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Szanowni Mieszkańcy, 
 
przekazuję Państwu „Raport o stanie miasta” – szczegółowe źródło wiedzy o funkcjonowaniu 
Garwolina i o jego mieszkańcach.  Raport opracowany został w związku z art. 28aa ustawy                  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Obejmuje 
podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Garwolina w roku 2018, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta. Stanowi on kompendium 
wiedzy o działalności samorządu za rok ubiegły. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane 
m.in. o finansach miasta, gospodarce komunalnej, przeprowadzonych inwestycjach.                          
W poszczególnych działach zawarte zostały informacje o tym, co widoczne dla nas wszystkich 
na co dzień, ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych działań i ich efektów, dzięki którym 
zmienia się nasze otoczenie. 
 
Podstawowym założeniem przygotowanego raportu jest zaprezentowanie możliwie pełnego 
spektrum życia miasta w oparciu o wiedzę pracowników Urzędu Miasta Garwolina, jednostek 
organizacyjnych Urzędu, a także inne informacje pozyskane i przetworzone na potrzeby tego 
dokumentu. Niniejszy raport został opracowany przez pracowników Wydziałów i jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Garwolin, pod nadzorem Cezarego Tudka – sekretarza miasta 
Garwolina. 
 
Mam nadzieję, że lektura Raportu przyczyni się do lepszego poznania zagadnień związanych                    
z szeroko pojętym funkcjonowaniem miasta, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu 
na temat przyszłości naszej „małej ojczyzny”.   
 
 

Burmistrz Miasta Garwolina 
 

Marzena Świeczak 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Miasto Garwolin posiada status gminy miejskiej, jest także siedzibą władz powiatu 
garwolińskiego oraz gminy wiejskiej Garwolin. Położony jest nad rzeką Wilgą, we wschodniej 
części Mazowsza na trasie Warszawa-Lublin, w odległości 60 km od stolicy oraz w pobliżu 
szlaku kolejowego Warszawa-Dęblin. Posiada długoletnią historię i tradycję. Pierwsza wzmianka 
o mieście pochodzi z 1386r. Sprawą sporną pozostaje dokładna data nadania Garwolinowi praw 
miejskich. Przywilej lokacyjny z 1423r. prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie 
Garwolina. 
 
Struktura i powierzchnia gruntów według sposobu użytkowania 
 

Miasto Garwolin zajmuje powierzchnię 22,08 km
2

 i jest największym pod względem powierzchni 
miastem w powiecie garwolińskim (ok. 1,7% powierzchni powiatu) oraz 26-tym w województwie 
mazowieckim. Grunty rolne zajmują 88,74 ha, nieruchomości zabudowane – 64,76 ha, a drogi – 91,31 

ha. Samorząd miasta jest właścicielem 1019 działek o łącznej powierzchni 244,81 ha 
 
Mieszkańcy 
 
W ciągu roku 2018 liczba mieszkańców Garwolina zwiększyła się o 84 osoby i na dzień 31 
grudnia 2018 r. wynosiła 17 610 osób, w tym 9165 kobiet (52,04% ogółu) i 8445 mężczyzn 
(47,96% ogółu). Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 23,04%, osoby w wieku 
produkcyjnym 58,40%, a w wieku poprodukcyjnym 18,56% mieszkańców miasta. W latach 2016 
- 2018 liczba ludności wzrosła o 1,54%. Szczegółowy podział mieszkańców miasta na 
poszczególne kategorie wiekowe według stanu na 31 grudnia 2018 r. przedstawia się 
następująco: 

wiek mężczyźni kobiety ogółem 

0 – 2 335 329 664 

3 118 95 213 

4 - 5 217 232 449 

6 105 96 201 

7 118 99 217 

8 – 12 557 553 1110 

13 - 15 321 294 615 

16 – 17 195 197 392 

18 112 84 196 

19 – 65 5338 0 5338 

19 – 60 0 4945 4945 

 65 1029 0 1029 

 60 0 2241 2241 

ogółem 8445 9165 17610 

W 2018 roku przyrost naturalny ukształtował się na poziomie +64. Odnotowano 221 urodzeń 
żywych (108 chłopców i 113 dziewczynek) oraz 157 zgonów (77 kobiet i 80 mężczyzn).  
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1.1. WŁADZE MIASTA 
 
1.1.1. WŁADZA UCHWAŁODAWCZA 
 
Rada Miasta Garwolina jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem stanowiącym               
i kontrolnym. Do jej kompetencji należą sprawy o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami. 
Rada Miasta Garwolina liczy 15 osób. 
 

Skład Rady Miasta Garwolina 

VII kadencja (2014-2018) VIII kadencja (2018 - 2023) 

Marek Jonczak 
Bogumiła Krulikowska 
Marek Łagowski 
Grażyna Makulec 
Krzysztof Mazurek 
Leszek Mączka 
Jarosław Michalik 
Krzysztof Ostrowski 
Maria Pasik 
Jan Paziewski 
Jakub Starzyński 
Marzena Świeczak 
Jan Walczak 
Jadwiga Wilbik 
Zbigniew Winek 

Jarosław Jaskuła 
Robert Bielecki 
Grzegorz Gawryś 
Marek Jonczak 
Robert Kuźbida 
Marek Łagowski 
Marek Mikulski 
Andrzej Ostolski 
Krzysztof Ostrowski 
Jan Paziewski 
Piotr Piesiewicz 
Stanisław Piesiewicz 
Jakub Starzyński 
Tomasz Wesołowski 
Tomasz Wielgosz 

 
 
Przy Radzie Miasta Garwolin kadencji 2014-2018 działały w 2018 r. 4 stałe komisje: Komisja 
Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Spraw Komunalnych i 
Porządku Publicznego oraz Komisja Rewizyjna. Wraz z początkiem kadencji 2018-2023, oprócz 
wymienionych komisji, powołana została piąta stała komisja tj. Komisja Skarg, Wniosków i 
Petycji. 
 
Tabela nr: 1 Prace komisji Rady Miasta w roku 2018         /Źródło: Dane Obsługi Rady Miasta/ 
 

Nazwa Komisji Rady Miejskiej Liczba 
posiedzeń 

Liczba 
opinii 

Liczba 
wniosków 

Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego 9 18 8 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 13 30 15 
Komisja Spraw Społecznych 13 26 19 
Komisja Rewizyjna 3 3 0 
Komisja Skarg,Wniosków i Petycji 0 - - 

 
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Miasta. Mają istotny wpływ na politykę gminy                           
i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich 
sprawie.   
W 2018 roku odbyło się 17 sesji Rady Miasta w Garwolinie, podczas których podjęto 84 uchwał, 
w sprawach dotyczących: 
- budżetu miasta , w tym podatków i opłat - 31, 
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- programów strategicznych - 1, 
- planowania przestrzennego i gospodarki terenami - 3, 
- gospodarki komunalnej - 12, 
- oświaty, kultury, sportu i promocji miasta -18, 
- pomocy społecznej - 2, 
- spraw społecznych - 17 
 
1.1.2. WŁADZA WYKONAWCZA 
 
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja /od 2018 r./ trwa 5 lat. Burmistrz 
wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania określone przepisami prawa. Kieruje bieżącymi 
sprawami miasta, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentuje miasto na 
zewnątrz. Koordynuje także przygotowanie i realizację planów, strategii, programów rozwoju oraz 
realizację inwestycji. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec zastępcy burmistrza, skarbnika 
miasta, sekretarza miasta, pozostałych pracowników urzędu, a także dyrektorów i kierowników 
jednostek organizacyjnych. Do listopada 2018 roku funkcję burmistrza sprawował Tadeusz 
Mikulski. Obecnie burmistrzem miasta Garwolin jest dr Marzena Świeczak. 
 Burmistrz swoje zadania wykonuje za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miasta, którego          
przedmiotem działalności jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej obsługi. 
Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową. Do zadań 
własnych należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc 
społeczną, ochronę środowiska. Zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą spraw 
obywatelskich, pomocy społecznej, stanu cywilnego, wyborów i obronności. 
W 2018 r., w Urzędzie Miasta Garwolina wydano ponad 7960  decyzji administracyjnych.  
 
1.1.3. ORGANY DORADCZE 
 
W 2018 roku działały następujące społeczne ciała doradcze: 
- Miejska Rada Seniorów, 
- Młodzieżowa Rada Miasta, 
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Komisja Mieszkaniowa. 
 
1.2. FINANSE MIASTA 
 

Budżet miasta jest podstawowym dokumentem finansowym, obejmującym liczbowe 
zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta, 
dochodów i wydatków miejskich jednostek budżetowych oraz środków gromadzonych na 
wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych. Projekt uchwały budżetowej 
przygotowuje burmistrz we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych 
wydziałów urzędu miasta. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującej 
wydatki majątkowe. 
 Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 80 917 428,19 zł. Dochody wykonano w kwocie 
 79 982 749,65 zł, co stanowi 99 % planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 
78 183 379,19 zł, wykonanie w kwocie 78 256 930,94 zł, co stanowi 100 % planu. 

Natomiast planowane dochody majątkowe na kwotę 2 734 049,00 zł wykonano w kwocie 
1 725 818,71 zł, co stanowi 63 % planu. 
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Struktura dochodów Budżetu Miasta Garwolina w 2018 roku 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonanie dochodów budżetu miasta Garwolina w roku 2018 

Źródło dochodów Wykonanie %

Podatki i opłaty 43

Subwencja oświatowa 20

Oświata 4

Opieka społeczna w tym 500 + 26

Gospodarka komunalna 4

Pozostałe dochody 3

Dochody ogółem

34 317 914

16 005 186

3 479 648

20 552 767

3 369 437

2 257 799

79 982 750

Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 100

600 Transport i łączność 89

630 Turystyka 0,00 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 63

720 Informatyka 100

750 Administracja publiczna 99

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 98

752 Obrona narodowa 100

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 102

758 Różne rozliczenia 100

801 Oświata i wychowanie 98

852 Pomoc społeczna 100

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86

855 Rodzina 99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 99

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54

926 Kultura fizyczna 100

Ogółem: 99

27 422,58 27 422,58

151 000,00 134 443,71

340 249,00

1 778 160,00 1 121 906,96

61 580,00 61 580,00

345 146,00 342 111,33

222 275,00 218 416,80

1 000,00 1 000,00

47 775,00 45 917,54

33 738 891,00 34 317 913,85

16 007 272,00 16 005 186,02

3 467 625,61 3 402 624,87

995 782,00 995 583,59

5 327,00 5 327,00

89 587,00 77 022,65

19 846 625,00 19 551 855,94

3 397 630,00 3 369 436,81

194 081,00 105 000,00

200 000,00 200 000,00

80 917 428,19 79 982 749,65
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W 2018 roku dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 4 541,89 zł 
Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 84 302 379,19 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 
82 379 912,85 zł, co stanowi 98 % ogółu planu. Na realizację wydatków majątkowych, w tym 
inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Miasta Garwolina kwotę 8 458 785,00 zł wydatkowano 
kwotę 8 354 174,08 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków na inwestycje oraz 10,14 % 
ogółu poniesionych wydatków. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 75 843 594,19 zł 
zrealizowano wydatki w kwocie 74 025 738,77 zł, co stanowi 98 % ogółu planu. 
Struktura wydatków Budżetu Miasta Garwolina w 2018 roku 

 
W 2018 roku wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 4 678,02 zł. Największe 
wykonanie wydatków ponoszonych jest na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj wydatku Wykonanie %

Infrastruktura drogowa 5

Gospodarka mieszkaniowa 2

Administracja publiczna i bezpieczeństwo 9

Obsługa długu publicznego 1

Oświata 43

Pomoc społeczna 28

Gospodarka komunalna 6

Kultura 4

Kultura fizyczna i Turystyka 2

Wydatki ogółem

3 787 872

1 656 658

7 178 170

620 223

35 285 418

23 376 236

5 295 303

3 365 874

1 814 158

82 379 912,85



Raport o stanie miasta, Garwolin 2018 
 

 

Wykonanie wydatków budżetu miasta Garwolina w roku 2018 
 

 
Planowany na rok 2018 deficyt budżetowy w kwocie 3 384 951,00 zł zrealizowano w 

kwocie 2 397 163,20 zł. Zadłużenie Miasta Garwolina na koniec 2018 roku wyniosło 25 557 
226,00 zł.  

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w stosunku do dochodów na koniec 
2018 r. wyniósł 3,04%. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Garwolin na lata 2018-2031 
przedstawia informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 
cytowanej ustawy. 

Dział Treść Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 99

600 Transport i łączność 98

630 Turystyka 100

700 Gospodarka mieszkaniowa 100

710 Działalność usługowa 95

720 Informatyka 0,00 0

750 Administracja publiczna 98

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 98

752 Obrona narodowa 100

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98

757 Obsługa długu publicznego 97

758 Różne rozliczenia 0,00 0

801 Oświata i wychowanie 97

851 Ochrona zdrowia 98

852 Pomoc społeczna 98

853 Pozostałe  zadania w zakresie polityki społecznej 100

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 95

855 Rodzina 98

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100

926 Kultura fizyczna 94

Ogółem: 98

31 652,58 31 387,34

3 856 026,00 3 787 872,05

736 934,00 736 850,39

1 663 413,00 1 656 658,15

125 587,00 119 342,83

61 580,00

6 543 749,00 6 423 923,89

222 275,00 218 416,80

1 000,00 1 000,00

392 748,00 384 099,40

638 322,00 620 223,40

19 051,00

35 545 593,61 34 453 418,19

527 478,00 515 753,89

3 107 969,00 3 059 149,68

5 327,00 5 327,00

872 554,00 831 999,31

20 112 599,00 19 796 005,74

5 309 291,00 5 295 302,89

3 381 615,00 3 365 874,21

1 147 615,00 1 077 307,69

84 302 379,19 82 379 912,85

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0

2

4

6

8

10

12
Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań Dopuszczalny wskaźnik spłaty
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Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 

3 816 716,27 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
Należności wymagalne budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 979 753,88 zł. 

W stosunku do podatników i osób zalegających z płatnościami podjęto działania windykacyjne. 
W roku 2018 Rada Miasta podjęła 8 uchwał, zaś Burmistrz Miasta wydał 20 zarządzeń w 

sprawie dokonania zmian w budżecie. 
W roku 2018 wydano: 
- 4901 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, 
- 2903 decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, 
- 1 decyzję dotyczącą umorzeń opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów 
   komunalnymi, 
- 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych  
   i podatku od nieruchomości, 
- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości. 
 
W 2018 roku miasto realizowało następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

 Budowa zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego przy rzece Wilga – kwota 
zewnętrznego finansowania: 7 794 158,78 zł, zaś wkład własny wynosił 1 509 178,60 zł, 

 Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 5 – kwota zewnętrznego finansowania:  
2 052 400,00 zł, zaś wkład własny wynosił 4 376 237,96 zł, 

Nazwa instytucji Nazwa przedsięwzięcia Oprocentowanie

Kredyty

1. Bank Spółdzielczy w Garwolinie Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego 2011 23.12.2011 2031 31.12.2031

2. Bank Spółdzielczy w Garwolinie 2015 22.10.2015 2030 31.12.2030

Modernizacja dróg i chodników

Przebudowa budynku (budynek socjalny) 

Modernizacja przedszkola Nr 2

Modernizacja oświetlenia

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3. Bank Spółdzielczy w Garwolinie Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2016 26.10.2016 2030 31.12.2030

Razem

Pożyczki

1. Budowa zbiornika retencyjnego 2016 30.09.2016 2026 15.12.2026

2. Budowa zbiornika retencyjnego 2017 8.09.2017 2027 15.12.2027

Razem

Obligacje

1. PKO Bank Polski S.A. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2010 31.05.2010 2020 30.03.2020

2. PKO Bank Polski S.A. 2017 2028 31.12.2028

3. PKO Bank Polski S.A. 2018 2028 31.12.2028

Razem

Ogółem

Zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji składających się na wysokość zadłużenia  Miasta Garwolina  

stan na dzień 31.12.2018 r

Lp.

Wysokość 

kredytu, 

pożyczki w 

PLN

Rok 

podpisani

a umowy 

Data 

udzielenia

Wysokość 

zadłużenia 

na 

31.12.2018 r.

