prawa miejscowego tj. „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Mniszków” zatwierdzonego uchwałami Rady Gminy Mniszków: nr XIX/103/16                        

z dnia 7 czerwca 2016 roku, nr XIX/106/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz nr XX/112/20 

z dnia 29 maja 2020 r. W regulaminie szczegółowo określone zostały wymagania z zakresu 

utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy 

Mniszków. 

Jedna z głównych zasad określonych w „regulaminie” to sposób gospodarki odpadami stałymi 

realizowany na nieruchomościach mieszkalnych i letniskowych Gminy Mniszków. Jednym  

z głównych założeń jest określenie zasad i sposobu selektywnej zbiórki odpadów stałych. 

Selektywna zbiórka odpadów stałych odbywa się z podziałem na 5 frakcji. tj. papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metal i bioodpady. Odbiór odpadów selektywnych odbywa się od 

kwietnia do października 2 razy w miesiącu (frakcje zmieszane), a od listopada do marca raz 

w miesiącu (odpady zmieszane). Natomiast odpady segregowane odbierane są co najmniej raz 

na 2 miesiące. 

Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2020 roku 

przez Gminę Mniszków odbiorem odpadów stałych zajmuje się od 1 lipca 2020 roku do 30 

czerwca 2021 roku firma FCC Polska z Zabrza. W ramach zawartej umowy w chwili obecnej 

odpady stałe odbierane są od 1299 gospodarstw domowych oraz 227 nieruchomości 

letniskowych.  

Rocznie z terenu gminy Mniszków odbieranych jest ok. 950 [Mg] odpadów komunalnych. 

W rozbiciu na ilość mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach objętych 

zgłoszeniami wygląda to następująco : 

Nieruchomości zamieszkałe przez 1- 5 użytkowników ‒ 11191 nieruchomości;  

Nieruchomości zamieszkałe przez 6 i więcej użytkowników – 109 nieruchomości; 

Nieruchomości letniskowe – 227. 

Dodatkowo dla potrzeb mieszkańców Gminy Mniszków został uruchomiony w rejonie 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mniszkowie przy ul. Piotrkowskiej 87 Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) funkcjonujący w ostatni piątek miesiąca. Takie 

rozwiązanie znacznie ograniczyło ilość „dzikich wysypisk śmieci” na naszym terenie, a tym 

samym zmniejszyło koszty związane z ich likwidacją. Dodatkowo raz w roku w ustalonym 

terminie odbywa się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z terenu 

nieruchomości lub miejsca pozwalającego na ich swobodny odbiór. 
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Czystość w obiektach publicznych będących własnością Gminy Mniszków lub przez Gminę 

zarządzanych utrzymywana jest przez pracowników Gminy poprzez systematyczne zbieranie 

i usuwanie nieczystości stałych, dokonywanie pielęgnacji zieleni oraz systematyczne koszenie 

placów oraz rowów przydrożnych dróg gminnych. W ramach prac porządkowych pracownicy 

gminy utrzymują czystość i porządek na przystankach i wiatach przystankowych oraz dbają  

o usuwanie śmieci z koszy ulicznych.  

Dla potrzeb oczyszczania nieczystości płynnych w 2005 roku została wybudowana 

oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia dwustopniowa (mechaniczno-biologiczna) typu 

ECOLO-CHIEF o przepustowości 4000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). 

Qśr=400m3/d. Zrealizowany został pierwszy etap oczyszczalni, a drugi o tych samych 

parametrach technicznych przewidziany jest do realizacji w miarę potrzeb i rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej na terenie Gminy Mniszków. 

• w 2020 roku oczyszczalnia oczyściła 72 722 m3 ścieków pochodzących z sieci 

kanalizacyjnej, przy średnim dobowym przepływie 198,69 m3; Oczyszczane były również 

ścieki przywożone do punktu zlewnego oczyszczalni. W ubiegłym roku przywieziono 2,7 m3. 

Oczyszczalnia ścieków pracuje obecnie w obciążeniu ok. 50 % swojej obecnej wydajności,  

a więc należy w okresie kilku najbliższych lat rozważyć możliwość dalszej jej rozbudowy, 

zaspokajając potrzeby szybkiej urbanizacji gminy. 

• Sieć kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej wykonana jest w systemie grawitacyjnym 

oraz tłocznym o łącznej długości 38,1 km. Do kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 491 

budynków mieszkalnych i budynków zbiorowego zamieszkania w miejscowościach 

Mniszków, Jawor, Jawor-Kolonia, Radonia, Marianka, Konstantynów, Małe Końskie i Błogie 

Szlacheckie. 

Obok nieruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej zbiorczej na terenie gminy 

Mniszków istnieją też posesje posiadające dla potrzeb unieszkodliwiania odpadów płynnych 

przydomowe oczyszczalnie ścieków lub ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach (tzw. 

szambach) i okresowo usuwane na oczyszczalnie.  

- przydomowe oczyszczalnie (zgłoszone w gminie) – 6 szt. 

- zbiorniki na ścieki bytowo-gospodarcze - 1153 szt. 

W 2020 roku nasza oczyszczalnia ścieków wyprodukowała ok. 25 ton komunalnego osadu 

ściekowego.  

