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I. WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Żelechowa za rok 2018 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

A. OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE ŻELECHÓW  

Gmina Żelechów jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie. 

Siedzibą władz Gminy jest miasto Żelechów. Powierzchnia gminy obejmuje 87,54 km2. 

Gmina Żelechów ma charakter miejsko-wiejski.  

Gmina w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców realizuje zadania własne, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z odrębnych ustaw oraz zadania przejęte 

od administracji rządowej w drodze porozumienia. 

Gmina działa poprzez swoje organy. Organami Gminy Żelechów są: 

 Rada Miejska w Żelechowie, w skład której wchodzi 15 radnych,  

 Burmistrz Żelechowa. 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do pomocy w wykonywaniu 

swych zadań Rada powołuje komisje stałe i komisje doraźne. Stałymi komisjami Rady są: 

1. Komisja Rolnictwa, 

2. Komisja Komunalna i Budżetu, 

3. Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty, 

4. Komisja Sportu i Rekreacji, 

5. Komisja Rewizyjna, 

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Żelechowa. Aparatem pomocniczym 

Burmistrza jest Urząd Miejski w Żelechowie. Burmistrz kieruje praca Urzędu przy pomocy 

Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników wydziałów: Wydział Finansowy, 

Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców, Wydział Planowania i Zarządzania 

Infrastrukturą. W Urzędzie Miejskim w Żelechowie pracuje 36 osób, co daje 34,75 etatu. 

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.  

W gminie Żelechów jest 18 sołectw: Gąsiory, Gózdek, Huta Żelechowska, Janówek, 

Kalinów, Kotłówka, Łomnica, Nowy Goniwilk, Nowy Kębłów, Piastów, Sokolniki, Stary 

Goniwilk, Stary Kębłów, Stefanów, Władysławów I, Władysławów II, Wola Żelechowska, 

Zakrzówek. 

 

Jednostki organizacyjne Gminy: 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, 

 Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, 

 Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie, 

 Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie, 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie, 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana  Twardowskiego w Starym Goniwilku, 

 Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej, 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie. 
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B. DEMOGRAFIA 

 

 Liczba ludności Gminy Żelechów według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosiła 8534 

osoby, w tym na terenie miasta - 4076 osoby, a na terenie sołectw – 4458 osób. Średnia 

gęstość zaludnienia w Gminie Żelechów wynosi 97,37 osób na km2. 

 W gminie Żelechów występuje niewielka przewaga mężczyzn (24 osoby) nad 

kobietami. Ogólnie na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet. 

  

Tabela nr 1 Kształtowanie się liczby ludności na terenie Gminy Żelechów w 2018 roku: 

 

 

2018 rok 

Liczba Mieszkańców Gminy Żelechów - 8534 

Żelechów Pozostałe Miejscowości w Gminie 

Liczba mieszkańców 4076 4458 

Kobiety 2064 2191 

Mężczyźni 2012 2267 

W wieku przedprodukcyjnym 796 991 

W wieku produkcyjnym 2618 2738 

W wieku poprodukcyjnym 662 729 

 
Wykres nr 1 Ludność Gminy Żelechów podział ze względu na płeć: 
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 Do miejscowości  o największej liczbie ludności poza Żelechowem  należą: Wola 

Żelechowska, Stefanów i Piastów. Natomiast stosunkowo niewielki poziom zaludnienia 

występuje w miejscowościach: Gąsiory, Sokolniki, Janówek. 
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Wykres nr 2.  Dynamika zmian liczby ludności w latach 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 3 Struktura Gminy Żelechów według ekonomicznych grup wieku 
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Wykres nr 4 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku z podziałem na płeć: 
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Tabela nr 2 Liczba ludności według poszczególnych miejscowości na 31.12.2018 r. 

 

Lp. Nazwa miejscowości Razem 

1. Gąsiory 90 

2. Gózdek 282 

3. Huta Żelechowska 337 

4. Janówek 134 

5. Kalinów 142 

6. Kotłówka 202 

7. Łomnica 247 

8. Nowy Goniwilk 309 

9. Nowy Kębłów 299 

10. Piastów 447 

11. Sokolniki 114 

12. Stary Goniwilk 236 

13. Stary Kębłów 198 

14. Stefanów 507 

15. Władysławów 243 

16. Wola Żelechowska 538 

17. Zakrzówek 133 

18. Żelechów 4076 

19. Razem 8534 

 

 

C. ROLNICTWO 

 Gmina Żelechów ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 

5 922 ha  i stanowią 67,1 powierzchni ogólnej.  

 

Tabela nr 3. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Żelechów w ha 

 

 Miasto Obszar wiejski Gmina Żelechów 

Powierzchnia ogólna 1213 7539 8752 

Użytki rolne 854 5068 5922 

Łąki 98 316 414 

Pastwiska 35 503 538 

Lasy 35 1417 1452 

Drogi 49 147 196 

Wody – rowy 13 37 50 

Grunty pod budynkami 125 21 146 

Nieużytki 4 30 34 

Źródło: Urząd Miejski w Żelechowie – stan na dzień 01.01.2019r. 

 

Około ¼  gospodarstw rolnych znajduje się na terenie miasta. Średnia wielkość indywidualna 

gospodarstwa rolnego wynosi 5,64 ha. 

Indywidualne gospodarstwa w Gminie Żelechów charakteryzują się dość dużym 

rozdrobieniem. W strukturze indywidualnych przeważają gospodarstwa rolne do 5 ha. 

 

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaka . W hodowli zwierząt przeważa 

hodowla bydła i trzody chlewnej.  
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Dochody budżetu Gminy Żelechów zaplanowane w uchwale budżetowej na przestrzeni roku 

2018 uległy zwiększeniu ponad 2 mln. 350 tys. realizacja z kolei kształtowała się na poziomie 

99,94 %. 