Rok spłaty 

zobowiązani

a

Termin 

zapadalnoś

ci

13 825 000

WIBOR 3M 

marża 0,49% 8 986 250

Realizacja zadań inwestycyjnych, spłata 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym: 4 361 089

WIBOR 1M 

marża 1% 3 484 800

1 750 000

580 000

78 500

50 000

Budowa zbiornika retencyjego 200 000

1 702 589

1 747 947

WIBOR 3M 

marża 1,15% 1 498 176

19 934 036 13 969 226

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiaska i Gospodarki Wodnej 

Bank Gospodarstwa Krajowego 1 191 761

Stopa 

redyskonta 

weksli 0,9% nie 

mniej niż 2% 960 000

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiaska i Gospodarki Wodnej 

Bank Gospodarstwa Krajowego 2 705 319

Stopa 

redyskonta 

weksli 0,9% nie 

mniej niż 2% 2 448 000

3 897 080 3 408 000

3 120 000
WIBOR 6M 

marża 0,8-1,4% 680 000

Budowa hali sportowej przy zespole szkół nr 5 

oraz dróg i chodników 3 750 000

WIBOR 6M 

marża 0,8-1,4%

2.12.2016 

emisja 2017 3 750 000

Budowa hali sportowej przy zespole szkół nr 5 

oraz dróg i chodników 3 750 000

WIBOR 6M 

marża 0,8-1,4%

2.12.2016 

emisja 2018 3 750 000

6 870 000 8 180 000

30 701 116 25 557 226
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 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie Centrum Sportu i Kultury – kwota 
zewnętrznego finansowania: 1 661 500,00 zł, zaś wkład własny wynosił 462 190,80 zł, 

 Gospodarka ściekowa w Garwolinie (PWiK Garwolin) - Budowa kanalizacji w ul. Generała 
Andersa i ul. Bocznej – kwota zewnętrznego finansowania: 25 004 313,95 zł, zaś wkład 
własny wynosił 27 004 421,42 zł, 

 Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności - 
Park rekreacyjny "Radosne Starorzecze" – kwota zewnętrznego finansowania: 149 366,00 
zł, zaś wkład własny wynosił 85 376,80 zł, 

 Poprawa Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności - Park 
rekreacyjny "Ptasie Trele" – kwota zewnętrznego finansowania: 190 883,00 zł, zaś wkład 
własny wynosił 109 106,53 zł, 

 Budowa, zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania - Powiatu Garwolińskiego – kwota 
zewnętrznego finansowania: 57 266,00 zł, zaś wkład własny wynosił 32 733,51 zł, 

 Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej celem poprawy jakości życia mieszkańców 
obszaru Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego]– kwota zewnętrznego 
finansowania: 24 564,00 zł, zaś wkład własny wynosił 14 040,53 zł, 

 Bezpieczna Droga do Szkoły – kwota zewnętrznego finansowania: 34 443,71 zł, 

 Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać 2018" – kwota zewnętrznego 
finansowania: 33 480,00 zł, zaś wkład własny wynosił 7512,00 zł, 

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Generała 
Władysława Andersa – kwota zewnętrznego finansowania: 100 000,00 zł, zaś wkład 
własny wynosił 110 605,98 zł, 

 OSP - 2018 – kwota zewnętrznego finansowania: 3 700,00 zł, zaś wkład własny wynosił  
7 400,00 zł, 

 Lokalny Animator Sportu – edycja 2018 – kwota zewnętrznego finansowania:  
12 000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 12 000,00 zł, 

 Usuwanie z terenu Miasta Garwolina wyrobów zawierających azbest – rok 2018 – kwota 
zewnętrznego finansowania: 11 055,99 zł, zaś wkład własny wynosił 10 052,26 zł, 

 Mazowieckie Strażnice OSP - 2018 – kwota zewnętrznego finansowania: 20 000,00 zł, 
zaś wkład własny wynosił 2 496,70 zł, 

 Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Garwolin w ramach 
funduszu sprawiedliwości – kwota zewnętrznego finansowania: 16 764,61 zł, zaś wkład 
własny wynosił 169,34 zł. 
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2. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
  
2.1. Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023 
przyjęta Uchwałą  nr XXVI/171/2016 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016 r. Projekt strategii 
poddany był konsultacjom społecznym. 
W „Strategii Rozwoju” sformułowano 4 cele strategiczne. 

I. Poprawa sfery funkcjonalno-przestrzennej 
II. Spójność społeczna 

III. Zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego 
IV. Konkurencyjna gospodarka 

W odniesieniu do I celu strategicznego sformułowano trzy cele operacyjne:  
Cel  I.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
Cel  I.2. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzennego na terenie miasta 
Cel  I.3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

 
Jedno z głównych zadań w ramach niniejszego celu strategicznego zdefiniowano jako dbałość o 
modernizację istniejących i budowę nowych dróg lokalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
przede wszystkim chodników. Infrastruktura drogowa w mieście obejmowała na 31 grudnia 2018 
r. 64,10 km dróg. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 52,66 % wszystkich dróg, a pod 
koniec poprzedniego roku 52,73 %. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, 
odpowiednio, 20,89 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 22,28 % na dzień 31 grudnia 2018 r.  
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie 
dróg publicznych, był następujący: 

 drogi [gminne] – stan [dobry] – 4,63%, 

 drogi [gminne] – stan  [zadowalający] – 57,05 %, 

 drogi [gminne] – stan  [niezadowalający] – 33,05 %, 

 drogi [gminne] – stan  [zły] – 3,69 %, 

 drogi [gminne] – stan  [bardzo zły] – 0%. 

W 2018 roku realizacja pierwszego z powyższych celów operacyjnych odbywała się 
poprzez następujące inwestycje i przedsięwzięcia:  

Raport o stanie samorządu – Działalność Inwestycyjna w zakresie drogownictwa 

Nazwa inwestycji 

Budowa/ 
modernizacja 
- drogi  
mb 

Budowa
/modern
izacja - 
chodniki  
mb 

Parkingi/  
zatoki 
postojowe 
m2 

Koszt 
inwestycji 
zł  brutto 

Rodzaj  
nawierzchni  
drogi  

Rodzaj  
nawierzchni  
drogi / 
chodnika 

Kwota 
dofinanso
wania 

Budowa ul. 
Cmentarnej 

  50,00 52,00 48 434,67   
kostka 
brukowa 

  

Budowa 
chodnika w ul. 
Żołnierzy II Armii 
WP- etap I i II 

  193,00   59 546,82   
kostka 
brukowa 

  

Budowa ul. 
Maczka 

150,00     311 086,71 
beton 
asfaltowy 

    

Budowa ul. 
Olimpijskiej, 
Żwirki i Wigury, 
Krzywa 

204,00 122,50   127 469,71 
beton 
asfaltowy 

kostka 
brukowa 
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Budowa drogi od 
ul.Andersa przy 
rzece Wilga 

692,00     251 059,19 
kruszywo 
łamane 

  100000 

Budowa ul. 
Wandy 
Bekierskiej 

200,00   770,00 145 384,37 
kruszywo 
łamane 

    

Budowa 
zbiornika 
retencyjnego – 
etap IV 

384,00 1 188,00   751 891,49 
kruszywo 
łamane 

kostka 
brukowa 

  

Przebudowa ul. 
Dobrej 

154,50     74 731,23 
beton 
asfaltowy 

    

Droga od ul. 
Spacerowej w 
kierunku 
zbiornika 

100,00     68 150,00 
beton 
asfaltowy 

    

Budowa zatoki 
parkingowej w 
ramach 
przebudowy ul. J. 
Korczaka 

    272,50 91 097,00   
kostka 
brukowa 

  

Budowa ul. 
Wyszyńskiego  
dofinansowanie 
do budowy drogi 
powiatowej 

      112 763,00 
beton 
asfaltowy 

    

Budowa ul. 
Polnej – 
dofinansowanie 
do budowy drogi 
powiatowej 

      200 000,00 
beton 
asfaltowy 

    

Budowa ul. 
Hłaski  

382,00     221 902,60 
kostka 
brukowa 

    

Przebudowa ul. 
Bekierskiej 

162,50     142 924,37 
kostka 
brukowa  

  

Razem 2429 1553,5 1094,5 2606441,16     100000 

 
 
Do działań, które wpisywały się w realizację drugiego z celów operacyjnych zaliczyć 

należy podjęcie przez  Radę Miasta Garwolina w dniu 24 maja 2018 r. Uchwały Nr LIX/333/2018 

roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Garwolina, które to Studium określa politykę przestrzenną miasta. 

Według stanu na koniec  2018 r. na terenie Garwolina obowiązuje dwanaście planów 

miejscowych, które obejmują łącznie ponad 45% powierzchni całego miasta, z czego ponad 

połowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. 

27 września 2017 roku Rada Miasta Garwolina przyjęła Uchwałą nr XLVI/271/2017 ostateczną 

wersję „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023″ Decyzją 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 października 2017 roku „Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023″ został umieszczony w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego. Dokument ten stanowi podstawę do ubiegania się o 

dofinansowanie na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020 oraz budżetu 

państwa. 

https://umgarwolin.bip.e-zeto.eu/bip/216_umgarwolin/fckeditor/file/Rada%20Miasta/Uchwały/Kadencja_VII/271_uchwala.pdf
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W zakresie rozwoju  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (cel operacyjny I.3) w 2018  roku 
dokończona została, trwająca od 2016 roku, budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-
sanitarnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Garwolinie. Jej powierzchnia zabudowy 
to 1820m², zaś powierzchnia użytkowa to 2015m². Hala posiada boisko o wymiarach 22,13m x 
44,51m, dające możliwość podziału na trzy pola treningowe za pomocą kurtyn przesuwnych, 
zaplecze i widownię na 298 osób, która połączona jest z istniejącym budynkiem szkoły za 
pomocą łącznika w poziomie I piętra. Na parterze budynku oprócz głównej sali sportowej, 
zlokalizowano salę gimnastyki korekcyjnej, siłownię, zespoły szatniowe, pokój sędziów i 
nauczycieli, magazyny sprzętu sportowego, toalety i pomieszczenia techniczne. Koszt inwestycji 
wyniósł 4 376 237,96 zł, z czego  2 052 400 zł stanowiła dotacja ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach rządowego Programu rozwoju infrastruktury szkolnej. 

Drugim, istotnym zadaniem świadczącym o realizacji powyższego celu operacyjnego było 

dokończenie budowy budynku sanitarno- szatniowego na stadionie miejskim. Inwestycja ta 

również została rozpoczęta w 2016 roku. Jej całkowity koszt to 2 123 690,80 zł, na który złożyły 

się środki własne samorządu w wysokości 462 190,80 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki 1 061 500 zł oraz dofinansowanie z AVON Operations Polska Sp. z o.o. 600 000 zł. 

Rozwojowi infrastruktury rekreacyjnej służyć będzie utworzony w 2018 roku park im. Stulecia 

odzyskania niepodległości. W zlokalizowanym nad rzeką Wilgą, za osiedlem domków 

jednorodzinnych przy ul. Żołnierzy II Armii WP parku posadzono 301 drzew, wykonano m.in. 

górkę widokową, staw i polany rekreacyjne. Na przedsięwzięcie to  pozyskaliśmy dotację z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 83 818,66 zł. 

W 2018 roku trwało również urządzanie parku "Ptasie Trele" (zewnętrznego finansowanie 190 

883 zł, wkład własny 109 106,53 zł) oraz parku "Radosne Starorzecze" (zewnętrzne 

finansowanie 149 366 zł, wkład własny 85 376,80 zł). 

Duże możliwości rekreacyjne daje także otoczenie wokół zbiornika retencyjnego w Leszczynach. 

 
Dla II celu strategicznego sformułowano następujące cele operacyjne:  
 

Cel  II.1. Wysokiej jakości infrastruktura usług społecznych 
Cel II.2. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej  
Cel II.3.Zapewnienie spójności społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

Powszechna dostępność do wysokiej jakości infrastruktury społecznej jest jednym z 

podstawowych elementów mających wpływ na standard i jakość życia w danej jednostce 

samorządowej. W związku z tym w „Strategii” przyjęto, iż należy podjąć szereg działań, które 

doprowadzą do poprawy stanu w zakresie infrastruktury społecznej, w tym usług edukacyjno-

oświatowych, systemu opieki dla seniorów, zdrowotnych. W ramach poprawy jakościowej oferty 

edukacyjnej realizowano w 2018 r.: 

- Program podniesienia kompetencji kluczowych „Mogę wszystko”, kształtujący postawy 
kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród 482 uczniów 
miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ramami Programu objętych zostało również 55 
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w celu podniesienia jakości pracy, doskonalenia 
umiejętności i kompetencji zawodowych. Szkoły uczestniczące w Programie otrzymały 
doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów 
nauczania, 
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- Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać 2018", którym objęte były dzieci 186 
dzieci brało udział klas 1-3 szkół podstawowych. Koszt programu wyniósł 40 992 zł, z czego 
kwota zewnętrznego finansowania to 33 480 zł, 

- kolejną edycję Programu Lokalny Animator Sportu, dzięki któremu możliwe było  zatrudnienie 

animatorów sportowych zajęć pozalekcyjnych na „Orliku” przy Zespole Szkół Nr 2. Koszt 

programu wyniósł 24 000 zł, a kwota zewnętrznego finansowania:  

12 000 zł, 

- Projekt „Mathematica regina omnium scientiarum et–learning path to success” realizowany w 

ramach programu ERASMUS + dla 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej  nr 2, którego głównym 

celem jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych 

na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki w tych obszarach, 

- kontynuowano przyjętą kilka lat wcześniej zasadę przydzielania dodatkowych, finansowanych 

ze środków własnych samorządu godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowujących uczniów 

do sprawdzianów i egzaminów ( łączna tygodniowa liczba tych godzin dla szkół w roku szkolnym 

2017/19 wynosiła 96, zaś w roku szkolnym 2018/19 – 92 godziny), 

- kontynuowano przyznawanie grantów oświatowych na realizację innowacyjnych działań 

edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Garwolin (system grantów wprowadzony został Uchwałą Rada Miasta Nr XIII/78/2015); w 2018 r. 

przyznano 5 grantów, każdy w wysokości 3000 zł; grantobiorcami były 3 przedszkola i 2 szkoły, a 

realizowane przez nie projekty nosiły nazwy: „Dotknij, poznaj, zrozum – laboratorium 

przedszkolnego naukowca”, „Mały szachista – Bajkowe zabawy szachowe”, „Z matematyką 

problemów nie mamy – odkrywamy, przekształcamy i działamy”, „Wolontariat dziecięco – 

młodzieżowy”, „Biblioteka to miejsce magiczne”. 

Placówki oświatowe dokonywały również zakupów materiałów dydaktycznych. Warto w tym 

miejscu odnotować zakup tablic multimedialnych w ramach rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". Kwota zewnętrznego 

finansowania: 14 000 zł, zaś wkład własny wynosił 3 500 zł. 

Zadanie wzmocnienia integracji społecznej i aktywności obywatelskiej w 2018 r. 

realizowano poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. Szczegóły tej współpracy 

opisane zostały w części Raportu poświęconej realizacji rocznego Programu współpracy w 

organizacjami pozarządowymi .  

Warto podkreślić także wzmożoną działalność Miejskiej Rady Seniorów a  przede wszystkim 
Klubu Seniora, służącą integracji środowiska seniorów. Rada wspólnie z Klubem w październiku 
2018 r. zorganizowała akcję „Biała Niedziela”, w której uczestniczyło i korzystało z porad 
specjalistów oraz szkoleń w zakresie pierwszej pomocy około 300 osób.  

Organizowane były również wyjazdy integracyjne do klubów seniorów w Łaskarzewie, Wildze, 
Woli Rębkowskiej oraz Domu Dziennego Pobytu w Wiązownej. Członkowie Klubu brali udział w 
programie Mazowsze 60+ promującym politykę senioralną oraz szkolenia dla seniorów. 
Organizowane były również spotkania i szkolenia z zakresu żywienia dla osób z chorobą 
cukrzycy nadciśnieniem i otyłością (dieta z pceta) a także warsztaty z decoupage. Uzupełnieniem 
działalności Klubu były wyjazdy do teatru, Kozłówki, Kazimierza, Nałęczowa i Warszawy.  

Rozwijanie tożsamości społeczności lokalnej i spójności społecznej odbywało się również 

poprzez organizowane przez Centrum Sportu i Kultury imprezy, np. Dni Miasta i Powiatu, Festyn 
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Kultury i Tradycji Garwolina, organizowane przez stowarzyszenia i fundacje festyny, np. Święto I 

Pułku Strzelców Konnych czy też szczególne dla osób wierzących obchody rocznicy 600- lecia 

parafii Przemienienia Pańskiego, w trakcie których odbyła się uroczystość przyjęcia świętej Anny 

patronką Garwolina.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowano głównie za pośrednictwem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przyznaje cały katalog różnego rodzaju 

świadczeń. Ze świadczeń pomocy społecznej w 2018 roku skorzystało  759 mieszkańców 

Garwolina, którym przyznano 615 świadczeń pieniężnych a także 360 świadczeń niepieniężnych. 

W sposób szczególny objęto pomocą 8 rodzin przeżywających trudności związane z opieką i 

wychowywaniem dzieci, którym to rodzinom przydzielono asystenta. Współfinansowano również 

pobyt 19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Ważną rolę w działaniach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu odgrywały 

organizacje pozarządowe, które otrzymały na ten cel dotacje z budżetu miasta. Zadanie to 

realizowano np. przez:  

- prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych (185.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom).  Do trzech świetlic 

opiekuńczych z programem wychowawczym prowadzonych przez Stowarzyszenie uczęszczało 

80 dzieci z terenu Miasta Garwolina, w tym 37 dzieci  

z rodzin z problemem alkoholowym, 

- prowadzenie grup samopomocowych osób uzależnionych i współuzależnionych, 

- udzielenie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie,  

- bezpłatne poradnictwo obywatelskie, prawne oraz pomoc psychologiczną. 