Systematycznie wzrasta świadomość naszego społeczeństwa w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenie naszej gminy, a w szczególności można to zaobserwować u młodego 
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pokolenia. W placówkach oświatowych naszej gminy wykonywane są „EKO Pracownie” 

dydaktyczne pozwalające na pokazanie środowiska przyrodniczego oraz zmian, jakie w nim 

zachodzą poprzez niewłaściwe gospodarowanie człowieka. Przeprowadzane są pogadanki  

w ramach zajęć edukacji ekologicznej. Co znacznie wpływa na świadomość uczniów oraz ich 

rodziców.  

 

5.5. Polityka społeczna 

 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniszków na lata 2012-2020 

Uchwała Nr XXII/115/2012 Rady Gminy Mniszków z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniszków na lata 2012-

2020 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniszków na lata 2012-

2020 traktowana jest jako długofalowy program działania wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 1 

ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem 

długofalowym, wymagającym strategicznego podejścia do zagadnień polityki społecznej, 

gdyż takie podejście pozwala na przyjęcie nowych rozwiązań w celu ograniczenia 

występowania niekorzystnych zjawisk.  

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Mniszków została 

sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mniszkowie, Urzędu Gminy w Mniszkowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

Strategia określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie 

powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania i zminimalizowania problemów 

społecznych.  

Strategia uwzględnia następujące cele strategiczne:  

− stworzenie systemu wsparcia dla rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji, 

− aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy  

w rodzinie, 
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− wzrost poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców gminy. 

Przyjęte działania są realizowane w rocznych budżetach Gminy Mniszków. 

 

 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                          

w Rodzinie na lata 2016-2020 

Uchwała Nr XXII/122/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 września 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

 Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest realizacja zadań gminnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez promowanie działań 

profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy na każdym etapie ich powrotu 

do normalnego życia, jak również praca ze sprawcami przemocy nad zmianą ich zachowań. 

Obok działań na rzecz ofiar przemocy i oddziaływań na sprawców, Program przywiązuje dużą 

wagę do zmiany postaw wobec przemocy, popularyzację wiedzy na temat negatywnych 

skutków jej używania i doświadczania, promocję metod skutecznego wychowania bez użycia 

przemocy oraz ścisłe współdziałanie i współpracę instytucji, organizacji i osób na rzecz 

ograniczania zjawiska, jego negatywnych następstw oraz podnoszenie kwalifikacji  

i kompetencji osób, które z racji zawodowych mogą mieć częściej niż inni do czynienia  

z symptomami i faktami stosowania przemocy.  

Realizacja zamierzeń ujętych w Programie przekłada się na wzrost poczucia świadomości, że 

przemoc w rodzinie to nie problem indywidualny lecz społeczny, który poprzez podjęcie 

wspólnego wysiłku może zostać skutecznie minimalizowany. 

Rodziny uwikłane w przemoc korzystają z konsultacji udzielanych przez pracowników 

socjalnych oraz z oferty działającego na terenie Powiatu Zespołu Interwencji Kryzysowej  

i Poradnictwa Specjalistycznego będącego w strukturze organizacyjnej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w którym dyżury pełnią: psycholog, pedagog 

(terapeuta rodzinny, specjalista do spraw uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), 

prawnik, interwent kryzysowy. 

 W roku 2020 procedurą „Niebieskie Karty” objęte były 4 rodziny, a procedurę 

zakończono w 1 przypadku - w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po 

zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. 
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3. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mniszków na lata 2019-2021 

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Mniszków z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mniszków na lata 2019-2021 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie 

zdolności do wypełniania tych funkcji. Działania powinny koncentrować się na wspomaganiu 

osób i rodzin wymagających wsparcia w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, 

a także wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności opiekuńczo-wychowawczych oraz zdolności 

do pełnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  

Ustawa kształtuje sferę działań państwa wobec rodzin mających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które skutkują zagrożeniem lub umieszczeniem dzieci 

w pieczy zastępczej. Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest 

praca z rodziną. Jest ona ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności 

oraz niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce kryzys zagrażający dobru dziecka. 

Rodzina w wyniku podjętej z nią pracy powinna osiągnąć zdolność prawidłowego 

funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone.  

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  do zadań 

własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania 

rodziny. Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mniszków na 

lata 2019-2021 jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Cel ten jest realizowany poprzez podejmowanie działań 

profilaktycznych i edukacyjnych sprzyjających umacnianiu rodziny, zapewnienie rodzinom 

stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego, wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i 

niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmacnianie 

i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin, ze 

szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń 

położniczych. 

 Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi jest procesem złożonym i długofalowym. Efekty 

pracy w przeważającym stopniu zależą od aktywności rodzin, otwarcia na otrzymane 

wsparcie, chęci wprowadzenia zmian w swoim życiu. Objęcie rodziny wsparciem asystenta 

rodziny czy przedstawicieli innych instytucji i organizacji pomocowych nie zawsze 
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gwarantuje przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece  

i wychowaniu dziecka. Praca z rodziną prowadzona jest głównie w formie usług asystenta 

rodziny, który może zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-

wychowawcze na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu 

wskazanym przez rodzinę. 

 Opieką asystenta rodziny objęto 2 rodziny. Na realizację zadania otrzymano środki 

Funduszu Pracy w wysokości 425,00 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia 

asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Wydatki na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy kwota 

9.846,49 zł. 

 

 

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020 

 

 Kluczowym aktem prawnym regulującym politykę wobec alkoholu jest ustawa  z dnia                               

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na 

poziomie gminnym tworzone są corocznie gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020 określał lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych                          

i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Celem głównym Programu jest 

zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszenie aktualnie występujących 

oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.  