 

 
Na dochody budżetu gminy składają się: subwencje oświatowa i ogólna, dotacje na realizację 

zadań zleconych, dofinansowania w ramach porozumień, dotacje na realizację zadań 

w ramach programów unijnych, dofinansowania do realizacji inwestycji, dochody własne 

z których największy odsetek to udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych. 

 

Tabela nr 4. Plan i realizacja dochodów gminy Żelechów 
 

Rodzaj dochodów gminy Plan dochodów  
/w zł./ 

Realizacja dochodów 
/w zł./ 

Subwencja oświatowa 7 880 276,00 7 880 276,00 

Subwencja ogólna 4 827 079,00 4 827 079,00 

Dotacje z budżetu państwa na 

zadania zlecone 
12 327 961,88 12 236 573,68 

Dotacje z budżetu państwa w 

ramach porozumień na zadania 

bieżące 

767 571,77 766 463,44 

Dotacje z budżetu państwa w 

ramach porozumień na zadania 

inwestycyjne 

865 473,37 864 243,37 

Dofinansowanie inwestycji 

z budżetu UE 
929 222,75 657 338,19 

Środki przekazane od osób 

fizycznych jako współudział w 

realizacji inwestycji 

88 126,25 86 666,54 

Środki otrzymane z innych 

źródeł na dofinansowanie 

inwestycji 

455 692,49 376 000,00 

Środki otrzymane z innych 

źródeł na dofinansowanie zadań 

bieżących 

99 298,88 98 983,34 

Dochody własne gminy 9 674 919,00 10 098 043,20 

Ogółem: 37 915 621,39 37 891 666,76 
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Jak wskazano na wykresie największy udział w dochodach Gminy Żelechów mają 

dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami następnie dochody własne oraz 

subwencje: oświatowa i ogólna.  

Dochód ogółem na 1 mieszkańca wynosi 4 440,- zł.  Analizując realizację dochodów 

budżetowych na uwagę zasługuje wyszczególnienie źródeł pochodzenia dochodów własnych, 

gdzie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi on 1 183,- zł. 
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Wydatki budżetu Gminy Żelechów zaplanowane w uchwale budżetowej na przestrzeni 

roku 2018 uległy zwiększeniu ponad 3 mln. 300 tys. z czego 2 mln. 345 tys. zasiliły grupę 

wydatków majątkowych. 

 
Realizacja zadań majątkowych ukształtowała się na poziomie kwoty 6 782 802,74 zł., 

co stanowi 18,10 % wykonanych wydatków ogółem. 

Poziom wydatków Gminy Żelechów w stosunku do liczby mieszkańców kształtuje się 

na poziomie 4 389,- zł. na osobę. 

 
Struktura wydatków zrealizowanych w 2018 roku wskazuje, że największy udział 

miały wydatki w działach: Rodzina, Oświata i wychowanie, Transport i łączność. 

Wydatki w dziale „Rodzina” w 98,28% pokryte były ze środków z budżetu państwa 

ponieważ ta grupa jest w głównej mierze zadaniem zleconym gminie. 

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” stanowią drugą co do wielkości grupę 

wydatków. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję oświatową i dotacje 

z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Otrzymane środki nie w pełni pokrywają 

niezbędne wydatki na ten cel, duża część wydatków bo około 23% co w przeliczeniu daje 

niespełna 2 mln. 600 tys. jest pokryta z budżetu Gminy Żelechów. 
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Wydatki w dziale „Transport i łączność” w 2018 roku stanowiły trzecią co do 

wielkości grupę i zostały pokryte w 38,20 % ze środków zewnętrznych, pozostała część 

stanowiła wydatki ze środków gminy. 

Gmina Żelechów jako jedna z nielicznych gmin w Powiecie Garwolińskim realizuje 

zadania z funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku wyodrębniono niespełna 300 tys. z budżetu 

na realizację tych zadań. Zwrot z budżetu państwa z tytułu poniesionych na ten cel wydatków 

wynosi 28,567 %.  

 

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów  

 

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się nadwyżką   

w wysokości 437 331,30 zł.  

Zadłużenie Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło ogółem kwotę 

9 542 000,00 zł., w tym: 

 z tytułu kredytów -               850 000,00 zł., 

 z tytułu pożyczek  -             122 000,00 zł., 

 z tytułu emisji obligacji -   8 570 000,00 zł. 

i stanowiło 25,18 % wykonanych dochodów. 

 

Wartość początkowa majątku Gminy Żelechów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 

64.769.589,37 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiła kwotę 70.725.147,08 zł. 

 

IV. INFOMACJE DOTYCZĄCE OŚWIATY 

 
Gmina Żelechów ma dobrze rozwiniętą bazę oświatową na szczeblu przedszkolnym, 

podstawowym i ponadpodstawowym. W Żelechowie funkcjonuje Publiczne Przedszkole 

„Pluszowy Miś”, Klub Dziecięcy w „Pluszowym Misiu” dla dzieci od 2 do 3 lat, a przy 

Szkołach Podstawowych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie działają oddziały 

przedszkolne dla dzieci od lat 3. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych:  w Żelechowie, Stefanowie, 

Starym Goniwilku, Starym Kębłowie, Woli Żelechowskiej oraz dwie szkoły średnie, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Są to  Liceum Ogólnokształcące im. 

Joachima Lelewela  w Żelechowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego 

Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. 