 

W odniesieniu do III celu strategicznego t.j. zachowania wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i kulturowego sformułowano trzy cele operacyjne: 

  
Cel III.1. Bezpieczeństwo ekologiczne,  

Cel III.2. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego, 

Cel III.3. Zwiększenie potencjału kulturotwórczego Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

Działaniami miasta w 2018 roku wpisującymi się w realizację III celu strategicznego, t.j.  
zachowania walorów środowiska ekologicznego i przyrodniczego miasta były następujące 
przedsięwzięcia: dokończenie budowy zbiornika retencyjnego, modernizacja miejskiej 
oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji w Leszczynach, dokończenie budowy zbiornika 
retencyjnego, budowa nowych punktów oświetlenia oraz wymiana lamp sodowych na lampy LED 
(łącznie 88 lamp; koszt modernizacji oświetlenia 461 000 zł).  

W zakresie dziedzictwa kulturowego odnotować należy szeroką ofertę instytucji kultury (CSiK i 

MPBP) jak również utworzenie ścieżki historycznej, uruchomienie internetowego portalu 

„Zwiedzaj Garwolin” oraz szereg publikacji promujących lokalne dziedzictwo historyczne i lokalne 

w ramach Lokalnej Grupy Działania. W realizację tego zadania wpisuje się także wyasygnowanie 

środków na publikację książki „Garwolin czasów II wojny światowej” oraz dofinansowanie 

wydania książki „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” realizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Obwodu „Gołąb” w Garwolinie.  
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Potencjał kulturotwórczy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, o którym mowa w 
trzecim celu operacyjnym obrazują fragmenty ze sprawozdania tej instytucji kultury za 2018 rok. 

„Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, jako centrum wiedzy 
i aktywności kulturalnej, posiada w swojej strukturze następujące działy: 

 gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych (wypożyczalnia), 

 informacyjno-bibliograficzny (czytelnia), 

 instrukcyjno-metodyczny, 

 oddział dla dzieci i młodzieży, 

 mediateka. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 56 240 woluminów oraz 2 614 
jednostek inwentarzowych specjalnych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba 
woluminów wynosiła 3,19. Księgozbiór biblioteki jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany 
nowościami wydawniczymi. W 2018 roku przybyło 1 897 woluminów na sumę 44 905,56 zł oraz 
553 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych na sumę 15 285,95 zł. Zdjęto z ewidencji 
4 058 woluminów.  

Biblioteka posiada licencję na e-booki. Czytelnicy mogą z nich korzystać zarówno w 
siedzibie biblioteki, jak również poza nią. Każdy zainteresowany czytelnik otrzymuje kod dostępu 
do bazy elektronicznej liczącej 1 438 e-booków. Dostęp do bazy dla czytelników jest bezpłatny. 

Biblioteka w 2018 roku w swej działalności oferowała usługę „Książka na telefon”. Oferta 
skierowana była do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na 
terenie Garwolina, które nie mają możliwości skorzystania osobiście z wypożyczalni. Książki 
dostarczane były do miejsca zamieszkania czytelnika bezpłatnie przez pracowników biblioteki. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowanych w bibliotece było 3 245 czytelniczek i 
czytelników. Poniższa tabela przedstawia strukturę czytelników zarejestrowanych w Miejsko-
Powiatowej Bibliotece Publicznej. 

 

Lp Podział według grup wiekowych Liczba czytelników 

1 od lat 5 70 

2 od 6 – 12 lat 393 

3 od 13 – 15 lat 242 

4 od 16 – 19 lat 382 

5 od 20 – 24 lat 299 

6 od 25 – 44 lat 1 119 

7 od 45 – 60 lat 486 

8 powyżej 60 lat 254 

 

W 2018 roku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zanotowała łącznie 30 718 
odwiedzin.  

Poza działalnością czytelniczą w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej organizowane 
są spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty, konkursy, lekcje biblioteczne czy bookcrossing. W 
2018 roku zrealizowano m.in. takie działania jak: spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią z 
okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, realizacja projektu „O finansach … w bibliotece”, V Edycja 
Konkursu Recytatorskiego „Józef Stachowski poeta z moich stron”, wycieczka rowerowa 
„Odjazdowy Bibliotekarz – Ku Niepodległości i inne. 
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W 2018 roku placówka prowadziła działalność oddziału dla dzieci i młodzieży. Oddział ten 
realizuje działania poprzez organizację pracy kulturalno-oświatowej z młodymi czytelnikami. W 
oddziale organizowane były cykliczne zajęcia czytelnicze, zabawy z lekturą, kącik malucha, ferie 
i wakacje, noc bibliotek, konkursy, spotkania autorskie i piknik literacki. 

W działalność Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2018 roku wpisuje się także 
mediateka. Miejsce to umożliwia dostęp do komputerów, tabletów i programów komputerowych. 
Z wykorzystaniem zasobów mediateki w 2018 roku powstał „Lokalny Klub Kodowania”. Ponadto 
zorganizowano: bezpieczne ferie i wakacje, prelekcje filmowe, kurs komputerowy dla dorosłych 
„Wł@cz Seniora”, konkursy internetowe, Ibuk Libra, warsztaty papieru czerpanego, warsztaty 
klocków Lego, warsztaty „Użyj wyobraźni w Garwolinie”, Tydzień z Internetem.” 

 

W ostatnim, IV celu strategicznym przyjęto dwa cele operacyjne:  
Cel IV.1. Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej 

Cel IV. 2. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

 Do działań służących realizacji tego celu strategicznego t.j. tworzenia odpowiednich 
warunków gospodarowania wraz ze wzrostem przedsiębiorczości lokalnej społeczności należy 
zaliczyć uchwalenie przez Radę Miasta dokumentów planistycznych wymienionych również w 
opisie realizacji I celu strategicznego (poprawa ładu przestrzennego), t.j.:  Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta a także miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. 
Stacyjną i ul. Kościuszki oraz dla terenu położonego pomiędzy ul. Stacyjną, ul. Stachowskiego 
i ul. Cmentarną.  

Konkurencyjności inwestycyjnej miasta służyło także utrzymanie w 2018 roku na niskim 
poziomie w stosunku do innych gmin i miast podatków i opłat lokalnych (np. stawek za zajęcie 
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej). 

Do ważnych czynników sprzyjających działalności inwestycyjnej należy uzbrojenie w 
infrastrukturę techniczną. Jej stan w 2018 roku przedstawiają poniższe dane: 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 68,4 km, a na koniec 
68,9 km. Dostęp do sieci wodociągowej posiada  99,5 % mieszkańców. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 
jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 76,7 km, natomiast na 
dzień 31 grudnia 2018 r. 77,1 km. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada 98,6 % mieszkańców. 
Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 2755 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 
2018 r. 3289 przyłączy. 

W oświetleniu ulicznym oraz oświetleniu terenów użyteczności publicznej w 2018 roku 
działało 2214 lamp, z czego 1700 to lampy sodowe, 215 lampy rtęciowe, zaś 299 to lampy typu 
LED. 

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2018 r. – 63,8 km, zaś na dzień 31 

grudnia 2018 r. – 64,9 km. Długość czynnych przyłączy do sieci gazowej na dzień 1 stycznia 

2018 r. – 37,2 km, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. – 37,8 km. Na dzień 1 stycznia 2018 r. 

funkcjonowało 2288 przyłączy do gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowej (w tym 

domy wielorodzinne), zaś na koniec roku było to 2327 przyłączy. 
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2.2. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Garwolina na lata 
2016-2026 
 
Przyjęta Uchwałą nr XXIX/184/2016 Rady Miasta z dnia 26 października 2016 r. jest 
podstawowym dokumentem strategicznym, stanowiącym narzędzie nowoczesnej, zintegrowanej 
pomocy społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie 
rozwiązywania i zapobiegania problemom społecznych na poziomie lokalnym. Misja to Garwolin 
miastem silnych rodzin i aktywnych mieszkańców solidaryzujących się z grupami zagrożonymi  
wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Celem Strategii w szerokim znaczeniu jest działalność 
zmierzająca do poprawiania standardów życia wszystkich mieszkańców miasta. 
 
Stan realizacji strategii: 
 
CEL STRATEGICZNY - Bezpiecznie socjalnie rodzina 
Cele operacyjne: 

 Wzmacnianie pozycji rodziny i dziecka w środowisku lokalnym; 

 Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia 
dla rodziny, m.in. psychologicznego, prawnego, socjalnego; 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z 
ich potrzebami oraz przysługującymi im prawami; 

 Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie. 
 

Działania: 

 monitorowanie sytuacji rodzin korzystających z pomocy poprzez wizyty  
w środowiskach, a także rozmowy z klientami w siedzibie Ośrodka, przeprowadzanie 
wywiadów środowiskowych; 

 W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia z systemu pomocy 
społecznej: 107 rodzinom ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa, w tym 45 
rodzinom wielodzietnym (łączna liczba osób w tych rodzinach wynosiła 480), 74 rodzinom 
ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, w tym 70 rodzinom niepełnym i 13 wielodzietnym (łączna liczba 
osób w tych rodzinach wynosiła 225); 

 z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 942 rodzin, które objęto wsparciem 
finansowym w postaci m.in.: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku z tytułu urodzenia 
się dziecka, dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego, dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka, 
dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania, dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
zasiłków pielęgnacyjnych oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; 

 z systemu świadczeń alimentacyjnych skorzystało 79 rodzin; 

 dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w związku z Programem „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” mającym na celu zapobieganie niedożywieniu dzieci i młodzieży. W 
2018 roku z wyżej wymienionej pomocy skorzystał 89 dzieci w wieku do 7 roku życia 
(przedszkola), 114 dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

 systematyczne monitorowanie środowisk, w których występują problemu opiekuńczo-
wychowawcze; 

 reagowanie na zgłoszenia dotyczące trudnej sytuacji osób, mieszkańców miasta poprzez 
wizytacje pracownika socjalnego we wskazanym środowisku; 

 rodziny korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie 
objęte są pracą socjalną, na podstawie ustawy o pomocy społecznej – w ramach 
motywowania i aktywizowania do poprawy swojej sytuacji, udzielana jest pomoc 
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materialna w formie zasiłków okresowych, celowych, świadczeń pieniężnych, zakupu 
żywności i niematerialna, poradnictwo, współpraca z organizacjami i instytucjami 
działającymi na rzecz tych rodzin; 

 wyczulenie środowisk lokalnych na konieczność zgłaszania zaniedbań wobec dzieci oraz 
sytuacji przemocowych w rodzinach; 

 monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
stałą współpracę pracowników Ośrodka ze szkołami, Komendą Powiatową Policji w 
Garwolinie, kuratorami, asystentami rodzin, polegającą na wymianie informacji, wspólnych 
wizytach w środowiskach; 

 współpraca z pracownikami placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie wymiany 
informacji na temat problemów i potrzeb uczniów oraz ich rodzin m.in. dożywiania w 
szkole, wspólne planowanie działań przez asystentów rodzin wraz  
z pedagogami szkolnymi i wychowawcami; 

 szkoły przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 
organizują zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń dla uczniów, rodziców  
i nauczycieli; 

 wnioskowanie o wsparcie w postaci asystentury rodziny oraz objęcie asystenturą; 

 prowadzenie monitoringu warunków życia rodzin przez 2 asystentów, zatrudnionych w 
Ośrodku, którzy współpracują z rodzinami objętymi tą formą wsparcia; 

 wnioskowanie do sądu o wgląd w sytuację dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych; 

 uczestnictwo pracowników socjalnych w okresowej ocenie funkcjonowania dzieci 
pozostających w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych; 

 motywowanie do pomocy sąsiedzkiej na rzecz osób potrzebujących, a także rozmowy z 
rodziną zamieszkałą oddzielnie na temat możliwości udzielania pomocy rodzinie 
znajdującej się w potrzebie; 

 kwalifikowanie rodzin do akcji „Szlachetna Paczka”; 

 typowanie dzieci na kolonie organizowane przez organizacje z terenu Garwolina; 

 udział dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w koloniach letnich  
w Ewelinie i Jastarnii zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
w Garwolinie przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 organizacja przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom zajęć grupowych dla dzieci oraz 
zabaw socjoterapeutycznych, zabaw z zakresu profilaktyki, zabaw uczących integracji, a 
także pomoc edukacyjna; 

 udział dzieci w jednodniowych wycieczkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej; 

 udział dzieci w obozach wychowawczo-sportowych zorganizowanych przez GKS Wilga 
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
 

CEL STRATEGICZNY - Sprawny system pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
osób zagrożonych marginalizacją 
 
Cele operacyjne: 

 Redukowanie zjawisk ubóstwa i bezrobocia stwarzających zagrożenie bezdomnością; 

 Budowa zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień  
i przemocy w rodzinie; 

 Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych. 
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Działania: 

 monitorowanie środowiska celem poszukiwania osób bezdomnych – w szczególności w 
okresie zimowym – wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Garwolinie; 

 prowadzenie poradnictwa i doradztwa w zakresie wychodzenia z bezdomności, 
informowanie o formach wsparcia; 

 przeprowadzanie rozmów przez pracowników socjalnych z osobami bezdomnymi oraz 
zagrożonymi bezdomnością na temat sytuacji życiowej tych osób; 

 kontakt pracowników socjalnych z rodziną osoby bezdomnej celem ustalenia optymalnej 
formy pomocy oraz motywowania do utrzymywania kontaktu z członkami rodziny; 

 zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku – kierowanie  
do schroniska dla bezdomnych; 

 motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w przypadku zdiagnozowania 
uzależnienia bądź wnioskowanie o leczenie przymusowe, zarejestrowanie się  
w Urzędzie Pracy celem aktywnego poszukiwania zatrudnienia przy współpracy  
z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 kierowanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osób uzależnionych  
i współuzależnionych do poradni specjalistycznych np. Poradni Leczenia Uzależnień, a 
także do instytucji takich jak „Pomocna Dłoń”, „Biuro Porad Obywatelskich”, „Prywatne 
Centrum Pomocy Psychologicznej – Synthesis”, „Pracownia Psychologiczna – GAYA”; 

 w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Komendy Powiatowej 
Policji wielokrotnie kontrolował rejon sklepu „Biedronka” przy  
ul. Korczaka oraz garaży przy ul. Stacyjnej pod kątem osób spożywających alkohol w 
ramach realizacji planów priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4; 

 promowanie kampanii społecznych przeciwdziałających przemocy, alkoholizmowi, 
narkomanii, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; 

 współpraca z placówkami służby zdrowia; 

 wydawanie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego; 

 udział pracowników w grupach roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 organizacja spotkań grupy roboczej w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – rozmowy specjalistów z członkami rodzin 
dotyczące właściwego wypełniania ról rodzicielskich wobec dzieci (dot. rodzin, w których 
występuje problem przemocy); 

 na posiedzeniach grup roboczych wypracowywanie działań zmierzających do poprawy 
sytuacji osób doznających przemocy oraz do przeciwdziałania krzywdzeniu osób 
najbliższych; 

 podejmowanie wspólnych działań wobec rodzin, w których zachodzi podejrzenie 
występowania przemocy w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego  
z pedagogami szkolnymi, kuratorami, policjantami; 

 członkowie grup roboczych pomagali w sporządzaniu dokumentacji: wnioski  
o skierowanie osób uzależnionych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

 informowanie o możliwości skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej dla klientów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie oraz informowanie o lokalnych 
instytucjach pomocowych dla rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy; 

 objęcie asystenturą rodzin dysfunkcyjnych; 

 zapewnienie pomocy psychologicznej ofiarom i sprawcom przemocy; 

 w 2018 roku Zespół prowadził 53 procedury „Niebieskiej Karty”; 
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 prowadzenie rozmów ze środowiskiem lokalnym osób starszych, celem zapewnienia jak 
najszerszej pomocy; 

 udzielanie informacji na temat możliwego wsparcia; 

 wizyty w środowisku osób starszych; 

 nawiązanie kontaktu z bliską rodziną; 

 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, m.in. 
zasiłki celowe, specjalne celowe, okresowe, pomoc finansowa na zakup leków, żywności, 
odzieży, zakup opału wraz z dowozem do miejsca zamieszkania; 

 dokonywanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przelewów do apteki celem 
otrzymania niezbędnych leków dla klientów tutejszego Ośrodka; 

 zapewnienie jednego ciepłego posiłku dla osób zagrożonych bezdomnością, starszych i 
samotnych w Barze „Smakosz”. W 2018 roku z tej pomocy skorzystało 43 osoby  
w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”; 

 kierowanie do domów pomocy społecznej; 

 zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych,  
z niepełnosprawnością spełniających kryteria ustawowe – 2018 r. w ramach usług 
opiekuńczych objętych zostało 25 osób; 

 informowanie Policji o miejscach zamieszkiwanych przez starsze, samotne osoby  
w celu poprawy ich bezpieczeństwa; 

 informowanie osób starszych o zagrożeniach, oszustwach i kradzieżach metodą  
„na wnuczka”. Akcja zorganizowana przez Urząd Miasta przy współpracy z Komendą 
Powiatową Policji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Seniorze bądź 
ostrożny”; 

 organizacja spotkania wigilijnego, przy współpracy z Urzędem Miasta, Publiczną Szkołą 
Podstawową Nr 1 i Proboszczami lokalnym Parafii, dla osób bezdomnych, starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych w Garwolinie – każda osoba otrzymała paczkę 
świąteczną, osobom które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, pracownicy socjalni 
dostarczyli paczki do miejsca zamieszkania; 

 przeprowadzanie rozmów przez pracowników socjalnych z sąsiadami, dotyczących 
sytuacji osób z najbliższego środowiska, potrzebujących pomocy np. osób starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych; 

 skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 
„Pomoc żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Programem objęte były osoby samotne, starsze  
i niepełnosprawne. 