 Ważną rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której skład wchodzi 6 osób. W roku 2020 

odbyło się pięć posiedzeń komisji. Wydano 10 pozytywnych opinii w sprawie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

 W roku 2020 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                             
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w wysokości 23.697,39 zł. 

 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 

Uchwała Nr XVI/86/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 

 Podstawą prawną działań związanych z narkomanią jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.                            

o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkomania to w dzisiejszych czasach poważny problem 

społeczny dotyczący szczególnie ludzi młodych. Zażywanie narkotyków stało się modą, 

formą spędzania czasu wolnego, zaspokojenia potrzeby przeżycia silnych wrażeń, czy też 

ucieczki od stresów i frustracji. Niebagatelną rolę odgrywają grupy rówieśnicze, w których 

młody człowiek funkcjonuje, a w których niekiedy narkotyki są atrybutem buntu i sprzeciwu 

wobec społeczeństwa.  

 Konieczne jest promowanie działań zmierzających do upowszechniania zdrowego 

stylu życia, a jednym z elementów zdrowego stylu życia jest powstrzymanie się od używania 

substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Osiągnięcie takiego celu ogólnego jest 

możliwe jedynie poprzez ścisłą współpracę i ścisłą koordynację działań wielu instytucji. 

  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ma wiele wspólnych zadań  

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Takie 

zadania jak spektakle profilaktyczne, prelekcje, kolonie profilaktyczne, szkolenia 

uwzględniają zarówno problemy związane z nadużywaniem alkoholu jak i z narkomanią.  

Program zawiera podstawowe cele oraz przewidywane działania mające na celu zapobieganie 

powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem. Znaczna część zadań 

ukierunkowanych na przeciwdziałanie narkomanii, ze względu na taki sam charakter i te same 

grupy adresatów realizowana jest łącznie z zadaniami ukierunkowanymi na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi. 
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Pomoc społeczna 

 

Realizacją zadań zleconych i zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zajmuje 

się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie. 

Rodziny znajdujące się z trudnej sytuacji materialnej obejmowane są różnymi formami 

wsparcia finansowego zarówno w ramach ustawy o pomocy społecznej, ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy                

o systemie oświaty oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna działa  

w sytuacjach, w których zostały zagrożone podstawowe warunki egzystencji osoby lub 

rodziny, bądź też jakość życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób i rodzin objętych pomocą społeczną. 

 

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną. 

 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 221 188 173 106 

Liczba rodzin 152 129 128 76 

Liczba osób w rodzinach 380 339 294 153 

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie 

 

Elementem mającym wpływ na zmniejszanie się liczby rodzin korzystających ze świadczeń               

z pomocy społecznej, oprócz zmian na rynku pracy, jest również realizacja od 1 kwietnia 

2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie wychowawcze). 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. W roku 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie objął pomocą 

społeczną następujące typy rodzin: 
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 Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

Rodziny ogółem 93 190 

o liczbie osób 

     1 

 

58 

 

58 

     2 9 18 

     3 6 18 

     4 9 36 

     5 9 45 

     6 i więcej 2 15 

w tym rodziny z dziećmi ogółem 26 110 

o liczbie dzieci 

     1 

 

9 

 

27 

     2 7 31 

     3 7 33 

     4 2 12 

     5 1 7 

     6 0 0 

     7 i więcej 0 0 

Rodziny niepełne ogółem 9 33 

o liczbie dzieci 

     1 

 

4 

 

11 

     2 1 4 

     3 3 13 

     4 i więcej 1 5 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 32 47 

o liczbie osób 

     1 

 

25 

 

25 

     2 3 6 

     3 1 3 

     4 i więcej 3 13 

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie 
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Jak wynika z tabeli, z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie, 

najwięcej korzystają osoby samotne, dalej rodziny czteroosobowe i pięcioosobowe. Najwięcej 

korzystają rodziny z jednym dzieckiem, w dalszej kolejności z dwojgiem dzieci oraz rodziny 

z trojgiem dzieci.  

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone  

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy  

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

W latach 2017-2020 najczęstszymi przyczynami przyznawania świadczeń z pomocy 

społecznej były: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie.  

Powody przyznania pomocy - liczba rodzin. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

2017 2018 2019 2020 

ubóstwo 106 78 68 34 

sieroctwo 0 0 0 0 

bezdomność 2 0 0 1 
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potrzeba ochrony macierzyństwa 6 14 16 9 

w tym  

wielodzietność 

6 12 13 7 

bezrobocie 35 22 23 13 

niepełnosprawność 39 37 38 26 

długotrwała lub ciężka choroba 90 79 80 54 

bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – ogółem 

21 9 26 19 

w tym 

rodziny niepełne 

6 2 7 6 

rodziny wielodzietne 8 2 1 1 

przemoc w rodzinie 0 3 2 1 

alkoholizm 9 4 4 0 

narkomania 1 0 0 0 

trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

3 3 0 1 

zdarzenie losowe 2 2 5 3 

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie  

 

W roku 2020 osoby korzystały z następujących świadczeń z pomocy społecznej: 

- zasiłki stałe przyznano decyzją 20 osobom, wypłacono 190 świadczeń na kwotę 108.131,44 

zł, 

- od osób pobierających zasiłek stały a nie mających innego tytułu ubezpieczenia opłacano 

składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 154 składki od 14 osób na kwotę 8.537,69 zł, 

- zasiłki okresowe otrzymało 9 rodzin, wypłacono 26 świadczeń na kwotę 8.916,92 zł, 

- na zasiłki celowe (w tym zasiłki specjalne celowe) z budżetu gminy wydatkowano kwotę 

15.350,18 zł, 

- koszt usług opiekuńczych to kwota 189.891,63 zł, 

- opłacano pobyt w domach pomocy społecznej dla 9 osób na kwotę 200.859,57 zł, 

- poza pomocą finansową osoby i rodziny wymagające wsparcia obejmowano także praca 

socjalną (zgodnie z zapisem art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna oznacza 

działalność zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu                            
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i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 

sprzyjających temu celowi. Praca socjalna udzielana jest osobom i rodzinom, które mają 

trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód). 