 

Tabela nr 5. Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych  

prowadzonych przez Gminę Żelechów  w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 

 
 

 

Placówka oświatowa 

Liczba uczniów w 

roku szkolnym  

Liczba nauczycieli 

w roku szkolnym  

Liczba etatów w 

roku szkolnym  

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Publiczne Przedszkole                 

w Żelechowie 
151 

151 

 
19 18 15,68 14,70 

Szkoła Podstawowa                      

w Starym Goniwilku 
78 91 17 17 12,09 13,14 

Szkoła Podstawowa                     

w Starym Kębłowie 
83 86 15 16 10,88 12,06 

Szkoła Podstawowa                     

w Stefanowie 
102 93 19 19 16,67 16,56 
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Szkoła Podstawowa                     

w Woli Żelechowskiej 
45 51 12 13 8,47 9,61 

Szkoła Podstawowa                     

w Żelechowie 
578 573 56 58 54,83 56,10 

Razem 

 
1037 1045 138 141 118,62 122,17 

 

 

Tabela nr 6. Ogólna liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych 

 prowadzonych przez Gminę Żelechów w trzech ostatnich latach 

 

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba 

nauczycieli 

2016/2017 
977 

 
131 

2017/2018 
1037 

 
138 

2018/2019 
1045 

 
141 

 

Tabela nr 7. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych Gminy Żelechów za 2018 rok 

 

 

Szkoła 

Wydatki 

w 2018 roku 

Liczba 

uczniów 

wg SIO 

Szkoła Podstawowa w Żelechowie 

 
5 385 602,92 573 

Szkoła Podstawowa w Stefanowie 

 
1 421 586,95 93 

Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 

 
1 086 924,19 91 

Szkoła  Podstawowa w Starym Kębłowie 

  
1 109 764,69 86 

Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 

 
772 388,45 51 

Publiczne Przedszkole w Żelechowie 

 
1 788 973,77 151 

Razem 

 
11 565 240,97 1 045 

 

Ogólna kwota wydatków jednostek oświatowych w 2018 roku wynosi 11 565 240,97 zł. 

 

Powyższa kwota finansowana była : 

 Subwencja oświatowa 2018 r.        7 880 276,00 zł 

 Dotacja przedszkolna 2018 r.            295 015,81 zł 

 Programy rządowe                              80 397,39 zł 

 Wyposażenie bibliotek szkolnych      23 440,00 zł 

 Środki własne Gminy                    3 286 111,77 zł 
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V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINYCH 

Tabela nr 8. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych 

 

Lp NAZWA ŚWIADCZENIA 

ILOŚĆ RODZIN 

objętych 

świadczeniem 

WYDATKI 

na świadczenia 

1 Zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego 597 2 035 392,52 zł 

2 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 89 89 000,00 zł 

3 Świadczenie rodzicielskie 49 314 143,00 zł 

4 Zasiłek pielęgnacyjny 157 268 475,00 zł 

5 Świadczenie pielęgnacyjne 30 476 117,00 zł 

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 42 600,00 zł 

7 Zasiłek dla opiekuna 2 12 880,00 zł 

8 Składki emerytalno- rentowe 32 115 846,19 zł 

9 Składki zdrowotne 12 10 884,92 zł 

10 Fundusz alimentacyjny 35 2 381 710,00 zł 

11 Dobry Start 742 345 000,00 zł 

12 Karta Dużej Rodziny 29 378,75 zł 

13 Świadczenie wychowawcze 500 + 672 7 499 429,10 zł 

 

Koszty obsługi: 

 świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą 101 953,76 zł, 

 świadczenia wychowawczego wynoszą 113 923,59 zł, 

 programu „Dobry Start” 11 500,00 zł, 

 Karty Dużej Rodziny 378,75 zł. 

 
VI. OPIEKA ZDROWOTNA 

W Żelechowie funkcjonują trzy prywatne przychodnie lekarskie, które zapewniają 

mieszkańcom Gminy podstawową opiekę zdrowotną, są to:  

 NZOZ „MEDICUS” 

 NZOZ "PRZYCHODNIA” 

 CENTRUM MEDYCZNO – DIAGNOSTYCZNE – Przychodnia Zdrowia 

w Żelechowie 

W Żelechowie działają również prywatne gabinety stomatologiczne współpracujące 

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz NZOZ „REHABILITACJA” świadczący usługi 

w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

 

VII. PRZEMYSŁ, HANDEL I USŁUGI 

 
 

W 2018 r. na terenie Gminy Żelechów zarejestrowanych było 583 podmiotów 

gospodarczych, w tym 376 w mieście. 
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Tabela nr 9. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON  

według sektorów własnościowych  

 

Sektor własnościowy Miasto Wieś 
Gmina 

Żelechów 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 376 207 583 

Sektor publiczny – ogółem 15 4 19 

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 

13 4 17 

Sektor prywatny – ogółem 361 203 564 

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

323 185 508 

Sektor prywatny - spółki handlowe 13 2 15 

Sektor prywatny – spółdzielnie 2 0 2 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 

7 11 218 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – dane za 2018 r. 

Działające na terenie Gminy Żelechów podmioty gospodarcze to przede wszystkim 

małe zakłady usługowe, rzemieślnicze i handlowe. Powstające firmy to często placówki 

rodzinne, które zatrudniają niewielką liczbę osób. W rejestrowaniu działalności gospodarczej 

występuje duża rotacja. 
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY 

 

Jednym z głównych zadań własnych samorządu gminnego, służących zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców są sprawy związane z gminnymi drogami, 

ulicami, mostami oraz organizacją ruchu drogowego. Zgodnie z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów, ulice i drogi gminne zaliczane 

są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

do następujących klas: 

- G – droga główna 

- Z – droga zbiorcza 

- L – droga lokalna 

- D – droga dojazdowa 

Dla poszczególnych dróg i ulic określone są minimalne szerokości pasa drogowego 

w liniach rozgraniczających, które wynoszą:  

- Klasa G – 25 m 

- Klasa Z – 20 m 

- Klasa L – 12 m 

- Klasa D – 10 m 

Poza terenem zabudowy szerokość dróg klasy L i D winna wynosić co najmniej 15 m.  