 
CEL STRATEGICZNY - Rozwój aktywności obywatelskiej 
 
Cele operacyjne: 

 Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnik integracji lokalnej; 

 Diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej; 

 Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Działania: 

 aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi; 

 efektywne organizowanie różnych form pomocy; 

 pomoc w uzyskaniu dla klientów wsparcia przez właściwe instytucje państwowe, 
samorządowe i organizacje pozarządowe; 

 współpraca z instytucjami, organizacjami, Komendą Powiatową Policji, stowarzyszeniami, 
szkołami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii skutków negatywnych zjawisk 
społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 
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 współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami w celu krzewienia 
idei wolontariatu; 

 coroczne przekazywanie Radzie Miasta sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Garwolinie. 

 
Działania podejmowane w poszczególnych obszarach Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych wskazują, że stopniowo wypełniona jest strategiczna wizja rozwoju 
społecznego miasta Garwolina. Cele zawarte w strategii są długofalowe i nadal są realizowane. 
 
 
 
 
2.3. Lokalny program rewitalizacji miasta 
 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolin” został przyjęty uchwałą 
Nr XLVI/271/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 września 2017 r. Jest to dokument 
strategiczny, którego zadaniem jest wspieranie działań mających na celu wyprowadzenie ze 
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez realizację przedsięwzięć na rzecz 
lokalnej społeczności. 
 

 
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania: 
W 2018 roku kontynuowano realizację założenia parku położonego przy rzece Wildze, park 
Ptasie Trele oraz ul. Batalionu Zośka pn.:„Park 100 lecia Odzyskania Niepodległości”. Na terenie 
parku zostało posadzonych 301 sztuk drzew gatunków: platany klonolistne, lipy szerokolistne, 
klony pospolite w odmianach, tulipanowce, jabłonie ozdobne, wiśnie i śliwy ozdobne, graby 
pospolite, czeremchy, buki oraz miłorzęby. Ponadto został oddany zbiornik retencyjny na terenie 
którego zostało posadzonych 80 sztuk krzewów oraz 4 sztuki drzew. Przy budynku Urzędu 
Miasta posadzono łącznie 180 sztuk cisów, a na terenie miasta w zamian za usunięte drzewa 16 
sztuk drzew. W 2018 r. z budżetu miasta Garwolina na utrzymanie zieleni przeznaczono 80 
986,70 zł. 
W 2018 roku Burmistrz Miasta Garwolina wydał: 
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 - 23 decyzje zezwalające na usunięcie 78 drzew oraz 2 decyzje nie zezwalające na usunięcie                  
5 drzew 
- 18 zaświadczeń w związku ze zgłoszeniem na usunięcie drzew w ilości 71 sztuk 
- zgłoszenia złożyło 52 osoby na usunięcie 174 drzew. 
Miasto Garwolin uzyskało zezwolenie na usunięcie 83 drzew od Starosty Powiatu 
Garwolińskiego (32 decyzje) oraz od Konserwatora Zabytków na usunięcie 1 drzewa. 

 
W celu określenia polityki przestrzennej miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego Rada Miasta Garwolina w dniu 24 maja 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 
LIX/333/2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Garwolina. Na obszarze miasta Garwolina obowiązuje dwanaście planów 
miejscowych (według stanu na koniec kwietnia 2019 r.). Obejmują one łącznie ponad 45% 
powierzchni całego miasta w tym ponad połowa przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową. W przypadku gdy na określonym obszarze brak jest obowiązującego planu 
miejscowego, realizacja inwestycji z zakresu budowy obiektów budowlanych, prowadzenia 
innych robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania obiektów lub ich części wymaga 
uprzedniego ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. Tryb wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Organem wydającym decyzje jest Burmistrz Miasta. Projekt decyzji 
przygotowywany jest przez zewnętrzne biuro planowania przestrzennego. Wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 
61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszelkie 
inwestycje z zakresu miejskiej infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz innych, 
stanowiących cel publiczny, których realizacja ma odbyć się na obszarze, dla którego brak jest 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagają uprzedniego ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji. Tryb wydawania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Organem wydającym decyzje jest Burmistrz Miasta. 

 

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane w roku 2018 

Rok 

Decyzje o 
lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego 

Decyzje o warunkach zabudowy Decyzje negatywne (odmowne) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Zabudowa 
mieszkaniowa i 
usługowa 

Zabudowa 
usługowa 

Budynki 
gospodarcze 

Inne Razem 

Decyzje o 
lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego 

Decyzje o 
warunkach 
zabudowy 

2018 6 3 9 0 0 0 0 12 0 2 

 
Podziały nieruchomości stanowią jeden z najważniejszych przejawów aktywnego 

gospodarowania nieruchomościami. Mają one na celu między innymi polepszenie warunków 
gospodarowania gruntami i dostarczenie na rynek nowych terenów pod zabudowę. W wyniku 
podziałów nieruchomości może nastąpić wzrost ich wartości, związany z ukształtowaniem nowej, 
lepszej struktury działek wchodzących w ich skład. 

 

Decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości wydane w roku 2018 

Rok 
Liczba wydanych decyzji w zależności od wnioskodawcy 

Miasto Garwolin Osoby fizyczne Pozostałe Ogółem 

2018 1 24 4 29 

 
Jednym z istotnych elementów polityki przestrzennej miasta jest ochrona zabytków. 

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż do ich zadań własnych należy między innymi 
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ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Stąd też polityka przestrzenna miasta określona w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać ochronę zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i zabytków nieruchomych, znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabytków. 
 

Burmistrz Miasta Garwolina prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Garwolina. W 
ewidencji tej ujęte są następujące zabytki nieruchome: 

 Aleja Legionów 4, karczma, obecnie biura, 1839 r. 

 Aleja Legionów 7, Przedszkole, l. 30 XX w. 

 Aleja Legionów 11, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej da Nieletnich, XIX/XX w. 

 Aleja Legionów 11, Wartownia, obecnie budynek administracyjny, XIX. XX w. 

 Aleja Legionów 26, dom. l. 30 XX w. 

 Aleja Legionów 44 A, budynek koszarowy, obecnie dom, XIX/ XX w. 

 Aleja Legionów 44 C, budynek koszarowy, obecnie dom, XIX/ XX w. 

 Aleja Legionów 44 E, budynek koszarowy, obecnie dom, Pocz. XX w. 

 Aleja Legionów 44 I, budynek koszarowy, obecnie dom, Pocz. XX w. 

  Aleja Legionów 44 J, budynek koszarowy, obecnie dom, Pocz. XX w. 

  Aleja Legionów 46, pomnik w hołdzie żołnierzom polskim, 1997 r. 

  Aleja Legionów 83 A, stajnia, obecnie magazyn, XIX/ XX w. 

  Aleja Legionów , budynek koszarowy, pralnia, pocz. XX w. 

  Aleja Legionów, Kapliczka z figurą Chrystusa Gorejące Serce, Pocz. XX w. 

  Aleja Legionów, pomnik ku czci rozstrzelanych Polaków, 1944 r. 

  Aleja Legionów, budynek koszarowy, stajnia, obecnie Hurtownia, Pocz. XX w. 

  Aleja Legionów, budynek koszarowy, stajnia, obecnie warsztaty PKS, Pocz. XX w. 

  Aleja Żwirki i Wigury 15, dom, 1928 r. 

  Aleja Żwirki i Wigury 18, dom, 1928 r. 

  Aleja Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa, l. 30 XX w. 

  Układ urbanistyczny (strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca śródmieście 
Garwolina), XV-XX w. 

  ul. Cmentarna, cmentarz parafialny, XIX w. 

  ul. Cmentarna, kaplica cmentarna, 1839 r. 

  ul. Cmentarna, mauzoleum Rodziny Hordliczków, k. XIX w. 

  ul. Długa 21, dom, l. 20 XX w. 

  ul. Kawaleryjska, budynek koszarowy, obecnie. Magazyn MAT-BUD, XIX/ XX w. 

  ul. Kawaleryjska, budynek koszarowy, pozostałości stajni, XIX/ XX w. 

  ul. Kościuszki 24, Bank Spółdzielczy, 1913 r. 

  ul. Kościuszki 28, pomnik ku czci poległych, data powstania:1991 r. 

  ul. Kościuszki 28, Wojskowa Komisja Uzupełnień, 1902 r. 

  ul. Kościuszki 30, dom, pocz. XX w. 

  ul. Kościuszki 49, dom, pocz. XX w. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  mozaika, 1977 r. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  figura orła, 1977 r. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  pomnik Jana Pawła II, 1998 r. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  pomnik. Fr. Stefczyka, 1976 r. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Władysława Jagiełły, l. 80 XX w. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Bolesława Chrobrego, l. 80 XX w. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Tadeusza Kościuszki, l. 80 XX w. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Józefa Piłsudskiego, l. 80 XX w. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Stefana Wyszyńskiego, l. 80 XX w. 
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  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Władysława Sikorskiego, l. 80 XX w. 

  ul. Kościuszki 53, ZSP,  popiersie Jana III Sobieskiego, l. 80 XX w. 

  ul. Kościuszki, cmentarz wojenny, 1949 r. 

  ul. Kościuszki, kapliczka słupowa, 1813 r. 

  ul. Kościuszki/ Mazowiecka, krzyż, 1907 r. 

  ul. Lubelska, park podworski „Sulbiny”, XIX w. 

  ul. Lubelska 50, zespół podworski „Sulbiny”, spichlerz, pocz. XIX w. 

  ul. Mazowiecka/ Kościuszki, pomnik pomordowanych Polaków, 2001 r. 

  ul. Młyńska 1, dom, 2 poł. XIX w. 

  ul. Nadwodna 16, dom, l. 30 XX w. 

  ul. Narutowicza, zespół podworski, czworak, 1 ćw. XIX w. 

  ul. Narutowicza, kapliczka, 1 ćw. XIX w. 

  ul. Polska 36, dom, l. 30 XX w. 

  ul. Polska 38, dom, l. 30 XX w. 

  ul. Senatorska 49, dom, k. XIX w. 

  ul. Sobieskiego 13, dom,. 30 XX w. 

  ul. Staszica 11, Kościół par. pw. Przemienienia Pańskiego, XIX/ XX w. 

  ul. Staszica 11, Plebania, l. 30 XX w. 

  ul. Staszica 15, Urząd Miasta, 1910 r. 

  ul. Staszica, pomnik Piłsudskiego, 1936, 1981 r. 

  ul. Studzińskiego, zespół  dworski, dwór, 1927 r. 

  ul. Studzińskiego, zespół  dworski, oficyna, 1939 r. 

  ul. Studzińskiego, zespół  dworski, budynek gospodarczy, pocz. XX w. 

  ul. Studzińskiego, zespół  dworski, park, poł. XIX w. 

  ul. Wiejska 31, dom, l. 30 XX w. 

  ul. Wolna 20, dom, l. 20 XX w. 

  ul. Wolna, magazyn, pocz. XX w. 

  ul. Wyszyńskiego, młyn elektryczny, 1 poł. XX w. 
 
 
Przestępczość w mieście  
(dot. realizacji celu szczegółowego I „Ograniczenie zjawisk patologicznych ….”) 
 
Zgodnie z posiadanymi danymi, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie w 2018 
roku na terenie miasta Garwolina przeprowadzili 237 postępowań przygotowawczych. W 
przypadku 159 postępowań organy prowadzące stwierdziły wypełnienie znamion czynów 
zabronionych. 
Czyny zabronione stanowiące przestępstwa: 
- przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 23.6% wszystkich czynów tej kategorii, odnotowanych na 
terenie całego powiatu garwolińskiego (w mieście Garwolin stwierdzono 9 tego typu czynów)  
- przeciwko mieniu stanowiły 34% wszystkich czynów tej kategorii, odnotowanych na terenie 
całego powiatu garwolińskiego (w mieście Garwolin stwierdzono 144 tego typu czyny) 
 - dotyczące przestępstw gospodarczych stanowiły 54% wszystkich czynów tej kategorii,  
odnotowanych na terenie całego powiatu garwolińskiego (w mieście Garwolin stwierdzono 66 
tego typu czynów) 
- dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - 
nie stwierdzono. 
Największym problemem w mieście są przestępstwa dotyczące: 
uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, oszustw, kradzieży; 
prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, spowodowania wypadku 
drogowego, kradzieży z włamaniem. 
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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie w 2018 r. podjęli 2268 interwencji w 
miejscach publicznych, w tym porządkowych oraz dotyczących zdarzeń i wykroczeń drogowych. 
W ich efekcie skierowano 513 wniosków o ukaranie oraz nałożono 831 mandatów, które 
dotyczyły najczęściej następujących wykroczeń: 

· spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem; 
· kradzieży mienia; 
· nieprawidłowego parkowania. 

Policja uczestniczyła także w akcjach  informacyjnych bezpieczeństwo publiczne i osobiste 
mieszkańców m. in. w zakresie: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży, patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie), 

· bezpieczeństwa osób starszych (oszustwa, przemoc), 
· cyberprzestępczości (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa), 
· bezdomności i żebractwa, 
· bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwa w środkach 

komunikacji publicznej, graffiti bezpiecznego wypoczynku. 
Urząd Miasta Garwolina w 2018 roku przekazał do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie: 
 – 34 zgłoszenia aktów wandalizmu i niszczenia mienia komunalnego, z czego w 6 sprawach 
sprawca został ustalony – straty miasta z tych zgłoszeń 22124,60 zł. 
- 31 zgłoszeń dotyczących nielegalnie naklejanych plakatów i ogłoszeń, t.j. naruszenia czystości i 
porządku w miejscach publicznych (z tego 5 sprawców nieustalonych). 
oraz 13 zgłoszeń dotyczących podrzucania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym (z 
tego 9 sprawców nieustalonych 
 
 
2.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 

 
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, środki finansowe uzyskane 
przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na 
organizacji przyjęć i zezwoleń jednorazowych można wykorzystać jedynie na zadania związane z 
przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. 
Zadania zaplanowane do sfinansowania w roku 2018 zostały zapisane w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
przyjętym przez Radę Miasta.       
Wykonanie dochodów    

Po ostatecznych zmianach w Budżecie zaplanowaną kwotę w wysokości 483.363,00 
złotych z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zrealizowano w wysokości 483.364,67 złotych, co stanowi 100 % wykonania planu w stosunku 
rocznym. 
Wykonanie wydatków 

Po ostatecznych zmianach w Budżecie zaplanowaną kwotę w łącznej wysokości 
483.363,00 złotych wydatkowano z przeznaczeniem na:   
- przeciwdziałanie narkomanii - plan 2.000,00 złotych, wykonanie 2.000,00 złotych,  
co stanowi 100 % realizacji planu w stosunku rocznym, 
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 481.363,00 złotych, wykonanie 479.638,89 złotych, co 
stanowi 100 % realizacji planu w stosunku rocznym. 
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii 
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Wydatki poniesione na realizację programów profilaktycznych skierowanych do uczniów 
placówek szkolnych z terenu Miasta Garwolina z rozdziału 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 
wyniosły 2.000,00 złotych. 

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 

W ramach realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi MKRPA  
w pełnej wysokości przekazała zaplanowaną w kwocie 312.500,00 złotych dotację dla 
stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na zakup usług pozostałych 
stanowią po w/w dotacji największą pozycję w wydatkowanych środkach finansowych. Komisja 
wydatkowała kwotę 89 723,56 złotych z przeznaczeniem na opinie biegłych: psychiatrów i 
psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe, usługi terapeutyczne, 
psychoterapie, realizowane programy i warsztaty profilaktyczne, a także na zwrot kosztów 
wynikających z obciążających not księgowych, rachunków lub faktur. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowano w 100 % planowany wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu do monitoringu miasta, co daje kwotę 20.000,00 złotych. Kwotę 7.381,09 złotych 
przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Komisja wydatkowała środki na zakup 
materiałów profilaktycznych związanych z uzależnieniem od alkoholu i różnego rodzaju nagród 
(gry, książki, artykuły szkolne i biurowe, artykuły spożywcze) w związku ze wsparciem 
finansowym dla organizowanych na terenie miasta imprez lokalnych i z przeznaczeniem na 
nagrody dla dzieci biorących udział w różnego rodzaju organizowanych konkursach. Kwota 
858,00 złotych                     to koszty związane ze szkoleniem członków Komisji. Ze środków 
przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono dwa testery trzeźwości dla 
Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie za łączną kwotę 2.583,00 złotych. Dodatkowo 
przekazano na rzecz Policji środki finansowe w wysokości 10.400,00 złotych w związku z 
podpisanym porozumieniem w sprawie pełnienia przez funkcjonariuszy dodatkowych służb 
ponadnormatywnych w newralgicznych miejscach na terenie miasta Garwolina szczególnie 
nakierowanych na zapobieganie patologiom społecznym. 
 