 

2. Wieloletni rządowy program  "Posiłek w szkole i w domu" 

Rzeczywista liczba osób objętych Programem  – 95 osób, liczba osób korzystających                       

z posiłku – 29, w tym: liczba dzieci korzystających z posiłku do czasu podjęcia nauki w 

szkole podstawowej – 7, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub 

szkoły ponadgimnazjalnej – 22.  

Koszt Programu wyniósł 46.231,50 zł. Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej                                 

w wysokości 34.176,00 zł, środki na realizację Programu w ramach zadań własnych gminy – 

12.055,50 zł. 

 

3. Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

Wydano 2 decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków publicznych. 

 

4. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

- świadczenie rodzicielskie. 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1.668.688,70 zł (w tym zasiłek dla opiekuna – 

21.080,00 zł). 

Koszty obsługi wyniosły 51.259,11 zł (w tym koszty obsługi ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów – 632,40 zł). 

Jednorazowe świadczenie „za życiem” otrzymała 1 rodzina w wysokości 4.000,00 zł (koszty 

obsługi ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 123,00 zł). 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna opłacono w kwocie 97.871,94 zł. 
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Za osoby pobierające świadczenia rodzinne a nie mające innego tytułu ubezpieczenia, 

opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacono 42 składki na kwotę 6.917,40 

zł. 

 

5. Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano 23 osobom uprawnionym, wypłacono               

208 świadczeń na kwotę 88.325,59 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.649,77 zł.  

 

6. Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 16 rodzin 

wielodzietnych otrzymało Karty Dużej Rodziny. 

 

7. Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne może 

otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 

dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 

rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Stypendium szkolne otrzymało 43 uczniów, wypłacono kwotę 26.571,00 zł. 

 

8. Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa                                           

w wychowywaniu dzieci 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                                 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. 

Świadczenie wychowawcze otrzymało 587 rodzin, wypłacono 11.474 świadczeń 992 osobom 

uprawnionym na kwotę 5.736.512,10 zł. 

Koszty obsługi wyniosły 48.923,63 zł. 

Na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 

5.785.435,73 zł. 
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9. Rządowy program „Dobry start” 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wypłacono 

636 świadczeń na kwotę 190.500,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 6.350,00 zł.  

 

10. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 

2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz 

uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. W ramach Podprogramu 

2019 dystrybucja artykułów spożywczych trwała od grudnia 2019 r. do września 2020 r. 

Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 skorzystało 271 osób.  

 

 

5.6.  Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowym 

 

Rada Gminy Mniszków Uchwałą Nr XIV/78/19 z dnia 27 listopada 2019 roku przyjęła 

„Roczny program współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Projekt programu 

skierowany został do konsultacji i podlegał zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Mniszków oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie 

w terminie od dnia 09.10.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. W wyznaczonym terminie konsultacji 

nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu programu. 

Głównym celem programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem  

a organizacjami pozarządowymi. Celami szczegółowymi programu są: 

▪ poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy; 

▪ inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między gminą a organizacjami 

pozarządowymi; 

▪ podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 

▪ wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych z innymi 

podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im 

zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację. 
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Powyższe cele realizowane były przy zastosowaniu podstawowych zasad współpracy: 

pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności. 

Na rok 2020 jako priorytetowe zostały określone zadania w zakresie: 

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

b) prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży; 

c) organizowanie zawodów sportowych, zajęć współzawodnictwa sportowego, turniejów piłki 

nożnej; 

d) prowadzenie rozgrywek ligowych; 

e) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym; 

f) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy. 

2. Pomocy społecznej – zabezpieczenie żywności dla rodzin najuboższych. 

Formą współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pożytku publicznego było zlecenie 

realizacji zadań publicznych organizacjom poprzez powierzenie wykonania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

Zarządzeniem Nr 0050/11/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku Wójt Gminy Mniszków ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2020 roku. Ogłoszenie  

o konkursie zostało zamieszczone w dniu 6 lutego 2020 roku na stronie internetowej Gminy 

Mniszków www.mniszkow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie. Termin składania ofert 

wyznaczono do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 12:00. W wyznaczonym terminie 

wpłynęła jedna oferta na realizację ww. zadania złożona przez Ludowy Klub Sportowy 

„MNISZKÓW” w Mniszkowie. Oferta została oceniona przez Komisję Konkursową. Ocena 

formalna i merytoryczna oferty zyskała pozytywną opinię. W wyniku postępowania 

konkursowego przyznano dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Ludowego Klubu 

Sportowego „MNISZKÓW” w Mniszkowie na realizację zadania pn. „Wspieranie 

http://www.mniszkow.pl/
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i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2020 roku”. Klub realizował 

zadanie poprzez następujące działania: 