Na terenie miasta i gminy Żelechów  szerokości istniejących dróg mierzone w liniach 

rozgraniczających są znacznie mniejsze niż określają to cytowane na wstępie przepisy. 

Sytuacja ta bardzo ogranicza możliwość pozyskania przez samorząd środków finansowych 

na modernizację i przebudowę ww. dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.   

Obecnie na terenie miasta i gminy Żelechów utworzonych jest 121,05 km dróg 

gminnych z tego 35 km w granicach miasta Żelechowa oraz 86 km w granicach 

administracyjnych gminy. Z ogólnej długości dróg gminnych, 51,2 km dróg posiada 

nawierzchnię bitumiczną, 2,4 km nawierzchnię betonową, 0,6 km z kostki brukowej, 0,15 km 

nawierzchnię brukowcową, a 9,7 km nawierzchnię tłuczniową. 
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Aż 57 km dróg to drogi gruntowe, które stanowią 47,1 % całej długości dróg i ulic 

gminnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia tabela. 
 

Tabela nr 10. DŁUGOŚĆ ULIC I DRÓG GMINNYCH W PODZIALE WG NAWIERZCHNI 
 

SIEĆ DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA 

Długość ogółem w km Bitumiczna Betonowa Kostka Brukowcowa Tłuczniowa Gruntowa 

35,09 17,69 0 0,448 0,152 0,525 16,275 

         

SIEĆ DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY 

Długość ogółem w km   Bitumiczna Betonowa Kostka Brukowcowa Tłuczniowa Gruntowa 

85,96 33,506 2,372 0,18 0 9,172 40,73 

         

SIEĆ DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA 

I GMINY ŻELECHÓW 

Długość ogółem w km   Bitumiczna Betonowa Kostka Brukowcowa Tłuczniowa Gruntowa 

121,05 51,196 2,372 0,628 0,152 9,697 57,005 
 

Realizując zadania w zakresie drogownictwa w 2018 r. na 8.769 mb dróg gminnych 

wybudowana została nowa nawierzchnia, w tym 175mb nawierzchni tłuczniowej, 157 mb 

kostki brukowej oraz 8.437 mb nawierzchni bitumicznej. Informacja o zrealizowanych 

zadaniach inwestycyjnych przedstawia tabela.  
 

Tabela nr 11. PRZEBUDOWA I ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH W 2018 ROKU 
 

 

L.p

. 
Drogi w 2018 r. Kwota 

Długość 

odcinka w 

mb 

Inne 

informacje 

1 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131428W w Łomnicy 
259.677,78 990 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

2 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131424W we Władysławowie II 
245.849,80 999 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

3 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131439W w Woli Żelechowskiej 
245.719,29 990 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

4 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131415W w Janówku 
133.784,49 418 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

5 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131417W w Piastowie 
109.023,10 316 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

6 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131426W we Władysławowie I 
230.225,72 550 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

7 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131419W w Łomnicy 
277.139,22 998 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

8 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131412W w Nowym Kębłowie 
131.133,38 500 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 
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9 
Przebudowa drogi gminnej nr 

131445W w Starym Kębłowie 
163.412,46 690 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

10 
Przebudowa ul. Pudły w 

Żelechowie 
506.726,04 168 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

11 
Przebudowa ul. Jatkowej w 

Żelechowie 
157.462,96 157 

Wykonano 

nawierzchnię z 

kostki 

12 
Odbudowa drogi gminnej nr 

131412W w Stefanowie 
433.981,82 999 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

13 

Odbudowa drogi gminnej nr 

131410W w Nowym i Starym 

Kębłowie 

539.630,48 819 

Wykonano 

nawierzchnię 

bitumiczną 

14 

Przebudowa drogi wewnęrznej 

zlokalizowanej na działkach 

1455/3 i 1455/13 w Żelechowie 

116.430,00 175 

Wykonano 

nawierzchnię 

tłuczniową 

Razem zadania inwestycyjne w 2018 r. 3.550.196,54 8.769  

 

 

IX.GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów realizowane było 

w 2018 r. w oparciu o „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Żelechów na lata 2017 – 2021” przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/192/2017 Rady Miejskiej 

w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. Z programu tego wynika, że na koniec 2018r. zasób 

mieszkaniowy Gminy Żelechów stanowiło 60 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych 

w różnych częściach miasta. Lokale te nie są wyposażone w centralne ogrzewanie ani też 

instalacje gazowe. Prawie wszystkie lokale wyposażone są w instalacje wodno-kanalizacyjne. 

Stan techniczny wielu budynków w których zlokalizowane są mieszkania komunalne jest co 

najwyżej dostateczny i w najbliższych latach będzie przyczyną wyłączenia  z użytkowania co 

najmniej 13 lokali.  

 

Zwiększono zasób mieszkaniowy poprzez budowę budynku wielolokalowego przy 

ul. Aleja Wojska Polskiego 7 w Żelechowie. Zadanie to zostało wykonane w 2018 r. co 

przyczyniło się do zwiększenia zasobów mieszkaniowych gminy o 8 lokali. 

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami w 2018 r. zaplanowano sprzedaż w drodze 

przetargu nieograniczonego dwóch działek gruntów leśnych położonych w Łomnicy. 

Dwukrotne postępowania przetargowe na sprzedaż działki Nr 219/4 o pow. 7706 m2 za cenę 

wywoławczą 35700 zł. zakończyły się brakiem oferentów. Także dwukrotne postępowanie 

przetargowe na sprzedaż działki nr 325/3 o pow.7752.m2 za cenę wywoławczą 35900 zł 

zakończyło się brakiem oferentów.  
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X. PLANOWANIE  PRZESTRZENNE 

 

 Miasto i gmina Żelechów charakteryzuje się czytelnym i przejrzystym schematem 

działań kształtujących przestrzeń i stojących na straży przestrzegania ładu przestrzennego 

i zrównoważonego rozwoju. Realizowane są  w ten sposób ustawowe zadania władztwa 

planistycznego. Podstawowym dokumentem tych działań jest  studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  sporządzane dla całego obszaru Gminy 

Żelechów. Studium jest nie tylko aktem określającym założenia lokalnej polityki 

przestrzennej, lecz zawiera ustalenia wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz elementy regulacyjne  w postaci lokalnych zasad 

zagospodarowania.  