Działalność MKRPA w roku 2018 

 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest zarządzeniem 

Burmistrza Miasta. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący i pięciu członków tj. policjant, 
terapeuta ds. uzależnień, dwóch pracowników socjalnych i pracownik administracyjny 
zatrudniony w Urzędzie Miasta. 
Komisja podejmuje czynności zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w 
związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. 
W roku 2018 przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z 48 osobami, mającymi 
problem w związku z nadużywaniem alkoholu oraz z 11 członkami rodzin, w których występuje 
problem alkoholowy. Wobec 2 osób Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego z wnioskiem   
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach grup roboczych 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, w których skład wchodzą członkowie 
MKRPA udzielono pomocy 9 rodzinom poprzez prowadzenie rozmów interwencyjnych  
z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze stosowaniem przez nią przemocy oraz  
z osobami doznającymi przemocy w celu diagnozy ich sytuacji w rodzinie.                                               
 
Pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie z problemami alkoholowymi 

 
Istotnym czynnikiem ryzyka przemocy w rodzinie jest używanie alkoholu. Skala problemu 

wskazuje na konieczność podejmowania działań służących przeciwdziałaniu przemocy w 
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rodzinie. Zgodnie z zapisami art. 4 
1 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej,  
a w szczególności ochrona przed przemocą jest zadaniem własnym Gminy realizowanym  
w ramach GPPiRPA. W związku z realizacją powyższego zadania została udzielona pomoc 
terapeutyczna dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc. W ramach pomocy 
mieszkańcom Miasta Garwolina została podpisana umowa z Prywatnym Centrum Pomocy 
Psychologicznej „Synthesis” z Panią Anną Laskowską na kwotę 25.000,00 złotych  
i z Panią Anettą Stobiecką-Donicz prowadzącą działalność pod nazwą ASD Usługi 
Psychoterapeutyczne i Pedagogiczne  na kwotę 8.200,00 złotych. Łączny koszt udzielonej usługi 
terapeutycznej wyniósł 33.200,00 złotych. Z pomocy skorzystało 59 osób. Ilość odbytych sesji 
terapeutycznych to 377 godzin. Oferta pomocy psychologicznej dla osób  
z problemem przemocy w rodzinie przyjęła się w naszym środowisku lokalnym i spotyka się z 
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Jest niewątpliwie potrzebna, przynosi efekty. 
Dodatkowo miejscem pomocy dla osób z problemem przemocy jest Punkt Konsultacyjny 
prowadzony przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, który oferuje pomoc  
w ramach tzw. pierwszego kontaktu tj. konsultacje, podstawowa pomoc psychologiczna  
i prawna. Z pomocy tej skorzystały 68 osób. 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla mieszkańców miasta 
Garwolina zrealizowano program psychoterapii grupowej dla osób współuzależnionych  
z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym. Umowę zawarto z Samodzielnym 
Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej. Zakres usług objętych  umową nie wchodził w zakres 
świadczeń objętych finansowaniem przez NFZ. Koszt programu to kwota 7.000,00 złotych. W 
ramach programu odbyły się 22 sesje, w których uczestniczyło zmotywowanych do leczenia 12 
osób, które wcześniej pozostawały przez długi okres w terapii indywidualnej. 
 
Wspieranie działań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz 
profilaktyki problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
 

Miasto Garwolin zleciło organizacjom pozarządowym zapisane w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
zadania ściśle związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - na podstawie ogłoszonych 
konkursów ofert dla organizacji pozarządowych: 

1. na prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, kwotę 185.000,00 złotych otrzymało Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom.  Do trzech świetlic opiekuńczych z programem wychowawczym prowadzonych 
przez Stowarzyszenie uczęszcza 80 dzieci z terenu Miasta Garwolina w tym 37 dzieci  
z rodzin z problemem alkoholowym. W placówkach zatrudnionych jest 37 wychowawców na 
umowy cywilno-prawne. 
2. na działanie związane z prowadzeniem grup samopomocowych osób uzależnionych                       
i współuzależnionych, kwotę 30.000,00 złotych otrzymało Stowarzyszenie abstynenckie 
„Trzeźwymi Bądźcie”. Stowarzyszenie prowadzi 4 grupy wsparcia dla osób z problemem 
alkoholowym i 1 grupę dla dorosłych członków rodzin dotkniętych takim problemem. 
3. na zadanie związane z udzieleniem rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, kwotę 20.000,00 złotych otrzymało 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”. Z pomocy w formie bezpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, prawnego oraz pomocy psychologicznej w Biurze Porad Obywatelskich 
skorzystało 283 osoby. 
4. na funkcjonowanie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób z problemem 
alkoholowym i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, kwotę  
33.000,00 złotych przekazano dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. W punkcie zatrudnione 
są osoby posiadające specjalizacje z zakresu psychoterapii uzależnień, psychologii i mediacji, 
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pomocą służy również pedagog. Punkt konsultacyjny oferuje pomoc w następujących 
kategoriach: rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta, motywowanie osób 
uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia 
uzależnień, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nie uzależnionych do 
zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym 
leczeniu odwykowym, udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, 
udzielanie konsultacji osobom doznającym przemocy w rodzinie, udzielanie pomocy prawnej, 
gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc 
specjalistycznej pomocy. W roku 2018 w punkcie  informacyjno -  konsultacyjnym pomoc 
otrzymało: 

 26 osób z problemem alkoholowym, udzielono 39 porad, 

 78 osób współuzależnionych i DDA, udzielono 107 porad, 

 56 osób doznających przemocy w rodzinie, udzielono 84 porad, 

 12 osób stosujących przemoc w rodzinie, udzielono 25 porad. 
W ramach konkursu ofert łączną kwotę w wysokości 41.000,00 złotych otrzymali: 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom otrzymało kwotę 20.000,00 złotych z przeznaczeniem                 
na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy 
opiekuńczo - wychowawczej. Z wypoczynku zorganizowanego w Gajówce w Ewelinie 
k/Garwolina i w Jastarni skorzystało łącznie 80 dzieci pochodzących z rodzin ubogich, z 
problemem alkoholowym, będących pod opieką kuratora, z rodzin niewydolnych wychowawczo. 
W trakcie kolonii realizowany był program socjoterapeutyczny i program zajęć profilaktycznych. 
Stowarzyszenie Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego otrzymało kwotę 13.000,00 złotych                                
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji cotygodniowych, jednodniowych wycieczek dla 
dzieci i młodzieży z terenu miasta Garwolina. 
Stowarzyszenie „Calos Cagathos” otrzymało kwotę 4.000,00 złotych z przeznaczeniem na 
sfinansowanie warsztatów profilaktyczno-teatralnych. 
Stowarzyszenie Świętego Franciszka otrzymało kwotę 2.000,00 złotych z przeznaczeniem               
na organizację i promocję wolontariatu. 
Fundacja „Tętniące Życiem” otrzymała na zadanie pod nazwą „Jestem, wiem, pomagam” kwotę 
2.000,00 złotych. W ramach tego zadania przedstawiciele fundacji zorganizowali szkolenie dla 
wolontariuszy (młodzieży szkolnej) mające na celu rozwijanie pozytywnych zdolności, które mają 
wpływ na życie młodego człowieka.   
 
Edukacja publiczna w środowisku lokalnym w zakresie problemów alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 
Działania z zakresu edukacji publicznej realizowane były w formie dofinansowania  

plenerowego festynu rodzinnego pod nazwą „Piknik Piracki” zorganizowanego przez CSiK  
w Garwolinie przy współudziale MKRPA. Ze środków Komisji przeznaczono kwotę 15.200,00 
złotych. 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji powyższego zadania Komisja 
dofinansowała  w kwocie 1.500,00 złotych „ Bezalkoholowy Bal Andrzejkowy” dla dzieci  
i młodzieży zorganizowany przez Parafię p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie. 

Ponadto MKRPA w obchody Dni Garwolina przy współudziale Urzędu Miasta wystawiła 
stoisko z prezentacją materiałów informacyjno-edukacyjnych - plakaty, ulotki, broszury dotyczące 
problematyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy w rodzinie.   

W ramach realizacji GPPiRPA oraz PN na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców i poprawy bezpieczeństwa na drogach zakupione zostały dwa testery trzeźwości dla 
Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, koszt zakupu to kwota 2.583,00 złotych. 
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
uzależnień od środków psychoaktywnych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
 

Na działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii adresowane do uczniów placówek 
szkolnych z terenu miasta Garwolina została wydatkowana łącznie kwota 40.660,00 złotych. Na 
realizacje programów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania 
Narkomanii i Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 
7.700,00 złotych. Udział w tych programach wzięło razem 495 uczniów, 12 nauczycieli i 12 
rodziców. W pozostałych programach profilaktycznych, których koszt wyniósł 24.850,00 złotych 
uczestniczyło 2050 uczniów, 45 nauczycieli i 232 rodziców. W ramach pozostałych działań 
profilaktycznych przeprowadzone zostały: 

a) jednorazowe prelekcje i pogadanki - liczba uczestników 166, koszt 1.400,00 złotych, 
b) konkursy plastyczne, literackie, muzyczne itp. - liczba uczestników 143, koszt 836,40 

złotych, 
c) szkolenia/warsztaty dla rodziców - liczba uczestników 157, koszt 950,00 złotych. 

 
Rynek napojów alkoholowych 

 
W okresie sprawozdawczym wydano 29 postanowień z opinią pozytywną w sprawie 

udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po uprzednim rozpatrzeniu wniosków 
składanych przez petentów pod względem lokalizacji punktów sprzedaży  
i obowiązujących limitów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Garwolina. Łączny limit zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Miasta to 170 w tym: 110 - limit dla 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (sklepy) i 60 - limit dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia  w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ogólna liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie naszego miasta to 57 w tym: 

 40 lokali sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, 

 17 lokali sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu 
sprzedaży. 

W roku 2018 wydano łącznie: 

 18 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym  
16 ze względu na likwidację punktu sprzedaży i 2 ze względu na niezłożenie 
oświadczenia lub niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie. 

W roku 2018 wydano łącznie 30 zezwoleń w tym: 
a) 15 - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży w tym: 

 4  zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz na piwo, 

 5  zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5% do 18%  (z wyjątkiem 
piwa), 

 6  zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18 %. 
b) 14 - zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                    

w miejscu sprzedaży w tym: 

 8 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz na piwo, 

 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5% do 18%  (z wyjątkiem 
piwa), 

 4 zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18 %. 
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c) 1 - jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży w czasie organizowanej imprezy w tym: 

 1 zezwolenie  na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz na piwo, 
(zezwolenia jednorazowe nie są opiniowane przez MKRPA).                                       

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna liczba ważnych zezwoleń uprawniających 
do sprzedaży napojów alkoholowych to 133 w tym: 103 zezwolenia dla sklepów i 30 zezwoleń 
dla lokali gastronomicznych. 
Wartość alkoholu sprzedanego w roku 2018 (wyliczona na podstawie oświadczeń złożonych 
przez przedsiębiorców) stanowi: 

 dla przedziału do 4,5% oraz piwa - 9.348.092,47 zł 

 dla przedziału od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa - 2.924.566,73 zł 

 dla przedziału powyżej 18% - 10.239.662,55 zł 
co daje łącznie kwotę - 22.512.321,75 zł. 
 
 
 
2.5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Garwolina na 
lata 2015-2020 
  
Został przyjęty uchwałą Rady Miasta Garwolina Nr XIII/76/2015 z dnia 30.09.2015 r. W świetle 
obowiązujących w kraju przepisów miasto zobowiązane jest do zapewnienia lokalu mieszkalnego 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  Zasady przydziału lokalu gminnego 
reguluje Uchwała Nr XXV/113/2012 z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Garwolina, podjętej na podstawie ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
kodeksu Cywilnego. Decyzje w tej sprawie są podejmowane przez Burmistrza Miasta Garwolin 
po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej. 
 
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 
 

przy ul. Żwirki i Wigury 1 - w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 86,83 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 544,25 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy ul. Żwirki i Wigury 2– w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 187,10 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1802,25 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy ul. Żwirki i Wigury 3– w budynku znajduje się 4  mieszkań, o powierzchni 153,49 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 546,88 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Żwirki i Wigury 4– w budynku znajduje się 3 mieszkań, o powierzchni 113,20 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1802,25 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Żwirki i Wigury 6– w budynku znajduje się 3 mieszkań, o powierzchni 36,80 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1909,00 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Żwirki i Wigury 8– w budynku znajduje się  mieszkań 1, o powierzchni 30,74 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 760,62 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Nadwodna 15– w budynku znajduje się  mieszkań 1, o powierzchni 55,00 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 979,75 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
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przy  ul. Nadwodna 15 A– w budynku znajduje się 1 mieszkań, o powierzchni 46,00 m

2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 655,99 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 4, 
 

przy  ul. Kościuszki 38– w budynku znajduje się  mieszkań 1, o powierzchni 43,16 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 544,00 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Jagodzińska 12– w budynku znajduje się 10 mieszkań, o powierzchni 508,32 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 4072,46 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy  ul. Senatorska 38– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 87,34 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 544,27 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 

 
przy  ul. Senatorska 40– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 77,67 m

2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 542,72 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Senatorska 5– w budynku znajduje się mieszkań 1, o powierzchni 36,90 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1911,50 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Nadwodna 14– w budynku znajduje się mieszkań 1, o powierzchni 38,00 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1257,50 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Polska 11– w budynku znajduje się mieszkań 1, o powierzchni 42,72 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 667,00 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Długa 12– w budynku znajduje się mieszkań 3, o powierzchni 114,10 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1572,98 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy  ul. Kościuszki 25– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 73,60 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 2491,49 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy  ul. Kościuszki 55– w budynku znajduje się mieszkań 3, o powierzchni 102,10 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 3156,00 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Kościuszki 57– w budynku znajduje się mieszkań 4, o powierzchni 166,20 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 3156,00 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  al. Legionów 44 A– w budynku znajduje się mieszkań 7, o powierzchni 286,85 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 810,91 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy  al. Legionów 44 C– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 114,83 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 452,71 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  al. Legionów 44 E– w budynku znajduje się mieszkań 8, o powierzchni 328,28 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 979,14 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy al. Legionów 44 I– w budynku znajduje się mieszkań 7, o powierzchni 221,97 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 381,45 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy  al. Legionów 44 J– w budynku znajduje się mieszkań 1, o powierzchni 42,15 m
2
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(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 275,37 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy al. Legionów 44 K– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 72,57 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 936,50 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy al. Legionów 44 L– w budynku znajduje się mieszkań 1, o powierzchni 32,61 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 934,92 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy al. Legionów 44 Ł– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 75,57 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 942,67 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 2) 
 

przy al. Legionów 44 M– w budynku znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 75,70 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1053,20 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy ul. Przechodnia 3– w budynku znajduje się mieszkań 4, o powierzchni 159,10 m
2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1903,50 m
2

 , o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

przy  ul. Żeromskiego 18– w budynku znajduje się mieszkań 18, o łącznej powierzchni 445,28 

m
2

 (przeciętna liczba izb 1) 
 

 przy  ul. Stacyjna 39 - w budynku znajduje się mieszkań 23, o łącznej powierzchni    780,88 

m
2

 (przeciętna liczba izb 2) 
 

przy  ul. Sławińska 1– w budynku znajduje się mieszkań 1, o powierzchni 88,80 m
2

             
(liczba izb 3) 

 
Placówki oświatowe– w 2 budynkach znajduje się mieszkań 2, o powierzchni 93,50m

2

 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 93,50 m
2

, o przeciętnej liczbie izb 3) 
 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 130 mieszkań, a na dzień 
31 grudnia 2018 r. – 128 mieszkań. Zmniejszenie liczby tych mieszkań związany był z realizacją 
uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XIII/52/2007 z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zasad sprzedaży 
na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność 
Miasta Garwolina oraz uchwały Rady Miasta Garwolina nr LXII/341/2018  z dnia 27.06.2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XIII/52/2007 Rady Miasta Garwolina z dnia 28.09.2007 r. w sprawie 
zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 
stanowiących własność Miasta Garwolin. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
wynosiła 37,50 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 12,66 m2. 

 
W 2018 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie, znajdujące się w zasobie gminy. 

Niewykorzystane były 4 mieszkania w budynku na ul. Żeromskiego. Przyczyną niewykorzystania 
tych mieszkań było to, że mieszkania te były rozdysponowane na eksmisje osób posiadających 
uprawnienia do uzyskania lokalu socjalnego na podstawie wyroków sądowych o eksmisji. 
Wielkość posiadanego zasobu dotychczas zapewniała odpowiednią  ilości lokali socjalnych i 
pomieszczeń tymczasowych na realizację wyroków sądowych o eksmisji oraz innych 
przypadków, w których przysługuje pierwszeństwo wynajęcia lokalu socjalnego. Dotychczas nie 
zachodziła konieczność wynajmowania lokali od innych właścicieli lokali i podnajmowania ich 
osobom trzecim. 
Przy odzysku lokali analizowane były potrzeby związane z ułatwieniem  zamian lokali z urzędu i 
zamian wzajemnych jako sposobu do dostosowania standardu lokalu do potrzeb lokatorów. 
Zrealizowane były  3 zamiany lokali z urzędu. 
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W 2018 r. dokonano sprzedaży 2 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na 
łączną kwotę 14 419 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 7 209,50 zł. Powodem 
sprzedaży wskazanych mieszkań był wniosek dotychczasowego najemcy. 
W 2018 r. wszczęto 4 postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokali mieszkalnych, 
będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się 2 takie postępowania. Powodem 
wszczęcia tych postępowań było zadłużenie w opłatach mieszkaniowych. W obydwu 
przypadkach zadłużenie zostało uregulowane i przywrócony był tytuł prawny do  zajmowanego 
lokalu. Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 
wynosiły łącznie 782 362 zł, a zaległości posiadały 84 osoby. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane 
te przedstawiały się następująco: zaległości wynosiły 727 673 zł i zaległości dotyczyły 69 osób. 
Prowadzona była windykacja i inne działania zmierzające do odzyskania zadłużenia w opłatach 
mieszkaniowych oraz zmniejszenia liczby dłużników. Wprowadzona została możliwość 
odpracowania zadłużenia, z której dotychczas korzystały 4 osoby. Zawierane były porozumienia 
o spłacie zadłużenia w ratach i umorzenia odsetek. 
 