- działania przygotowawcze – spotkania z rodzicami celem rekrutacji uczestników, rekrutacja 

uczestników dorosłych do drużyny seniorów, zabezpieczenie terminów i miejsc realizacji 

zadania, zabezpieczenie transportu, badania zawodników, ubezpieczenie zawodników; 

- działania szkoleniowe – szkolenie z zakresu piłki nożnej, treningi drużyn młodzieżowych  

i seniorów; 

- organizacja rozgrywek piłkarskich – rozgrywki piłkarskie na stadionie sportowym  

w Mniszkowie oraz udział w meczach wyjazdowych zgodnie z terminarzem OZPN – runda 

wiosenna i jesienna; 

- organizacja przewozu drużyn na mecze wyjazdowe, imprezy sportowe; 

- wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy; 

- organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Lata dla drużyn z terenu Gminy Mniszków; 

- utrzymanie i pielęgnacja płyty boiska oraz dbałość o czystość i estetykę wokół stadionu. 

Zarządzeniem Nr 0050/4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Mniszków ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane 

zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należało składać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 14 lutego 2020 roku do godziny 12:00. W wyznaczonym terminie złożona została 

jedna oferta przez Spółdzielnię Socjalną „Ewa”, ul. Piotrkowska 13, 26-300 Opoczno, która 

spełniła wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia i została wybrana do realizacji 

zadania publicznego. 

W dniu 04.03.2020 roku pomiędzy Gminą Mniszków a Spółdzielnią Socjalną „Ewa” została 

zawarta umowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie dostaw 

żywności osobom najbardziej potrzebującym na terenie Gminy Mniszków, w tym transport 

żywności, przechowywanie i wydawanie”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od 
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dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r. Na realizację zadania przekazano środki 

finansowe w wysokości 4.000,00 zł. 

Wójt Gminy Mniszków kolejnym Zarządzeniem Nr 0050/64/2020 z dnia 21 października 

2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w 

zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone 

na stronie internetowej Gminy Mniszków www.mniszkow.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie. Oferty 

należało składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2020 roku do godziny 

12:00. 

W dniu 18.11.2020 r. Wójt Gminy Mniszków unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom                 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, gdyż                       

w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. 
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6. Realizacja uchwał Rady Gminy Mniszków 
 

6.1. Informacje o Radzie Gminy 

 

W 2020 roku funkcjonuje Rada Gminy Mniszków, która rozpoczęła swoją 

działalność od 20 listopada 2018 roku. 

Skład Rady Gminy Mniszków (kadencja 2018 – 2023) 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Okręg wyborczy 

1. Waldemar Nojek Przewodniczący Rady Gminy 

- Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

Nr 5  

Świeciechów, 

Olimpiów 

2. Stanisław Zdonek Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

- Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

Nr 10  

Prucheńsko Małe, 

Błogie Szlacheckie, 

Nowe Błogie 

3. Marcin Koziełek Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 

- Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

Nr 8  

Prucheńsko Duże, 

Owczary 
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4. Alicja Mierzwa - Przewodnicząca Komisji Budżetu, 

Planowania, Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Rewizyjnej; 

Nr 12  

Zarzęcin, Małe 

Końskie 

5. Bolesław Madej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; 

- Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa; 

Nr 1 

Mniszków: 

ul. Wł. Reymonta,  

ul. S. Żeromskiego, 

ul. Mjr Hubala,  

ul. Mickiewicza, 

ul. M. Konopnickiej, 

ul. Leśna, 

ul. Krótka, 

ul. Cicha 

6. Elżbieta Białecka - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

- Członek Komisji Rewizyjnej; 

Nr 2 

Mniszków: 

ul. Akacjowa, 

ul. Boczna, 

ul. Kapitana Wichra, 

ul. Łąkowa, 

ul. Piotrkowska,  

ul. Polna,  

ul. Zielona 

7. Dominik Kowalewski - Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji; 

- Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

Nr 11 

Błogie Rządowe 

8. Gabriel Suros - Członek Komisji Rewizyjnej; 

- Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa; 

Nr 3 

Jawor-Kolonia, 

Jawor 
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9. Grzegorz Banaszczyk - Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 

Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

- Członek Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji; 

 

Nr 7 

Strzelce 

10. Michał Ciesielski - Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

 

Nr 15 

Duży Potok, 

Wydraków, 

Syski, 

Holendry Grabowskie, 

Grabowa 

11. Robert Krawczyk - Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

 

Nr 13 

Bukowiec nad Pilicą 

12. Marian Czerczak - Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa  

i Leśnictwa;  

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

 

Nr 4 

Stok, 

Mikułowice 

13. Bożena Białowąs - Członek Komisji Rewizyjnej, 

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Nr 6 

Radonia, 
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Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

 

Marianka 

14. Jarosław 

Wojciechowski 

- Członek Komisji Rewizyjnej, 

- Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

- Członek Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji; 

 

Nr 9 

Konstantynów, 

Stoczki 

15. Ewa Rudzka - Członek Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji; 

-  Członek Komisji Budżetu, Planowania, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i 

Leśnictwa;  

-  Członek Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony 

Środowiska oraz Ochrony 

Przeciwpożarowej; 

 

Nr 14 

Julianów, 

Góry Trzebiatowskie, 

Obarzanków-Strugi, 

Zajączków 

 

 

6.2.  Zestawienie podjętych uchwał w 2020 roku 

 

W 2020 roku Rada Gminy Mniszków odbyła 13 sesji, na których podjęła 67 uchwał. 

XVI Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 27 lutego 2020 roku - nie podjęto żadnej uchwały. 