 Obszar gminy i miasta Żelechów posiada pełne pokrycie opracowaniem „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów", 

które zostało przyjęte  Uchwałą nr  XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 22 czerwca 2017 r. Studium  uwzględnia aktualne uwarunkowania i określa kierunki 

rozwoju miasta i gminy. Zgodnie z aktualną polityką przestrzenną Gminy, studium nadaje 

poszczególnym terenom funkcje zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem na tereny 

inwestycyjne, budownictwa mieszkaniowego, usług i inne. 

 W chwili obecnej miasto i gmina Żelechów są w pełni objęte miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany dla całego miasta i całej gminy zostały 

sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

W związku z powyższym realizacja pokrycia miasta i gminy miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego jest w 100 % zrealizowana, co należy uznać za fakt bardzo 

pozytywny. 

 Pierwszym  uchwalonym miejscowym planem na obszarze miasta i gminy był plan 

przyjęty Uchwałą Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 kwietnia 2004 r.  

Kolejnym - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa, przyjęty 

Uchwałą Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 lutego 2005 r.  

 Zmiany – w zależności od potrzeb - do ww. planów sporządzane były na przestrzeni 

lat 2010 r. do 2018 r. 

 Dzięki prawidłowo prowadzonej polityce przestrzennej, gmina posiada wyznaczone 

w planach tereny pod każdą działalność i każdą funkcję w obowiązującym studium. 

Kolejnym etapem będzie opracowanie zmian planów w celu uwzględnienia zapisów studium 

oraz uzbrojenia poszczególnych terenów. Wprowadzenie zmian stworzy harmonijną całość 

oraz uwzględni uwarunkowania i wymagania funkcjonalne i społeczne. 

W 2018 r. prowadzono trzy procedury planistyczne  zmierzające do opracowania: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części  

miasta Żelechów sporządzanego na podstawie  Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 

Żelechów oraz części miasta Żelechów. 

 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów sporządzanego  

na podstawie Uchwały nr XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie  z dnia 30 

października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  miasta   Żelechów ,  

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części  obrębu geodezyjnego 

miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów - sporządzanego na podstawie 

uchwały Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  
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XI. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Efektywność działań z zakresu ochrony środowiska zależy od polityki i przyjętych 

rozwiązań na szczeblu lokalnym. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone 

zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie analizy sytuacji 

dla danego regionu. Zadania te spełnia program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów 

na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej 

w Żelechowie nr XV/105/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.  

Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów prezentuje zbiór celów, kierunków 

interwencji i zadań zmierzających do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego, w którym 

aspekty gospodarcze, społeczne i planistyczne zostaną poddane integracji i wzajemnemu 

uzupełnieniu, a  cała aktywność na tych polach przebiegać będzie z poszanowaniem zasad 

ochrony środowiska, w celu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb poszczególnych 

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Burmistrz Żelechowa co 2 lata sporządza raport z wykonania Programu ochrony 

środowiska i przedstawia go Radzie Miejskiej.  

 

Jednym z ważnych celów zawartych w Programie Ochrony Środowiska są działania 

w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów. 
W 2018 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Żelechów realizowany był 

przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała, która została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego w 2016 roku. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, 

tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

W 2018 r. odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady 

komunalne wytwarzane były przez prowadzących działalność gospodarczą, kierujących 

instytucjami oświaty, zdrowia, itp. odbierane były przez następujące firmy: 

1) EKOLIDER Jarosław Wyglądała,  Lucin 4, 08-400 Garwolin, 

2) CZYSTOPOL Danuta Gendek, ul. Spokojna 20, 08-404 Górzno. 

 

Na terenie Gminy Żelechów obowiązuje system segregacji odpadów „u źródła”, czyli 

na terenie nieruchomości. System gwarantujący odbiór i wywóz odpadów komunalnych 

zmieszanych i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest systemem 

pojemnikowo – workowym. 

Gmina Żelechów prowadzi selektywną zbiórkę odpadów takich jak: papier, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, zużyte opony. 

W 2018 r. mieszkańcy mieli również możliwość dostarczenia na własny koszt 

odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 w Żelechowie, obsługiwanego przez firmę EKOLIDER 

Jarosław Wyglądała. W 2018 roku PSZOK czynny był trzy dni w tygodniu (poniedziałek, 

środa, sobota) w godz. 14ºº-16ºº.  

Przeterminowane leki można było oddać w aptece  przy ul. Długiej 120 w Żelechowie. 

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające na terenach 

nieruchomości zamieszkałych mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach, 

pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia lub oddawane do PSZOK.  
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Na obszarze Gminy Żelechów funkcjonuje również system mobilnej zbiórki odpadów 

gromadzonych w sposób selektywny. W 2018 r. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz meble i odpady wielkogabarytowe odbierane były z nieruchomości dwa razy w roku, 

a zużyte opony raz w roku. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

przyjmowane były w PSZOK - w godzinach jego pracy. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy zameldowanych było 8 534 osób. Liczba 

osób, która została objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 

6 915. Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych wynika z faktu, 

iż część osób zameldowanych na terenie Gminy Żelechów, faktycznie zamieszkuje 

na terenie innych gmin lub przebywa poza granicami kraju. Zmiany w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres nr 10. Liczba osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących  

na terenie Gminy Żelechów 

 
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów 

 

Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które zostały złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy 

Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2146 z czego 97,06 % właścicieli 

nieruchomości oświadczyło, iż na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone 

i odbierane w sposób selektywny. 