 
 
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Garwolin 
 
W związku z zlikwidowaniu w Spółce PWiK Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zarząd 
budynkami od dnia 01.01.2018 r. przejęli różni zarządcy działający na terenie miasta Garwolina. 
Na zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi  w całości własności Miasta Garwolina 
została podpisana umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która przejęła również zarządzanie 3 
budynków Wspólnot Mieszkaniowych. Pozostali zarządcy budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 
w których Miasto Garwolin posiada swoje udziały, to: 

1) „SAGA” Sp. z o.o. Garwolin– 15 budynków; 

2) „Powiernik” Robert Chłąd Garwolin – 4 budynki 

3) Andrzej Cendrowski, Garwolin– 7 budynków 

4) „Domator” Obsługa Nieruchomości Waldemar Blachowicz-Szeląg– 1 budynek. 

Wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych 
przekazywane były według stawek uchwalonych przez Wspólnoty, a na lokale w budynkach 
Miasta wg zatwierdzonych przez Miasto stawek. W 2018 roku wydatki te wyniosły 403 480,79 zł 
przy wpływach 415 969,42 zł. 
Wydatki na przeglądy i bieżące remonty zamknęły się w 2018 kwotą 41 971,79zł. W ramach tych 
środków wykonano przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej, usługi kominiarskie, zakup 
kuchenek elektrycznych, wymianę okien, naprawę dachu i doprowadzenie wody do lokali 
socjalnych. 
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się 2 budynki niemieszkalne, które wykorzystywano na 
pracownię modelarską sterowanych zdalnie makiet latających oraz na komórkę gospodarczą. Na 
początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 37 osób, zaś pod koniec 2018 r. było 
to 39 osób. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. 36 miesięcy. 
Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł, gdyż brak jest nowego budownictwa 
mieszkaniowego, a przydzielane lokale pochodzą wyłącznie z odzysku w starym zasobie 
mieszkaniowym. 
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2.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Garwolina w 2018 r. 

 Ustawa o ochronie zwierząt nałożyła na gminy obowiązek określenia corocznie do 31 marca 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Przyjęty uchwałą  LVII/319/2018 Rady Miasta z dnia 28 marca 2018 roku program obejmował m. 
in.: zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt, zmniejszenie 
populacji zwierząt przez ich sterylizację albo kastrację lub usypianie ślepych miotów, 
sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych 
zwierząt, wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca zwierzętom 
gospodarskim, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt bezdomnych, edukację społeczeństwa. 
W 2018 r. Miasto Garwolin miało podpisaną umowę na chwytanie i dostarczanie bezdomnych 
zwierząt i zapewnienie miejsca w schronisku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO” 
Zamienie ul. Leśna 23, 08-300 Mińsk Mazowiecki. Przedsiębiorstwo schwytało 7 psów i 8 kotów , 
które zostały umieszczone w schronisku dla Zwierząt w Małe Boże 7A, 26-804 Stromiec. Na 
zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej Miasto Garwolin miało podpisaną umowę z 
Gabinetem Weterynaryjnym Pana Jana Maszkiewicza, ul. Wyszyńskiego 13A, 08-400 Garwolin, 
który w 2018 r. uśpił 1 kota, a kastracji, sterylizacji i leczeniu poddano 15 kotów i 10 psów. Miasto 
Garwolin realizując program dokarmiania kotów wolno żyjących, zakupiło karmę i przekazało ją 
do dokarmiania 68 kotów wolno żyjących. 

Koszt ogólny zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyniósł w 2018 r. 30.225,35 zł. 
 

 

 

2.7 Program współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 
przyjęty Uchwałą nr XLVIII/278/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 r. 

W 2018 roku poddano konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy Miasta 
Garwolina z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Konsultacje przeprowadzone 
były zgodnie z uchwałą Nr LXXII/297/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 8 listopada 2010 roku 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

W 2018 roku zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym na terenie Miasta Garwolina 
zarejestrowanych było 42 organizacje pozarządowe, z których 7 posiadało status organizacji 
pożytku publicznego. Ponadto w ewidencji prowadzonej przez starostę Powiatu Garwolińskiego 
w wykazie stowarzyszeń kultury fizycznej wpisanych było 18 podmiotów, 
a w wykazie stowarzyszeń tzw. zwykłych – 11. Mimo, iż w wykazach widniało 71 organizacji, 
których siedziby mieściły się na terenie Garwolina, nie wszystkie prowadziły aktywną działalność. 
Z pośród nich do współpracy z Miastem w 2018 roku przystąpiło 21. 

Główną formą współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku była 
współpraca finansowa. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn.zm.) 
ogłoszonych zostało 5 otwartych konkursów ofert. Poniższa tabela prezentuje wykaz zadań jakie 
zostały przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2018 wraz 
z podziałem na obszary działań. 
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Lp Nazwa zadania Realizator 
Przekaza
na 
dotacja 

Kultura fizyczna 

1 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez piłkę nożną 

Garwoliński Klub 
Sportowy Wilga 
Garwolin 

228 000 zł 

2 
Promowanie Garwolina przez beachsoccer i 
futsal 

Klub Sportowy 
Zdrowie Garwolin 

15 000 zł 

3 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez piłkę nożną 

Ludowy Klub 
Sportowy Piorun 
Leszczyny 

3 000 zł 

4 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez piłkę siatkową 

Uczniowski Klub 
Sportowy Dwójka 

8 000 zł 

5 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez piłkę siatkową 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Siatkówki 
4CV 

27 000 zł 

6 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez lekkoatletykę 

Garwoliński Klub 
Sportowy Wilga 
Garwolin 

33 000 zł 

7 
Badminton w Garwolinie dla wszystkich - od 
dziecka do emeryta 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy 

30 000 zł 

8 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez taniec i 
gimnastykę dzieci i młodzieży 

Międzyszkolny 
Gimnastyczno-
Taneczny UKS 
No Name 

46 000 zł 

9 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez gimnastykę dla 
dorosłych 

Międzyszkolny 
Gimnastyczno-
Taneczny UKS 
No Name 

4 000 zł 

10 

Popularyzacja działań związanych z 
upowszechnianiem kultury fizycznej i 
rekreacji ruchowej wśród mieszkańców 
miasta Garwolina, poprzez biegi 

Stowarzyszenie 
Truchtacz.pl 

4 000 zł 

11 Delfin i delfinek - edycja 2018 
Stowarzyszenie 
Wspólnota Powiatowa 

7 000 zł 

12 
Prowadzenie sekcji pływackiej, 
organizowanie zajęć treningowych, obozów i 
zawodów pływackich 

Stowarzyszenie 
Uczniowski Klub 
Sportowy Delfin 

21 000 zł 

13 Turystyka rowerowa seniorów 
Stowarzyszenie 
Wspólnota Powiatowa 

3 000 zł 

14 
Popularyzacja tenisa ziemnego w 
środowisku 

Uczniowski Klub 
Tenisowy Garwolin 
2012 

4 000 zł 

Ochrona zdrowia 
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15 
Ochrona zdrowia poprzez edukację 
oświatowo-zdrowotną oraz popularyzację 
i organizowanie honorowego krwiodawstwa.   

Polski Czerwony 
Krzyż 

13 000 zł 

16 Senior 60+ 
Stowarzyszenie 
Wspólnota Powiatowa 

12 210 zł 

17 
Piknik integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych 

Fundacja Autyzmowcy 3 000 zł 

18 
XIII Powiatowa paraolimpiada dzieci i 
młodzieży 

Stowarzyszenie 
Sportowa 

3 000 zł 

19 Lato 2018 z Przystanią 
Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

20 000 zł 

20 

Poznaj swój kraj - edycja 2018 - organizacja 
integracyjnych wycieczek turystyczno-
krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z 
miasta 

Stowarzyszenie 
Wspólnota Powiatowa 

13 000 zł 

21 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 
Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

185 000 zł 

22 

Udzielanie rodzinom w których występują 
problemy alkoholowe lub narkomania 
pomocy psychologicznej i prawnej, w 
szczególności ochrony przed przemocą 

Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń 

20 000 zł 

23 

Udzielanie wsparcia środowiskom 
abstynenckim, prowadzenie grup 
samopomocowych osób uzależnionych i 
współuzależnionych 

Stowarzyszenie 
Trzeźwymi Bądźcie 

30 000 zł 

24 

Prowadzenie punktu informacyjno - 
konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie 

Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń 

33 000 zł 

25 
Organizacja i promocja lokalnego 
wolontariatu 

Stowarzyszenie św. 
Franciszka 

2 000 zł 

26 #Jestem Wiem Pomagam 
Fundacja Tętniące 
Życiem 

2 000 zł 

27 
Jesteśmy panami świata - przez sztukę do 
wolności 

Stowarzyszenie Calos 
Cagathos 

7 500 zł 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

28 Z kart historii - edycja 2018 
Stowarzyszenie 
Wspólnota Powiatowa 

10 000 zł 

29 Kokarda narodowa 2018 
Stowarzyszenie Calos 
Cagathos 

4 000 zł 

30 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Stowarzyszenie 
Kawaleryjskie im. 1 
Pułku Strzelców 
Konnych 

6 000 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia zostały wykonane 
w planowanych zakresach. 

W 2018 roku do urzędu Miasta Garwolina wpłynęły dwie oferty w trybie art. 19a 
w/w ustawy. Oferty te nie zostały przekazane do realizacji. 
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2.8. Program Karta Dużej Rodziny i 3+ Liczna Rodzina 

Miasto Garwolin w 2018 roku realizowało politykę wsparcia dla rodzin wielodzietnych 
poprzez programy: samorządowy - „3+Liczna Rodzina” oraz ogólnopolski -Karta Dużej Rodziny. 
Program lokalny został wprowadzony uchwałą nr LXIV/263/2010 Rady Miasta Garwolina z 
sierpnia 2010 r., jako jeden z pierwszych tego typu programów w Polsce. Program Karta Dużej 
Rodziny wszedł w życie z końcem czerwca 2014 r. W marcu 2015 roku Rada Miasta podjęła 
uchwałę o połączeniu programu lokalnego z programem ogólnopolskim w celu usprawnienia 
korzystania z obydwu programów, w tym składania jednego wniosku o wydanie karty czy 
posługiwania się jedną kartą. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku z programów 
korzystało: 405 rodzin, dla których wydano 2099 kart. Wśród rodzin, które przystąpiły do 
programów, najwięcej było tych z trojgiem dzieci – 324 , z czworgiem dzieci – 53 rodziny, z 
pięciorgiem dzieci –14 rodzin, z sześciorgiem dzieci –4 rodziny. Swoje zniżki dla rodzin 
wielodzietnych oferowało  18 partnerów. 

 
 

2.9. Program Karta Seniora 

został przyjęty w naszym mieście uchwałą nr XXXVII/235/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 
kwietnia 2017 roku Skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat oraz stale zamieszkują na 
terenie miasta Garwolina. Zniżki w programie na koniec 2018 roku zaoferowało dwóch 
partnerów. Do końca 2018 r. wydano  456 kart seniora. 
 
 
2.10. Program Garwolińska Karta Weterana 
został wprowadzony w naszym mieście uchwałą Nr XLI/247/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 
28 czerwca 2017 roku. Skierowany jest do weteranów i weteranów poszkodowanych 
zamieszkujących na terenie miasta Garwolina. Na koniec 2018 r. zostało wydanych 6 kart. Zniżki 
dla weteranów zaoferowało Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. 
 
 
2.11. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany jest w części nie mniejszej niż 
40% ze środków własnych gminy oraz w części nie wyższej niż 60% z dotacji celowej budżetu 
państwa. Programem zostało objętych 246 osób (43 dorosłych, 114 uczniów, 89 
przedszkolaków). Koszt programu w 2018 roku wyniósł 401 126 zł. Środki własne – 161 126 zł, 
dotacja - 240 000 zł 
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2.12. Gospodarka odpadami 
 
W 2018 roku na terenie miasta nie istniały wysypiska odpadów komunalnych. W roku 
sprawozdawczym Miasto Garwolin systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
obejmowało właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość 
zamieszkałą a w części niezamieszkałą, a powstają odpady komunalne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 roku  
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz.U.2017.19 z późn. zm.)  Miasto  prowadziło selektywną zbiórkę odpadów takich jak: 

 papier 

 tworzywa sztuczne, w tym metal 

 szkło 

 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
Odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych - zbiórka  "u źródła". Odpady od właścicieli nieruchomości odbierane były w 
następujący sposób i z następującą częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-
porządkowy: 

a) odpady zmieszane: 

 zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z 

harmonogramem wywozu odpadów 

 zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz dodatkowo na 

zgłoszenie właściciela nieruchomości 

 nieruchomości niezamieszkałe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu  

na zgłoszenie 

b) odpady zbierane selektywnie: 

 zabudowa jednorodzinna - dwa razy w miesiącu od maja do września   

i jeden raz w miesiącu od października do kwietnia zgodnie  

z harmonogramem wywozu odpadów 

 zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

 nieruchomości niezamieszkałe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 

 zabudowa jednorodzinna- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie  

z harmonogramem wywozu odpadów 

 zabudowa wielorodzinna - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz dodatkowo na 

zgłoszenie właściciela nieruchomości 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany był na terenie 

Firmy Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4, 08-400 Garwolin. Mieszkańcy Miasta Garwolina w 
punkcie mogą oddać następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: umywalka, WC 

kompakt, kran, itp. 

 odpady wielkogabarytowe: meble, wyposażenie wnętrz, itp.; 

 zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny: pralki, lodówki, telewizory, 

radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, zużyte baterie, akumulatory, żarówki, itp.; 

 odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych: pozostałości farb, lakierów, 

rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.; 

 odpady zielone: trawa, liście itp.; 
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 przeterminowane leki i chemikalia; 

 popiół; 

 opony. 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był czynny: 
- w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8.00-14.00 
- w każdy czwartek w godzinach 10.00-17.00. 
Przeterminowane leki mieszkańcy Miasta Garwolina zgodnie z umową  
na odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw mogli nieodpłatnie przekazać 
do pojemników ustawionych w aptekach znajdujących się w Garwolinie przy ulicach:  Nadwodna 
13/2, Długa 48, Al. Legionów 34, Kościelna 10 oraz Wiejska 10. 
 
Dane statystyczne dotyczące ilości osób oraz ilości złożonych deklaracji nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku). 
 

 
ROK 

Ilość osób prowadzających zbiórkę 
odpadów komunalnych w sposób 
selektywny nieselektywny 

2018 15 443 245 

 

 
ROK 

Ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości 

zamieszkałych niezamieszkałych 

aktywne nieaktywne 

2018 2 705 980 265 

 
 
 
Dane statystyczne dotyczące ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta 
Garwolina na podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi za rok 2018. 
 

ROK Łączna ilość odpadów [Mg] Ilość odpadów 
segregowanych [Mg] 

Ilość odpadów 
niesegregowanych [Mg] 

2018 5 440,011 2 268,044 3 171,967 

 
 
Dochody i wydatki 
 

Rok dochody wydatki wynik finansowy 

2018 3  174 905,54 zł 3 185 166,94 zł 10 261,4 zł 
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2.13.  Honorowy Obywatel Miasta Garwolina / Zasłużony dla Miasta Garwolina 
 

W 2018 roku na podstawie Uchwały Nr XXI/89/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 
31 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel 
Miasta Garwolina” oraz „Zasłużony dla Miasta Garwolina”, Uchwałą Nr LIII/302/2018 Rady 
Miasta Garwolina z dnia 31 stycznia 2018 roku nadano tytuł Zasłużony dla Miasta Garwolina 
Panu Józefowi Siarkiewiczowi. 

Następnie Rada Miasta Garwolina Uchwałą Nr LVII/313/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w 
sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Miasta Garwolina” oraz „Zasłużony dla Miasta 
Garwolina” zmieniła procedury przyznawania powyższych tytułów. Na podstawie nowej uchwały 
tytuł „Zasłużony dla Miasta Garwolina” otrzymały następujące osoby: 

 Wanda Bekierska - pośmiertnie (Uchwała Nr LIII/302/2018 Rady Miasta Garwolina 
z dnia 30 kwietnia 2018 roku), 

 Bogumiła Szeląg - pośmiertnie (Uchwała Nr LX/334/2018 Rady Miasta Garwolina 
z dnia 30 maja 2018 roku), 

 prof. dr hab. Zbigniew Lucjan Gnat-Wieteska (Uchwała Nr LXV/352/2018 Rady Miasta 
Garwolina z dnia 28 września 2018 roku), 

 Magdalena Płatek - pośmiertnie (Uchwała Nr LXVI/357/2018 Rady Miasta Garwolina z 
dnia 10 października 2018 roku), 

 Eugenia Michalik - pośmiertnie (Uchwała Nr LXVI/358/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 
10 października 2018 roku) 

 Piotr Jan Ekiert - pośmiertnie (Uchwała Nr LXVI/359/2018 Rady Miasta Garwolina 
z dnia 10 października 2018 roku). 