XVII Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 6 marca 2020 roku 

Lp. Nr uchwały w sprawie 

1. XVII/89/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

2. XVII/90/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027 

3. XVII/91/20 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 

budżecie Gminy Mniszków na 2021 rok 

4. XVII/92/20 udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z 

przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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5. XVII/93/20 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu gminy Mniszków za pomocą innego instrumentu 

płatniczego 

6. XVII/94/20 finansowania dla mieszkańców Gminy Mniszków świadczeń 

gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia 

7. XVII/95/20 udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

8. XVII/96/20 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Mniszków, za udział w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Mniszków 

9. XVII/97/20 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Mniszków 

10. XVII/98/20 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Mniszków na 2020 rok 

11. XVII/99/20 zatwierdzenia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Mniszków 

na 2020 rok 

12. XVII/100/20 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Mniszków na 2020 rok 

 

XVIII Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 10 marca 2020 roku 

13. XVIII/101/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

14. XVIII/102/20 zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mniszków na lata 

2020-2027 

 

XIX Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

15. XIX/103/20 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniszków w 

2020 roku. 

16. XIX/104/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

17. XIX/105/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 20201-2027 

18. XIX/106/20 uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Mniszków” 

19. XIX/107/20 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

20. XIX/108/20 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Mniszków 

21. XIX/109/20 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

XX Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 29 maja 2020 roku 

22. XX/110/20 zmiany uchwały Nr XIX/108/20 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 

kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 



 Raport o stanie gminy Mniszków 72 

 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mniszków 

23. XX/111/20 zmiany uchwały Nr XIX/109/20 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 

kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

24. XX/112/20 zmiany uchwały Nr XIX/106/20 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 

kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Mniszków” 

25. XX/113/20 zmian w budżecie Gminy Mniszków na rok 2020 

26. XX/114/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027 

 

XXI Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 30 lipca 2020 roku 

27. XXI/115/20 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze 

28. XXI/116/20 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mniszków na 

rok szkolny 2020/2021 

29. XXI/117/20 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy 

Mniszków 

30. XXI/118/20 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

31. XXI/119/20 zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury 

32. XXI/120/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

33. XXI/121/20  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027 

 

XXII Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 12 sierpnia 2020 roku 

34. XXII/122/20 wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji 

nieruchomości 

35. XXII/123/20 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

obrębu Bukowiec na okres powyżej 3 lat 

36. XXII/124/20 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków 

37. XXII/125/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020  

38. XXII/126/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027 

39. XXII/127/20 udzielenia Wójtowi Gminy Mniszków wotum zaufania 

40. XXII/128/20 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2019 rok 

41. XXII/129/20 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mniszków za 2019 rok 

 

XXIII Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 24 września 2020 roku 

42. XXIII/130/20 czasowego przejęcia przez Wójta Gminy Mniszków od Powiatu 
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Opoczyńskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową 

3106E na odcinku Prucheńsko Duże-Owczary-granica powiatu 

opoczyńskiego/piotrkowskiego w zakresie pełnienia funkcji 

inwestora 

 

XXIV Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 20 października 2020 roku 

43. XXIV/131/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

44. XXIV/132/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027 

 

XXV Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 30 października 2020 roku 

45. XXV/133/20 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, 

obrębu Strzelce na okres powyżej 3 lat 

46. XXV/134/20 przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy 

Mniszków 

47. XXV/135/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020  

48. XXV/136/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020 

49. XXV/137/20 zaciągnięcia kredytu 

50. XXV/138/20 udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego 

 

XXVI Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 27 listopada 2020 roku 

51. XXVI/139/20 przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 

52. XXVI/140/20 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2021 rok 

53. XXVI/141/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

54. XXVI/142/20 zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mniszków na lata 

2020-2027 

55. XXVI/143/20 prowadzenia wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Gminy 

Mniszków 

56. XXVI/144/20 ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

 

XXVII Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 18 grudnia 2020 roku 

57. XXVII/145/20 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w 

miejscowości Błogie Rządowe 

58. XXVII/146/20 określenia wstępnej lokalizacji dla nowego przystanku 

komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 4328E  w 

miejscowości Bukowiec nad Pilicą 

59. XXVII/147/20 udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z 

przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

60. XXVII/148/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

61. XXVII/149/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027  

62. XXVII/150/20 zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 
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im. Marii Konopnickiej w Stoku 

63. XXVII/151/20 zmiany organizacji punktu przedszkolnego 

 

XXVIII Sesja Rady Gminy Mniszków z dnia 30 grudnia 2020 roku 

64. XXVIII/152/20 zmian w budżecie gminy Mniszków na rok 2020 

65. XXVIII/153/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2020-2027 

66. XXVIII/154/20 uchwalenia budżetu gminy Mniszków na rok 2021 

67. XXVIII/155/20 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 

lata 2021-2027 

 

7. Współpraca z innymi podmiotami samorządowymi 
 

7.1. Ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mniszków w 2020 r. 

 

Na terenie gminy Mniszków jest 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie są 

typu „S” i zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzy jednostki włączone  

są do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj.: OSP Błogie,  Mniszków i Zarzęcin. 

Nasze jednostki liczą ogółem 225 członków czynnych, w tym 209 mężczyzn, kobiet 16,  11 

honorowych i 5 wspierających członków. Liczba członków OSP w wieku 18-65 lat 

(mogących brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych) to 100 osób, w tym  mężczyzn 

96  i 4 kobiety.  