Na terenie Gminy Żelechów stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uzależnione są od liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, sposobu zbierania 

odpadów oraz miejsca odbioru odpadów /miasto, gmina/. 

 

Tabela nr 12. Wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 miasto Żelechów gmina Żelechów 

Miesięczna stawka opłaty za odpady 

zbierane i odbierane w sposób 

selektywny 

7,50 zł 6,50 zł 

Miesięczna stawka opłaty za odpady 

zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny  
15,00 zł 13,00 zł 

 

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w 2018 r. wyniosły 

585 000 zł, w tym koszty obsługi systemu 33 033,60 zł. Wpływy z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  2018 r. wyniosły 575 807,20 zł. 
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Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 

na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelechów w 2018 roku 

kierowane były do następującej instalacji: 

- instalacja MBP Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o.,. 

- sortowania zmieszanych odpadów komunalnych MPK PURE HOME Sp. Z o.o. Sp.k. 

- kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych Zakładu Utylizacji Odpadów           

w Siedlcach Sp. z o.o. 

W 2018 r. łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców 

gminy wyniosła 1 343,2 Mg, z czego 593,4 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne natomiast 749,8 Mg odpady zebrane i odebrane selektywnie, co 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres nr 11. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy 
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Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów 

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 
Z terenu Gminy Żelechów w 2018 r. zostało zebranych i odebranych 253,012 Mg 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Zmiany w tym zakresie przedstawia 

poniższy wykres. 

Wykres nr 12. Ilość odpadów ulegających biodegradacji 

 
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów 
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Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), gminy obowiązane były do osiągnięcia w 2018 

roku poziomu 40% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Na terenie 

Gminy Żelechów poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 11,50 %. Informacje w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres nr 13. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych  

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

12.65

0.43 0

5.075

11.5

50 50

45 45

40

0

10

20

30

40

50

60

2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok

poziom ograniczenia składowania masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji [%]
wymagany poziom [%]

 
        Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) gminy były 

zobowiązane do osiągnięcia w 2018 poziomu 30%. W Gminie Żelechów poziom ten 

w 2018 r. wyniósł 37,94 %. Informacje w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

Wykres nr 14. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

 
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów 
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Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018r.  

wynosił 50%. Gmina Żelechów w 2018 r. osiągnęła poziom 75,76 %. Zmiany w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres nr 15. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 
            Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów        

 

Odpady komunalne przeznaczone do składowania 
W 2018 roku z obszaru Gminy Żelechów odebrano 593,400 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz powstających 

z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania. Informacje w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.  

Wykres nr 16. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

odpadów zielonych oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych  

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
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Po poddaniu odpadów odzyskowi, uzyskano 186,170 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 

– inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

oraz 125,190 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady, przeznaczonych 

do unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. 

 

Inne odpady 

 

Na terenie Gminy Żelechów w 2018 r. prowadzony był program usuwania 

z budynków pokryć dachowych i ściennych zawierających azbest. Powierzchnia usuniętego 

azbestu w 2018 roku wyniosła 6652m2 natomiast masa 83,984Mg. 

 

 

XII. GOSPODAROWANIE WODAMI 

 

Kolejnym zadaniem zawartym w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Żelechów jest gospodarowanie wodami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 523) na terenie 

Gminy Żelechów prowadzony jest stały monitoring zamkniętego składowiska odpadów 

komunalnych w Kotłówce. Z przeprowadzonego w 2018 r. monitoringu wynika, że wody 

podziemne charakteryzują się dobrym stanem chemicznym – I (bardzo dobra) i II (dobra) 

klasa wód. Na składowisku dochodzi do minimalnego osiadania powierzchni kwatery 

składowiska wynoszącego od 0,01 do 0,02 m. Najwyższe opady atmosferyczne w 2018 roku 

zanotowano w lipcu – 76,1 mm, a najniższe w listopadzie – 8,4 mm. Roczna suma opadów 

wyniosła 493,3 mm. Procesy zachodzące w odpadach komunalnych są długotrwałe 

i niesterowalne, dlatego też należy prowadzić dalszy monitoring. 

 

XIII. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I INNE DZIAŁANIA 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzona jest ewidencja zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Gminy Żelechów 

w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. liczba zbiorników bezodpływowych wzrosła o 10 

i wynosiła 731, liczba  przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła o 1 i wynosiła 86. 

Na terenie Miasta Żelechów ilość zbiorników bezodpływowych nie uległa zmianie i wynosiła 

267. 

Na terenie Gminy sukcesywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna oraz tworzone 

są kolejne plany jej rozbudowy. W 2018 roku wykonano sieć kanalizacyjną na ul. Ogrodowej 

o długości 0,6km. Dzięki nowym przyłączom do sieci kanalizacyjnej oraz powstawaniu 

kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków ograniczana jest ilość nieczystości ciekłych 

przedostających się w sposób niekontrolowany do środowiska. Tym samym poprawie ulega 

jakość wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy.  
  

W zakresie zadań związanych z ochroną powietrza w 2018 r. wykonano 

termomodernizację budynku MGOK w Żelechowie usytuowanego przy ul. Traugutta 5. 

 

W zakresie edukacji ekologicznej mającej na celu wykształcenie u mieszkańców 

nawyków i zachowań proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę 

środowiska sfinansowano szkolenie z zakresu ochrony środowiska - zanieczyszczenia 

powietrza na kwotę 3 700 zł. 
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XIV. INWESTYCJE W GMINIE ŻELECHÓW W 2018 ROKU. 

 

 Realizując zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy Żelechów  

na 2018 rok wydatkowano 6 782 802,74 zł., co stanowi 18,11% wydatków ogółem budżetu 

gminy. W kwocie tej 1 897 581,56 zł. stanowią środki pomocowe uzyskane z różnych 

programów Unii Europejskiej i krajowych wspierających realizację inwestycji.  