Ponadto w 2018 roku na podstawie wspomnianej uchwały przyznano pośmiertnie tytuł 
„Honorowy Obywatel Miasta Garwolina” Panu Józefowi Zającowi (uchwała 
Nr LVIII/323/2018 rady Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2018 roku). 
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3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Urząd Miasta Garwolina dokonuje wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej na 
podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. W 2018 roku obsłużono 702 interesantów. 
W ubiegłym roku firmę założyło 141 osób, a 57 zakończyło działalność gospodarczą. Złożono też 
544 wniosków o zmianę wpisu. Wśród rejestrowanej, prowadzonej i wykreślanej działalności 
gospodarczej dominowały, zgodnie z kodem PKD, następujące profile działalności: 
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami, 
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
- transport drogowy towarów, 
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

Na koniec 2018 roku licencję na przewóz osób taxi posiadało 19 przedsiębiorców. W 
ubiegłym roku wydano 2 nowe licencje. 
 
Bezrobocie 
 
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych mieszkańców miasta zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Garwolinie wynosiła 710 osób, o 44 osoby mniej niż w dniu 31 
grudnia 2017 roku. Struktura osób bezrobotnych przedstawiała się następująco: 
 
 

Podział według 
wieku 

Liczba osób 
bezrobotnych  stan na 
31.12.2018 

w tym: 
liczba kobiet 

 
 liczba mężczyzn 

18-24 lata 75 36 39 

25-34 lata 207 106 101 

35-44 lata 180 90 90 

45-54 lata 131 55 76 

Od 55 do 60 lat 73 25 48 

Powyżej 60 lat 44 0 44 

razem 710 312 398 

 
 
 
 
 
 
 
4. EDUKACJA 
 
4.1. Szkoły podstawowe 
 
W Garwolinie obowiązek szkolny realizowany jest w publicznych szkołach podstawowych oraz w 
placówce niepublicznej. Obowiązująca na terenie miasta Garwolina sieć szkolna została 
określona Uchwałą nr XXXV/227/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 marca 2017 roku w 
sprawie w dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. 
Dotychczasowe gimnazja zostały włączone w skład szkół podstawowych. W 2018 roku na 
terenie miasta Garwolina funkcjonowały trzy publiczne szkoły podstawowe z oddziałami 
gimnazjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin. Wykaz szkół i ich 
siedzib przedstawia poniższa tabela. 
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Publiczne szkoły podstawowe i ich siedziby 

Lp. Nazwa szkoły Siedziba 
Organ 
prowadzący 

1. 
 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Marii Konopnickiej 

Garwolin, 
Aleja Żwirki i Wigury 16 

Miasto Garwolin 

2. 
 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. 1 Pułku Strzelców Konnych 

Garwolin, 
Aleja Legionów 21 

Miasto Garwolin 

3. 
 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Janusza Korczaka 

Garwolin, 
ul. Janusza Korczaka 10 

Miasto Garwolin 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
W 2018 roku na terenie miasta funkcjonowała także niepubliczna szkoła podstawowa  
z oddziałami gimnazjalnymi, prowadzona przez stowarzyszenie. 
 
Niepubliczna szkoła podstawowa i jej siedziba 

Lp. Nazwa szkoły Siedziba Organ prowadzący 

1. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Przysposabiającymi  
do Pracy 

Garwolin, 
ul. Janusza Korczaka 
10 

Stowarzyszenie Polski 
Ruch Społeczno-
Humanitarny 

Źródło: opracowanie własne 
 
We wrześniu 2018 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi 
do Pracy uczęszczało 19 uczniów, w tym: 16 uczniów i 3 uczennice. 
 
 
Uczniowie 
 
We wrześniu 2018 roku w publicznych szkłach podstawowych naukę podjęło łącznie 2276 
uczniów, w tym 1160 uczniów i 1116 uczennic. 

Uczniowie w szkołach podstawowych 

Wyszczególnienie 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

Ogółem 

Uczniowie 287 473 400 1160 

Uczennice 278 450 388 1116 

Razem 565 923 788 2276 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
W strukturze uczniów uczęszczających do szkół miejskich w niewielkim stopniu przeważają 
chłopcy, stanowiąc 51 % wszystkich uczniów. 
Liczbę uczniów w klasach i liczbę oddziałów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa 
tabela. 
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Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  Nr 5 

Razem 

Klasa I 
liczba uczniów 52 100 102 254 

liczba 
oddziałów 

3 4 5 12 

Klasa II 
liczba uczniów 71 112 86 269 

liczba 
oddziałów 

3 5 4 12 

Klasa III 
liczba uczniów 39 52 44 135 

liczba 
oddziałów 

2 3 2 7 

Klasa IV 
liczba uczniów 89 156 120 365 

liczba 
oddziałów 

4 7 5 16 

Klasa V 
liczba uczniów 72 122 128 322 

liczba 
oddziałów 

3 6 5 14 

Klasa VI 

liczba uczniów 67 95 82 244 

liczba 
oddziałów 

3 4 3 10 

klasa VII 
liczba uczniów 65 89 73 227 

liczba 
oddziałów 

3 4 3 10 

klasa 
VIII 

liczba uczniów 73 117 84 274 

liczba 
oddziałów 

4 5 4 13 

razem liczba uczniów 528 843 719 2090 

Razem liczba oddziałów 25 38 31 94 

Wyszczególnienie 
Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 

Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 

Publiczne 
Gimnazjum  Nr 5 

Razem 

Klasa III 
liczba uczniów 37 80 69 186 

liczba 
oddziałów 

2 4 3 9 

Ogółem   
liczba uczniów 565 923 788 2276 

liczba 
oddziałów 

27 42 34 103 

Źródło: Sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
 
 
 
W ośmioletnich szkołach podstawowych naukę realizowało 2090 uczniów. Rok szkolny 
2018/2019 jest ostatnim rokiem funkcjonowania klas gimnazjalnych, w których łącznie jest 186 
uczniów. Ogółem w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych naukę  realizowało  2276 
uczniów w 103 oddziałach. 
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Liczba uczniów kończących gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 

Wyszczególnienie 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

 
Razem 

liczba uczniów, którzy 
ukończyli gimnazjum, 
w tym: 

31 176 49 
 

256 

uczniowie 20 92 19 131 

uczennice 11 84 30 125 

Źródło: opracowanie własne 
   
  Dla uczniów kończących III klasę gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny. 
Ma on charakter obowiązkowy. Wyniki jego są brane pod uwagę przy ubieganiu się o przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej. 
  Zdawalność egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 roku w szkołach 
miejskich przedstawiała się następująco: 
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 - 100 % 
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 - 100 % 
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 - 100 % 
 
Liczebność uczniów,  oddziałów i  zmianowość w szkołach 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba 
uczniów 

Liczba  
oddziałów 

 
Liczba 
sal 

Liczba 
oddziałów 
/ liczbę 
sal 

Liczba 
uczniów/ 
liczbę 
oddziałów 

1. 
 Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej 

565 27 
 
26 

 
1,04 20,93 

2. 
 Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. 1 
Pułku Strzelców Konnych 

923 42 
 
26 

 
1,62 21,97 

3. 
 Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 5 im. 
Janusza Korczaka 

788 34 
 
23 

 
1,48 23,17 

 Ogółem 2276 103 
 
75 

 
1,37 

22,09 

Źródło: opracowanie własne 
    
   Najbardziej liczebne oddziały ma  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, gdzie średnio 
przypadało 23,17 uczniów na oddział, zaś najmniej tj. 20,93 uczniów w oddziale było  
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1. 
W 2018 roku najwyższą zmianowość wynoszącą 1,62 odnotowano w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 2, natomiast najniższa zmianowość występowała w Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 i wynosiła 1,04. 
   W szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Garwolin, organizowana jest  
nauka języków obcych. Podstawowym językiem obcym we wszystkich szkołach podstawowych i 
klasach gimnazjalnych jest język angielski.  Dla klas I-III szkoły podstawowej   wynosi 2 godziny 
w tygodniu a dla pozostałych klas 3 godziny tygodniowo. 
Drugim obowiązkowym językiem obcym,  w zależności od szkoły, jest język francuski, niemiecki 
lub rosyjski w wymiarze 2 godziny tygodniowo na oddział. 
 Na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty szkoły mogą przyznawać uczniom 
stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. W 2018 roku wysokość stypendium 
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wynosiła 248 zł. Każda szkoła ma prawo przyznać w jednym semestrze 4 stypendia sportowe 
 i 4 stypendia za wyniki w nauce. Ten rodzaj stypendiów finansowany jest w całości  
z budżetu Miasta. W 2018 roku stypendia otrzymało 96 uczniów. Kwota przyznanych stypendiów 
wyniosła ogółem 23 808 zł. 
 Art. 41 ust. 1 ustawy prawo oświatowe zobowiązuje gminę do przeprowadzania kontroli 
spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16-18 lat. W naszym mieście 
obowiązkowi temu podlegało 510 uczniów. Z danych pozyskanych ze szkół wynika, iż wszyscy 
uczniowie obowiązek nauki spełnili, z tym że 7 uczniów spełniało go poza granicami kraju. 
Zgodnie z wymogami prawa oświatowego szkoły zobowiązane są do organizowania nauczania 
indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.   
Zajęcia z uczniami prowadzone są w miejscu ich zamieszkania z uwagi na stan zdrowia uczniów 
uniemożliwiający im uczęszczanie do szkoły. W 2018 roku  nauczaniem indywidualnym  objęto 4 
uczniów. 
 Dla uczniów mających trudności w  funkcjonowaniu w szkole prowadzona  jest,  
w oparciu o opinię psychologiczną, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.  W 2018 roku 
z tej skorzystało 5 uczniów. 
  Zgodnie art. 39 ust.4 ustawy Prawo oświatowe na gminie ciąży  obowiązek zapewnienia 
bezpłatnego przejazdu do szkoły uczniom niepełnosprawnym realizującym naukę poza miejscem 
zamieszkania.  W  2018 roku Miasto Garwolin zapewniło bezpłatny dowóz dla 6 uczniów. 
Dowożenie zorganizowane było w formie transportu własnego rodziców, transportu 
organizowanego przez ośrodek szkolno-wychowawczy i przez Urząd Miasta. 
 
Nauczyciele 
    
   Liczbę nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych, w przeliczeniu na pełne 
etaty, w poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w 2018 roku  
w publicznych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela. 
 
Stan zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

Wyszczególnienie 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

ogółem 
bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

63,54 0,28 0,32 11,57 11,07 40,30 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

86,01 0 0 16,61 15,50 53,90 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

68,62 0 1,00 16,78 16,36 34,48 

Razem 218,17 0,28 1,32 44,96 42,93 128,68 

Źródło: Sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 roku 
 
Kadra zatrudniona w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin,  
posiada wysokie kwalifikacje. Większość to  nauczyciele dyplomowani 
 i mianowani, którzy stanowią 78, 8% ogółu zatrudnionych nauczycieli. 
 
 W 2018 roku do Urzędu Miasta w Garwolinie wpłynęło od nauczycieli 7 wniosków 
 o przeprowadzenie egzaminu nauczyciela kontraktowego na kolejny stopień awansu 
zawodowego tj. na nauczyciela mianowanego. Egzaminy przeprowadziła, powołana przez 
burmistrza, komisja egzaminacyjna. Wszyscy zainteresowani  nauczyciele zdali egzaminy 
 i uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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Stypendia szkolne 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/262/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 sierpnia 2010 roku w 
sprawie regulaminu udzielania pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Garwolina, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1457 z późn.zm.) w 2018 roku przyznano stypendia 
socjalne. Pomoc ta udzielana była uczniom w celu zmniejszenia różnic edukacyjnych i 
umożliwiania pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej. 

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku przyznano 71 stypendiów szkolnych na kwotę 
54 612 złotych. Stypendia te dotyczyły roku szkolnego 2017/2018. 

Do 15 września 2018 roku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na 
rok szkolny 2018/2019. Na okres od września do grudnia 2018 roku przyznano 64 stypendia 
szkolne, których wartość stanowiła 34 776 złotych. 

W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. 

 

4.2. Przedszkola 

W 2018 roku wychowanie przedszkolne w mieście Garwolin realizowane było  
w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych  w szkołach 
podstawowych oraz w placówkach niepublicznych. Na terenie Garwolina funkcjonują cztery 
publiczne przedszkola i trzy oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Garwolin. 

Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. 

Lp. Nazwa przedszkola Siedziba 

1. 
 Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”           
 w Garwolinie 

ul. Janusza Korczaka 8 

2. 
 Publiczne Przedszkole Nr 2  
„Akademia Pana Kleksa”  w 
Garwolinie 

Al. Legionów 7 

3. 
 Publiczne Przedszkole Nr 6 „ Mały 
Europejczyk”  w Garwolinie 

ul. Olimpijska 6 

4. 
 Publiczne Przedszkole Nr 8   
„Plastuś”  
w Garwolinie 

ul. Żołnierzy II Armii Wojska 
Polskiego 30 

5. 
Oddział  Przedszkolny przy 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Garwolinie 

Al. Żwirki i Wigury 16 

6. 

Oddział  Przedszkolny przy 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 
im. 1.Pułku Strzelców Konnych w 
Garwolinie 

Al. Legionów 21 

7. 
Oddział  Przedszkolny przy 
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 
im. Janusza Korczaka  w Garwolinie 

ul. Janusza Korczaka 10 

Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie miasta istnieją także placówki niepubliczne: dwa przedszkola niepubliczne oraz jeden 
niepubliczny punkt przedszkolny. 

Niepubliczne przedszkola i punkt przedszkolny 

Lp. Nazwa przedszkola Siedziba 
Organ 
prowadzący 

1. 
Niepubliczne Przedszkole  „Juniorek” 
w Garwolinie 

ul. Kuśnierska 2 
Magda 
Maciejowska-Pecio 

2. 
Niepubliczne Przedszkole „Zielona 
Łączka” w Garwolinie 

ul. Polna 59 B 
Grzegorz 
Kołodziejczyk 

3. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„Akademia Sztuki Dziecięcej” w 
Garwolinie 

ul. Ks. S. 
Konarskiego 1 A 

Ewa 
 Broda-Cmiel 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Liczba dzieci 
 
W 2018 roku do publicznych przedszkoli uczęszczało  787 dzieci, w tym 397 chłopców i 390 
dziewcząt. 
 
 
Liczba dzieci z podziałem na chłopców i dziewczynki 

Wyszczególnienie 
Publiczne 
Przedszkol
e Nr 1 

Publiczne 
Przedszkol
e Nr 2 

Publiczne 
Przedszkol
e Nr 6 

Publiczne 
Przedszkol
e Nr 8 

Ogółem 

Razem 
chłopcy 73 

143 
94 

200 
162 

306 
68 

138 
397 

787 
dziewczynki 70 106 144 70 390 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
W 2018 roku do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych  
uczęszczało 28 dzieci w tym: 14 dziewcząt i 14 chłopców. 
 
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

Wyszczególnienie 

Oddział 
przedszkolny przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 

Oddział 
przedszkolny przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 5 

Ogółem 

Razem 
chłopcy 6 

15 
8 

13 
14 

28 
dziewczynki 9 5 14 

Źródło: opracowanie własne 
 
Prawo oświatowe stanowi, że dzieci sześcioletnie i pięcioletnie mają obowiązek wychowania 
przedszkolnego, zaś dzieci czteroletnie i trzyletnie mają prawo do wychowania przedszkolnego. 
Samorząd gminny ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom 
chętnym do realizacji edukacji przedszkolnej. 
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Zestawienie liczby miejsc i oddziałów w przedszkolach przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 
Liczba oddziałów/ Liczba  
dzieci 

2018/201
9 

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”  
w Garwolinie 

liczba oddziałów 6 

liczba dzieci 143 

Publiczne Przedszkole Nr 2 
„Akademia Pana Kleksa” w 
Garwolinie 

liczba oddziałów 8 

liczba dzieci 200 

Publiczne Przedszkole Nr 6 „Mały 
Europejczyk” w Garwolinie 

liczba oddziałów 13 

liczba dzieci 306 

Publiczne Przedszkole Nr 8 „Plastuś”  
w Garwolinie 

liczba oddziałów 6 

liczba dzieci 138 

Ogółem liczba oddziałów 33 

liczba dzieci 787 

Źródło: Sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
 

W 2018 roku w miejskich przedszkolach zostały zapewnione miejsca dla 787 dzieci,  
a w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych dla 28 dzieci. 

W tym samym roku do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego uczęszczało 113 
dzieci, w tym: 58 chłopców i 55 dziewcząt. 
 