  Ponadto na terenie gminy działają cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

Jednostki dysponują trzema samochodami gaśniczymi średnimi i czterema ciężkimi oraz 

sześcioma lekkimi, w tym jeden przystosowany jest do ratownictwa technicznego. Sześć 

jednostek posiada strażnice składające się z części garażowej oraz socjalnej. 

 W styczniu 2020 roku w celu popularyzacji przepisów kształtowania umiejętności                                        

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz na szczeblu 

gminny prowadzony był konkurs plastyczny o tematyce ppoż. Uczniowie najlepszych prac 

otrzymali nagrody książkowe, które zostały wręczone im na zakończenie roku szkolnego. 

Ogółem zostało nagrodzonych 30 prac w trzech grupach wiekowych. 

 Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z szybkim 

rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zostały odwołane 

dalsze planowane wszelkie konkursy i turnieje o tematyce ppoż. jak też zawody sportowo – 

pożarnicze wszystkich szczebli.   

 Na uwagę zasługuje fakt, że jednostka OSP Błogie w ubiegłym roku zapoczątkowała 
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ideę honorowego krwiodawstwa, organizując przy tym dwie zbiórki – w sierpniu                                                                       

i październiku. Podczas  tych akcji krwiodawcy oddali ok. 50 litrów krwi. Strażacy tej 

jednostki planują kontynuować tą inicjatywę w kolejnych latach. 

 W minionym roku odnotowano 86 interwencji straży pożarnych (dla porównania                                        

w roku 2019 – 74 zdarzeń), w tym: 

– przy gaszeniu pożarów  - 21 interwencji, 

– wypadki drogowe – 16 i tu wzrost o połowę w stosunku do roku ubiegłego, 

– usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów – 18, 

– inne miejscowe zagrożenia – 30 interwencji, a były to:  usuwanie zwalonych drzew, 

zabezpieczanie lądowania LPR, ratowanie zwierząt, usuwanie plam oleju z jezdni, 

poszukiwanie zaginionych oraz 1 alarm fałszywy. Dodatkowo w 2020 roku doszły 

działania związane z pandemią COVID-19, w tym: rozwożenie maseczek, ulotek, 

transport środków dezynfekcyjnych, informowanie ludności o zagrożeniu 

epidemicznym. 

 Ogólna suma strat powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w roku 

2020 na terenie  gminy Mniszków wyniosła 412,4 tys. zł, w tym: 

      -  podczas pożarów 166,7 tys. zł, 

-  miejscowych zagrożeń 245,7 tys. zł. 

Natomiast w wyniku podjętych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o łącznej 

wartości  2.909.000 złotych. 

 Zadowalający jest fakt według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, że już od paru 

lat nasza gmina w powiecie należy do tych, gdzie powstała jedna z najmniejszych liczba 

pożarów. 

 Wyjazdy do akcji poszczególnych OSP: 

1. Mniszków – 55 wyjazdów, 

2. Błogie – 30 wyjazdy, 

3. Zarzęcin – 27 wyjazdy, 

4. Bukowiec -14, 

5. Strzelce – 6, 

6. Stok – 4, 

7. Świeciechów – 1 

Druhowie naszych jednostek rozpoczęli kurs podstawowy strażaków, który został przerwany                               

z powodu dynamicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa. W 2021 roku planowane jest 
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dokończenie tego kursu. 

 W roku ubiegłym Ochotnicze Straże Pożarne naszej gminy, należące do KSRG 

otrzymały dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej 

dofinansowanie w wysokości 14.561 zł - Mniszków,  po 3.097 zł – Błogie i Zarzęcin. 

 Natomiast dla właściwego przygotowania jednostek OSP z poza KSRG do działań 

ratowniczo-gaśniczych nasza jednostka OSP Stok otrzymała dotację w wysokości 5.636 zł. 

 Nasza gmina otrzymała również w ubiegłym roku z Funduszu Sprawiedliwości 

Ministerstwa Sprawiedliwości dotację celową na zakup łodzi hybrydowej motorowej typu 

RIB z przyczepą transportową dla OSP w Zarzęcinie. Całkowity  koszt zakupu 

wspomnianego sprzętu wyniósł 158.670,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa 

Sprawiedliwości to 156.251,70 zł (99%), zaś wkład własny gminy to tylko 2.418,30 zł (1%). 

 

7.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie 

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując niestandardowe działania, 

Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie służy mieszkańcom Gminy Mniszków, 

upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną, kulturalno-

edukacyjną oraz rozrywkową. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz 

szerszym spektrum podejmuje współpracę z mieszkańcami, szkołami, stowarzyszeniami                    

i instytucjami. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie funkcjonuje jako samodzielna 

instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. 

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do siedmiu stanowisk internetowych 

umożliwiających korzystanie z Internetu i zewnętrznych baz danych, z których skorzystało  

w 2020 roku  644 osób (w sumie  568 godzin). 

Księgozbiór w chwili obecnej wynosi: 

w GBP Mniszków          -  14 921 woluminów  

w filii Błogie                  -   9 293 woluminy 

w filii Bukowiec n/P.     -   8 907 woluminów 

Ogółem                          -  33 121 woluminów 

W ciągu roku przybyło: 731 woluminów, na kwotę 12.046,00 zł, w tym: 

 - 557 wol. – ze środków własnych - na kwotę 7.846,00 zł, 

 - 174 wol. – z dotacji Biblioteki Narodowej - na kwotę 4.200,00 zł. 