 

W zakresie drogownictwa. 

Na realizację zadań wydatkowano 3 590 726,94 zł wykonując niżej wymienione 

zadania: 

 modernizacja drogi gminnej nr 131419W w miejscowości Łomnica na długości 990 m za 

kwotę 277 139,22 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131439W w miejscowości Wola Żelechowska na długości 

990 metrów za kwotę 245 719,29 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131424W w miejscowości Władysławów II na długości 

999 metrów za kwotę 245 894,80 zł, z tego 100000 zł pochodziło z dotacji FOGR 

 modernizacja drogi gminnej nr 131426W w miejscowości Władysławów I na długości 

550 metrów za kwotę 230 225,72 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131415W w miejscowości Janówek na długości 418 

metrów za kwotę 133 784,49 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131417W w miejscowości Piastów na długości 316 

metrów  za kwotę 109 023,10 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131445W w miejscowości Stary Kębłów na długości 

690 metrów za kwotę 163 412,46 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica 

na długości 990 metrów za kwotę 259 677,78 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131412W Stefanów- Janówek na długości 500 metrów za 

kwotę 131 133,38 zł. 

 modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie  

za kwotę 116 433,00 zł. 

 przebudowa ulicy Jatkowej w Żelechowie na długości 158 metrów za kwotę 

157 462,96 zł., w tym udział środków z PROW – 73451,00 zł. 

 przebudowa ulicy Pudły w Żelechowie na długości 168 metrów za kwotę 509 726,04 zł., 

w tym udział środków z PROW – 250 824,00 zł. 

 modernizacja drogi gminnej nr 131412W w miejscowości Stefanów na długości 999 

metrów za kwotę 433 981,82 zł., w tym środki MSWiA – 345 313,00 zł.  

 modernizacja drogi gminnej nr 131410W w miejscowościach Nowy Kębłów i Stary 

Kębłów na długości 819 metrów za kwotę 539 630,48 zł., w tym środki MSWiA 

350 000,00 zł.  

Ponadto wykonano prace modernizacyjne dróg: w Hucie Żelechowskiej za kwotę 

10 000 zł., w Sokolnikach za kwotę 11 000 zł. oraz przy przebudowie ronda w Żelechowie za 

kwotę 16 491,40 złotych. 

 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej. 
 

Wykonano rozbudowę budynku komunalnego o 8 lokali socjalnych przy ulicy Aleja 

Wojska Polskiego w Żelechowie za kwotę 1 302 576,12 zł., w tym środki z BGK w kwocie 

376 000 zł.  

 

W zakresie oświaty i wychowania. 

Na inwestycje w tym obszarze wydatkowano 58056 zł. wykonując modernizację 

dwóch dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie. 
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W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

 

Na inwestycje w tym obszarze wydatkowano 639 384,36 zł. wykonując niżej 

wymienione zadania: 

 budowę kanalizacji sanitarnej o długości 602 metrów z przyłączami w ulicy Ogrodowej 

w Żelechowie za kwotę 341 202,35 zł., 

 budowę sieci wodociągowej o długości 472 metry z przyłączami w ulicy Ogrodowej 

w Żelechowie za kwotę 133 981,71 zł., 

 budowę sieci wodociągowej o długości 22 metry w działce drogowej nr 1381/1 i 313 

w Żelechowie za kwotę 25 000,00 zł., 

 modernizację oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku za kwotę 18 712,74 zł., 

 modernizację oświetlenia ulicznego w Kalinowie za kwotę 12 600,00 zł.,  

 modernizację oświetlenia ulicznego w Żelechowie za kwotę 9 000,00 zł., 

 modernizację budynku komunalnego przy ulicy Piłsudskiego 47 w Żelechowie za kwotę 

147 069,09 zł. 

 

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 808 361,55 zł., którymi sfinansowano: 

 kompleksową termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Żelechowie za kwotę 808 361,55 zł. w tym środki z RPO Województwa 

Mazowieckiego w wysokości 572 964,00 zł. 

 

W zakresie kultury fizycznej. 

 

Wydatki inwestycyjne w tym obszarze wykonane zostały na kwotę 84 847,16 zł. i związane 

były z wykonaniem Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Żelechowie.  

Na realizację tej inwestycji Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 249 900 zł. 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

 Ponadto wydatki inwestycyjne związane były z udzieleniem pomocy samorządowi 

Powiatu Garwolińskiego na realizację zakupu samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej  

oraz dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne 

partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  

w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

 

XV. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Żelechów na rok 2018 r. podjęto Uchwałą nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie 

dnia 22 marca 2018 r. Założenia z programu głównie realizowała Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

Program, tak jak i w latach poprzednich realizowany był przy współpracy 

z jednostkami gminy i podmiotami, które pomagały w realizacji zadań z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień: MGOK w Żelechowie, Szkoły z terenu gminy, 

KGW z terenu gminy, KSM, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, Katolickie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Klub Sportowy „SĘP”, Drużyna 111 Gromady 

Zuchowej i Drużyny Harcerskiej w Żelechowie, OSP z terenu Gminy, Klub AA”Feniks”. 

Organizowane były wypoczynki wakacyjne i zimowe dla dzieci dotkniętych problemem 
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alkoholowym, programy i spektakle profilaktyczne, wyjazdy, festyny, spotkania na których 

poruszany był problem alkoholowy. Zgodnie z programem Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych odbyła 12 posiedzeń, na których: 

 opiniowała wnioski o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

 opiniowała wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przyjętej profilaktyki 

uzależnień 

 podejmowała działania dotyczące skierowania osób uzależnionych na leczenie 

odwykowe,  

 wzywała na rozmowy osoby uzależnione i członków ich rodzin motywując ich do 

podjęcia dobrowolnych form leczenia odwykowego . 