Ponadto GBP Mniszków prowadzi prenumeratę 12 tytułów czasopism, na ten cel 

wydatkowano ogółem 4.285,00 zł: filia w Błogiem 8 tytułów – wydatkowała 1.634,00 zł,                   
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a filia w Bukowcu n/Pilicą 7 tytułów i wydatkowała 714,00 zł. 

Ogółem na czasopisma biblioteki wydatkowały 6.633,00 zł.    

Na dzień 31 grudnia 2020 r. czytelnictwo w bibliotece kształtowało się następująco: 

Czytelnicy zarejestrowani w danym roku  -  874 osoby 

Odwiedziny   -  4 987 

Wypożyczenia książek  -  7 830 

Wypożyczenia czasopism  -  1 642 

Udzielone informacje  -  1 002 

Udostępnione książki na miejscu   -  380 

Udostępnione czasopisma na miejscu   -  572 

Aby zaspokoić gusta i preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi 

swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, Biblioteka systematycznie dokonuje 

zakupów nowości wydawniczych. W 2020 roku GBP Mniszków otrzymała dary książkowe 

od czytelników w ilości 97 woluminów. 

Głównym zadaniem statutowym Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie  

i udostępnianie książek. Książki zostały opracowane, wprowadzone do katalogu pamięci 

komputera i obłożone w folię. Do istniejącego księgozbioru zostały dopisane dodatkowe hasła 

przedmiotowe oraz serie wydawnicze. 

Gminna Biblioteka w Mniszkowie stara się dynamicznie promować czytelnictwo nie 

tylko w drodze gromadzenia i udostępniania zbiorów, ale także m.in. poprzez organizowanie 

konkursów plastycznych, literackich, poetyckich, czytelniczych oraz recytatorskich. Dzieci, 

młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy chętnie odwiedzają Bibliotekę i włączają się w jej 

życie kulturalne. Jak dotąd, placówka cieszyła się wysoką frekwencją w organizowanych 

zajęciach świetlicowych, konkursach i akcjach, np. w Tygodniu Bibliotek, Nocy Bibliotek, 

Narodowym Czytaniu. Ponadto Biblioteka na stałe współpracuje z lokalnym przedszkolem, 

szkołą podstawową, seniorami, stanowiąc rodzaj centrum życia kulturalnego i integracji 

lokalnej społeczności. 

W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa działalność placówki była 

utrudniona. GBP  odsługiwała czytelników z zachowaniem nieustannie zmieniających się  

zaleceń i restrykcji sanitarnych, m.in. dezynfekcji rąk, zasłanianiem ust i nosa, zachowanie 

dystansu. Zwracane książki poddawane były kwarantannie i umieszczane w wydzielonych 

miejscach. Mimo trudnego czasu i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, aby wyjść 

naprzeciw czytelnikowi, w placówce powstała akcja pod nazwą „Mobilna książka”. To akcja 
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skierowana do seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy, polegająca na 

dostarczaniu książek do czytelnika z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie jest organizatorem oraz 

współorganizatorem imprez kulturalnych i oświatowych. Ze względu na sytuację  

i ograniczony dostęp do Biblioteki oraz zakaz organizowania imprez i uroczystości, w 2020 

roku było ich jednak znacznie mniej niż w latach ubiegłych. Do najistotniejszych należały: 

      1.Spotkanie opłatkowe z kolędowaniem w SP w Bukowcu nad Pilicą. 

                  2. Dzień Kobiet w SP Błogiem  – dekoracja, przygotowanie. 

                  3. Kontynuacja projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, organizatorem 

                  którego jest Instytut książki: 

                - uczestnikami są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

                - dzieci otrzymują za darmo wyprawki książkowe, 

                - na specjalnej karcie zbierają naklejki po uzbieraniu wszystkich naklejek otrzymują 

                  dyplom wielkiego czytelnika. 

                  4. Wystawa online „Karol Wojtyła. Narodziny". 

                 5. Bookcrossing w Bibliotece – akcja „Uwolnij książkę w Bibliotece”. W siedzibie 

placówki pojawił się regał, gdzie można zostawić przyniesioną z domu, przeczytaną książkę,  

a w zamian zabrać ze sobą inną. 

                 6. „Mobilna książka”. 

Reasumując, działalność Biblioteki nie sprowadza się jedynie do zadań statutowych, 

lecz w znacznym stopniu kształtuje postawy moralne i patriotyczne związane z kulturą 

narodową i regionalną. Placówka popularyzuje czytelnictwo jako przyjemną i niezwykle 

pożyteczną formę spędzania wolnego czasu jak również wpływa na kreatywność poprzez 

prezentacje własnych dokonań twórczych jej sympatyków. Działania te powodują, że 

książnica stanowi ośrodek kulturalnego życia mieszkańców naszej gminy, jest odpowiedzią 

na ich intelektualne potrzeby i stwarza wiele możliwości lokalnej współpracy i integracji. 

W 2020 roku Biblioteka promowała swe działania poprzez: 

        - stronę internetową oraz na portal gminny www.mniszkow.pl/; 

        - w czasopiśmie gminy Mniszków FAKTY; 

        - na profilu Facebook Biblioteki; 

        - wdrażanie programu MAK+ - nowości w programie, konsultacje 

          w sprawie wprowadzenia – liczba baz danych  wynosi 10 987; 

        - redagowanie artykułów prasowych i informacji na strony www i dla prasy o wszystkim, 

co istotnego dzieje się na terenie naszej gminy, co może zainteresować czytelników  
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i  odbiorców. 