Na realizację zadań z programu wydano 137.436,20 zł. 

 

XVI. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

I STOWARZYSZENIAMI. 

 

Znaczący wpływ na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne Gminy Żelechów 

wywierają działające na terenie gminy organizacje społeczne i stowarzyszenia. W 2018 roku 

w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 14 organizacji, w tym: 

 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w Goniwilku, Gózdku, Hucie 

Żelechowskiej, Kalinowie, Łomnicy, Piastowie, Stefanowie, Władysławowie, Woli 

Żelechowskiej, Zakrzówku, Żelechowie); 

 Klub Sportowy „Sęp” Żelechów, 

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Żelechowie, 

 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą 

w Żelechowie. 

Ponadto na terenie gminy Żelechów działały stowarzyszenia zwykłe, nierejestrowane w KRS: 

 Koła Gospodyń Wiejskich w Goniwilku, Kębłowie, Łomnicy, Stefanowie i 

Zakrzówku, 

 Towarzystwo Historyczne w Żelechowie, 

 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych - 

Koło Miejsko-Gminne, 

 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju - Koło Nr 5 w Żelechowie, 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Zwiastowania NMP, 

 Szkolne koła CARITAS, 

 Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 11 w Żelechowie. 

 

Współpraca samorządu z organizacjami odbywa się na podstawie podejmowanego 

corocznie  „Programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz 

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych” 

podejmowanego Uchwałą Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi.  

Przyjęty Uchwałą NR XL/267/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 stycznia 

2018 r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zakładał zadania  

priorytetowe współpracy w następujących dziedzinach: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi  

i narkomanii, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury. 
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W zakresie współpracy finansowej w wyniku konkursu ofert przyznano Klubowi 

Sportowemu „Sęp” Żelechów dotację 110 000,00 zł na realizację zadania p.t. Organizacja i 

koordynacja imprez masowych propagujących sport w gminie, rozwój kultury fizycznej oraz 

utrzymanie Ligii Okręgowej.  

 

Współpraca w formie poza finansowej realizowana była poprzez: 

 udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom, 

 popularyzację działalności organizacji pozarządowych – m.in. zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej urzędu, 

 nieodpłatne użyczenie lokalu na potrzeby bieżącej działalności organizacji  

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, 

 nieodpłatne udostępnianie sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie 

na zebrania i posiedzenia zarządów i członków organizacji, 

 obejmowanie patronatem Burmistrza Żelechowa i wsparcie organizacyjne imprez 

okolicznościowych, rozrywkowych i sportowych organizowanych przez lokalne 

organizacje w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych. 

 

XVII. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY 

ŻELECHÓW. 

 

Uchwałą Nr XLII/285/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. 

podjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Żelechów. 

Odławianiem i sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 

Żelechów zajmuje się Pan Zygmunt Dworakowski prowadzący schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Radysach. 

W 2018 r. w ramach programu wydano 1250 zł z czego: 

 rekompensata związana z adopcją 2 psów na kwotę 800 zł 

 zabiegi sterylizacji – 450 zł. 

 

XVIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

 

W roku 2018 odbyło się 14 posiedzeń Rady Miejskiej. 

 

1. Radni kadencji 2014-2018 odbyli 9 posiedzeń 

2. Radni kadencji 2018-2023 odbyli 5 posiedzeń 

 

Podjęto ogółem 119 uchwał z czego: 

 

1. 65 objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

2. 34 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organ nadzoru lub sądy administracyjne: 

Organy nadzoru tj. Wojewoda Mazowiecki i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły 

żadnego postępowania nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Miejską 

w Żelechowie i nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały. 
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XIX. PROMOCJA MIASTA I GMINY 

 

Promocja miasta i gminy ma na celu zachwalanie jego walorów i zalet oraz reklamę 

działalności samorządu. Celem promowania miasta i gminy Żelechów samorząd podejmuje 

liczne działania marketingowe – stałe i okazjonalne. Należą do nich: 

 prowadzenie strony internetowej miasta i gminy Żelechów, na której zamieszczane są 

bieżące informacje o działalności Urzędu, relacje z wydarzeń gminnych. Strona 

internetowa szczegółowo charakteryzuje przestrzeń społeczno-gospodarczą, 

kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną Gminy, promuje jej walory historyczno-

kulturowe i krajobrazowe, 

 współpraca z lokalnymi mediami (regionalne portale internetowe, prasa, radio), celem 

zapewnienia dotarcia informacji o podejmowanych działaniach i inicjatywach do 

szerokiego grona odbiorców, 

 wydawanie publikacji okolicznościowych (w 2018 r. wydano publikację „Ratusz 

i rynek w Żelechowie wczoraj i dziś” przedstawiającą przebieg rewitalizacji ratusza 

oraz płyty rynku z bogatą dokumentacją fotograficzną), 

 wykonywanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych (w 2018 r. wydano 

serię pocztówek obrazujących najciekawsze miejsca i obiekty miasta i gminy 

Żelechów, kubki z wizerunkiem Żelechowa, kalendarze z wizualizacją Żelechowa), 

 organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych, 

 wspieranie działalności Chóru Żelechowa, Grupy Teatralnej „Niby Nic” działającej 

przy MGOK w Żelechowie, Orkiestry Dętej OSP Żelechów oraz działalności 

artystycznej Kół Gospodyń Wiejskich, promujących Żelechów na szczeblu lokalnym, 

ale również ogólnopolskim i międzynarodowym, obejmowanie patronatem imprez i 

uroczystości okolicznościowych, takich jak Piknik Rodzinny Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie, 

Dzień Myśli Braterskiej 2018 oraz imprez sportowych – Turniej Halowej Piłki Nożnej 

oraz Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Żelechowa. 