 
Niepubliczne przedszkola i punkt przedszkolny 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci Ogółem 

1. 
Niepubliczne Przedszkole  „Juniorek”  
w Garwolinie 

chłopcy 22 
41 dziewczynk

i 
19 

2. 
Niepubliczne Przedszkole „Zielona 
Łączka”  
w Garwolinie 

chłopcy 23 
48 dziewczynk

i 
25 

3. 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny 
„Akademia Sztuki Dziecięcej” w 
Garwolinie 

chłopcy 13 

24 dziewczynk
i 

11 

4 Razem 
chłopcy 58 

113 dziewczynk
i 

55 

Źródło: Sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
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Nauczyciele w przedszkolach 

W celu realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Garwolin, zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie 
kwalifikacje. Stan zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych przedszkolach przedstawia 
poniższa tabela. 

Stan zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach 

Wyszczególnienie 
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

ogółem 
bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Publiczne 
Przedszkole Nr 1 

15,48 0 1,00 6,38 4,00 4,10 

Publiczne 
Przedszkole Nr 2 

23,05 0 1,87 3,50 5,68 12,00 

Publiczne 
Przedszkole Nr 6 

35,00 0 1,00 13,30 7,95 12,75 

Publiczne 
Przedszkole Nr 8 

13,93 0 0,16 3,18 0,50 10,09 

Razem 87,46 0 4,03 26,36 18,13 38,94 

Źródło: Sprawozdanie SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 roku. 
 

4.3. Żłobki 
 
W oparciu o ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 burmistrz prowadzi rejestr żłobków i 
klubów dziecięcych. 
 
Wykaz żłobków na terenie miasta Garwolina 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Liczba 
miejsc 

Liczba dzieci na 
1 stycznia 2018 
roku 

Liczba dzieci na 
31 grudnia 
2018 roku 

1 
Niepubliczny Żłobek „AKUKU” – 
Monika Widelska 08-400 Garwolin 
ul. Janusza Korczaka 46 /4 LU 

25 
(od 1 października 

2018 roku) 
7 

12 

2 
Niepubliczny Żłobek „Wesołe 
Słoneczko – Anna Błażejczyk 08-400 
Garwolin ul. Janusza Korczaka 27 

23 15 20 

3 
Niepubliczny Żłobek „ Tęczowa Kraina” 
– Klaudyna Frelik 08-400 Garwolin ul. 
Janusza Korczaka 46 LU 12 

30 30 30 

 Razem 78 52 62 

Źródło: opracowanie własne 
 
W 2018 roku zarejestrowane były 3 żłobki.  W styczniu funkcjonowały dwa żłobki,  
w których na łączną liczbę 53 miejsc objętych opieką żłobkową było 45 dzieci, a w grudniu 2018 
roku taką opieką objętych było 50 dzieci. Od 1 października 2018 roku rozpoczął swoją 
działalność trzeci żłobek. Początkowo uczęszczało do niego 7 dzieci, a w grudniu 2018 roku 
liczba ta wzrosła do 12 dzieci. 
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5. SPORT, KULTURA 
 
5.1. Centrum Sportu i Kultury 

W 2018 roku w mieście Garwolin funkcjonowało Centrum Sportu i Kultury jako największa i 
najważniejsza placówka prowadząca działalność kulturalną i sportową. W ramach CSiK 
funkcjonował: Dom Kultury, Kino „Wilga” oraz obiekty sportowe i rekreacyjne takie jak: hala 
sportowa przy Al. Żwirki i Wigury, tereny rekreacyjne „Zarzecze” (amfiteatr), boisko „Orlik” przy Al. 
Legionów, boisko sportowe przy ul. Stacyjna, stadion miejski przy 
ul. Sportowej oraz Pływalnia Miejska „Garwolanka”, w której oprócz basenu można skorzystać z 
siłowni i sali fitness. 

Dom Kultury 

Sekcje stałe prowadzone w Domu Kultury w 2018 roku to: 

Teatr Rękawiczka – grupa młodych ludzi pełnych pasji i radości tworzenia, zaangażowanych w 
pracę twórczą, rozwój osobisty oraz w upiększanie i rozsławianie Garwolina. 

Teatr Tymczasem – grupa artystyczna dzieci i młodzieży. 

Teatr O!Mamy – amatorska grupa dorosłych mieszkańców miasta, która angażuje się w życie 
kulturalne Garwolina tworząc spektakle i angażując się w miejskie uroczystości. 

Senior Fotoklub – to zajęcia dla dorosłych amatorów fotografii, zarówno dla tych, którzy 
opanowali podstawy, jak i tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z robieniem zdjęć. Uczestnicy 
warsztatów zapoznają się z budową i działaniem aparatu, poznają zasady kompozycji kadru oraz 
różne dziedziny fotografii m.in.: portret, fotografia modowa, studyjna, uliczna. W 2018 roku w 
zajęciach uczestniczyło 10 osób, które spotykały się raz na dwa tygodnie. 

Ognisko muzyczne – to zajęcia dla dzieci nauki gry na instrumentach klawiszowych takich jak 
pianino, keyboard i akordeon. 

Pracownia plastyczna – do zadań pracowni należały m.in.: prowadzenie zajęć z dziećmi, 
młodzieżą oraz osobami dorosłymi, organizowanie wystaw w Galerii „Kotłownia” 
i współorganizowanie wystaw w innych miejscach, przygotowywanie dekoracji, scenografii do 
imprez w CSiK oraz poza ośrodkiem, prowadzenie szkoleń, warsztatów. 

Galeria „Kotłownia” – w 2018 roku odbyły się następujące wystawy: wystawa pracowni Światło i 
Kolor ASP Warszawa prof. Apoloniusza Węgłowskiego, wystawa Michała Wielowiejskiego i 
Marcina Bielskiegi, wystawa Agnieszki Sapińskiej, pokonkursowa wystawa na najładniejszą 
pisankę i kartę wielkanocną, wystawa Łukasza Sójki, wystawa pokonkursowa „Ja i mój 
wymarzony świat”, wystawa pokonkursowa „Polska moja Ojczyzna”, „Bezsenna” wystawa 
Dariusza Szubińskiego, „Garwolin w obrazach” wystawa Agnieszki Wielgosz, 
„Z natury” wystawa Elwiry Sztetner-Gobeliny, „Umiem malować świat” prace dzieci ze 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Polacy Ratujący Żydów wystawa historyczna, wystawa prac 
dzieci z pracowni plastycznej, wystawa Olgi Skorża, wystawa Magdy Kopron-Kusiak, 
„Niedopowiedziane” wystawa Łukasza Rudeckiego, Garwolin w czasie odzyskania 
niepodległości, 1918. Odzyskanie niepodległości, „Grafika Warszawska”, pokonkursowa wystawa 
bożonarodzeniowa. 

Pracownia ceramiczna – to warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu różnych technik 
ceramicznych i rzeźbiarskich.  Zajęcia odbywały się w grupach liczących kilkanaście osób pod 
okiem profesjonalnego instruktora. 

Chór Miasta Garwolina – głównym celem zespołu jest promocja muzyki chóralnej w swoim 
środowisku, a także reprezentowanie miasta Garwolina na koncertach, konkursach i festiwalach 
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organizowanych w kraju i zagranicą. W 2018 roku Chór liczył ponad 30 osób. Próby odbywały się 
raz w tygodniu lub częściej w zależności intensywności występów. Chórzyści dodatkowo 
uczęszczali na zajęcia emisji głosu, które prowadzone były indywidualnie. 

Klub Seniora - w ramach działalności klubu odbywały się spotkania ze specjalistami między 
innymi z dziedziny prawa czy medycyny, z pasjonatami i ciekawymi postaciami nie tylko 
z terenu powiatu garwolińskiego, ale także spotkania seniorów przy kawie i muzyce. W ramach 
funkcjonowania klubu  organizowane były także warsztaty i wycieczki, a także spotkania 
z klubami seniorów z innych miejscowości. 

Lokalne Centrum Kompetencji – darmowa pracownia komputerowa, w której do dyspozycji 
użytkowników było pięć stanowisk komputerowych z dostępem do sieci, drukarki, xera, skanera, 
projektora oraz aparatu fotograficznego. 

W 2018 roku Dom Kultury zrealizował cykle wydarzeń tj.: Kamienie Milowe Niepodległosci, 
Lato w mieście/Ferie w mieście, Z wizytą w muzeum/podróże 
w nieznane/kulturowyjazdy, Artystyczne poranki, Grand Prix Ziemi Garwolińskiej, Zrób to sam – 
warsztaty dla dorosłych, Koncertowa jesień. Ponadto Dom Kultury przeprowadził takie 
wydarzenia jak: Śpiewajcie i grajcie Mu – koncert kolęd i pastorałek, Festiwal Kolędowe Serce 
Mazowsza, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bal Mistrzów Sportu, Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego, Halowy Turniej Piłki Siatkowej 
Radnych Miasta i Gmin Powiatu Garwolińskiego, Koncert ogniska muzycznego 
z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocny Konkurs Plastyczny, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Małe 
Nutki”, Maryjny koncert chóralny, Duathlon Garwoliński, Dzień Flagi, Festiwal Kultury 
i Tradycji Garwolina, Koncert „Eleni”, Jubileuszowy koncert Chóru Miasta Garwolina, Spartakiada 
Przedszkolaków, Było sobie miasto – spektakl teatralny, 18 Mazowiecki Festiwal Teatrów 
Amatorskich, Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego, Bieg „AVON kontra przemoc – biegnij w 
Garwolinie”, Koncert ogniska muzycznego z okazji zakończenia roku szkolnego, Triathlon 
Garwoliński, Pożegnanie lata – piknik kulturalno-sportowy, Obchody rocznicy bombardowania 
Garwolina, Małe zbrodnie małżeńskie – spektakl teatralny, Ogólnopolski Festiwal „Jesteśmy 
wolni”, Festiwal „Piosenka Dekady”, Przyszedł mężczyzna do kobiety 
– spektakl teatralny, Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Jana Piesiewicza, Mikołajkowy 
Turniej Szachowy, Szopka z Tary – słuchowisko radiowe, Sylwester na Zarzeczu. 

 

Kino „Wilga” 

Kino „Wilga” to nowoczesne kino cyfrowe z klimatyzowaną salą, sprzedażą i rezerwacją 
biletów przez Internet oraz bufetem. Kino należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz do 
Sieci Polskich Kin Cyfrowych. W roku 2018 Kino „Wilga” odwiedziło ponad 81 tysięcy widzów. 
Kino zagrało 971 seansów popołudniowo-wieczornych i zorganizowało blisko 100 porannych 
seansów filmowych dla grup szkolnych. Kino prowadziło stałe formy pracy takie jak: Kino w 
szpilkach, Kinoteka Wiary, Kino Konesera. 

Wydarzenia w kinie „Wilga” organizowane w 2018 roku: ferie w Kinie „Wilga”, Walentynki w 
Kinie „Wilga”, Dzień Kobiet w szpilkach, Dni Filmu Polskiego, Witamy wiosnę w Kinie Wilga, 
Oskarowy Kwiecień, Bajkowy Dzień Dziecka, Bajeczne Wakacje, konkurs na film profilaktyczny 
„Przyjaźń jest ważna, bo…”, Dni Filmu Polskiego, z tolerancją przez życie – spotkanie z 
przedstawicielem policji, projekcja filmu „Sprawiedliwy” spotkanie z Michałem Szczerbickim i 
Jackiem Braciakiem, profilaktyka uzależnień dla uczniów – prelekcja przedstawiciela policji i film 
„Najlepszy”, Mikołajki w Kinie „Wilga”. 
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Obiekty sportowe 
 

Ważną częścią działalności  Centrum Sportu i Kultury był także sport. Oprócz stadionu 
miejskiego z nowo wybudowanym budynkiem szatniowym, kortów tenisowych, hali sportowej i 
boisk w strukturach jednostki działa Pływalnia Miejska „Garwolanka”, na której  w 2018 roku 
zanotowano 128 325 odwiedzin. Ponad 16,5 tys. osób skorzystało z siłowni, ponad 5 tys. osób 
ze strefy saun. Pływalnia miejska wykorzystywana jest także na zajęcia dla grup szkolnych 
w ramach projektów, m.in. „Umiem pływać”. Pływalnia prowadziła naukę pływania w Szkole 
Pływania „Garwolanka” – miesięcznie w szkole w 2018 roku uczyło się około 350 klientów. 
Ponadto w ofercie pływalni znalazł się  Aqua Fitnes – w 2018 roku 
w zajęciach wzięło udział blisko 200 osób. 
 

Poza pływaniem, obiekt Pływalni umożliwiał organizację takich zajęć jak: zajęcia Fitness – 
zajęcia były prowadzone na specjalistycznej sali. W 2018 roku w zajęciach wzięło w sumie udział 
ponad 600 osób.  Obiekt Pływalni umożliwiał także organizację zajęć z  Jogi – od września do 
grudnia 2018 roku odbyło się 39 warsztatów. 
 
Stypendia i nagrody sportowe 

Burmistrz Miasta Garwolina zgodnie z Uchwałą Nr XV/95/2015 Rady Miasta Garwolina z 
dnia 23 listopada 2015 roku ma możliwość przyznawania stypendiów i nagród sportowych na 
wniosek klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub organizacji sportowej. Na 2018 
rok nie wpłynął żaden wniosek o stypendium sportowe i nagrodę sportową. 

 

 

5.2. Biblioteka 

W 2018 roku w mieście Garwolin funkcjonowała jako samodzielna instytucja kultury, 
posiadająca osobowość prawną, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 
2 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna. Nowoczesny budynek znajdujący się przy 
ul. Nadwodnej 1 jest obiektem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, jako centrum wiedzy 
i aktywności kulturalnej, posiada w swojej strukturze następujące działy: 

 gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych (wypożyczalnia), 

 informacyjno-bibliograficzny (czytelnia), 

 instrukcyjno-metodyczny, 

 oddział dla dzieci i młodzieży, 

 mediateka. 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 56 240 woluminów oraz 2 614 
jednostek inwentarzowych specjalnych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba 
woluminów wynosiła 3,19. Księgozbiór biblioteki jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany 
nowościami wydawniczymi. W 2018 roku przybyło 1 897 woluminów na sumę 44 905,56 zł oraz 
553 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych na sumę 15 285,95 zł. Zdjęto 
z ewidencji 4 058 woluminów. 
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Biblioteka posiada licencję na e-booki. Czytelnicy mogą z nich korzystać zarówno 
w siedzibie biblioteki, jak również poza nią. Każdy zainteresowany czytelnik otrzymuje kod 
dostępu do bazy elektronicznej liczącej 1 438 e-booków. Dostęp do bazy dla czytelników jest 
bezpłatny. 

Biblioteka w 2018 roku w swej działalności oferowała usługę „Książka na telefon”. Oferta 
skierowana była do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na 
terenie Garwolina, które nie mają możliwości skorzystania osobiści 
z wypożyczalni. Książki dostarczane były do miejsca zamieszkania czytelnika bezpłatnie przez 
pracowników biblioteki. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarejestrowanych w bibliotece było 3 245 czytelniczek 
i czytelników. Poniższa tabela przedstawia strukturę czytelników zarejestrowanych w Miejsko-
Powiatowej Bibliotece Publicznej. W 2018 roku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zanotowała łącznie 30 718 odwiedzin. 

Poza działalnością czytelniczą w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej organizowane 
są spotkania autorskie, prelekcje, warsztaty, konkursy, lekcje biblioteczne czy bookcrossing. W 
2018 roku zrealizowano m.in. takie działania jak: spotkanie autorskie 
z Szymonem Hołownią z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, realizacja projektu „O finansach … 
w bibliotece”, V Edycja Konkursu Recytatorskiego „Józef Stachowski poeta z moich stron”, 
wycieczka rowerowa „Odjazdowy Bibliotekarz – Ku Niepodległości i inne. 

W 2018 roku placówka prowadziła działalność oddziału dla dzieci i młodzieży. Oddział ten 
realizuje działania poprzez organizację pracy kulturalno-oświatowej z młodymi czytelnikami. W 
oddziale organizowane były cykliczne zajęcia czytelnicze, zabawy z lekturą, kącik malucha, ferie 
i wakacje, noc bibliotek, konkursy, spotkania autorskie i piknik literacki. 

W działalność Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w 2018 roku wpisuje się także 
mediateka. Miejsce to umożliwia dostęp do komputerów, tabletów i programów komputerowych. 
Z wykorzystaniem zasobów mediateki w 2018 roku powstał „Lokalny Klub Kodowania”. Ponadto 
zorganizowano: bezpieczne ferie i wakacje, prelekcje filmowe, kurs komputerowy dla dorosłych 
„Wł@cz Seniora”, konkursy internetowe, Ibuk Libra, warsztaty papieru czerpanego, warsztaty 
klocków Lego, warsztaty „Użyj wyobraźni w Garwolinie”, Tydzień z Internetem. 

 

5.3. Ochrona zdrowia 

Miasto Garwolin nie jest organem prowadzącym dla podmiotów leczniczych. Samorząd 
angażuje się jednak w różnego rodzaju akcje profilaktyczne z zakresu profilaktyki. 
W 2018 roku odbyły się bezpłatne badania densytometryczne zorganizowane przez Urząd 
Miasta Garwolina dla mieszkańców miasta. Badania wykonywano metodą DEXA, która polegała 
na prześwietleniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Prześwietlenia 
wykonywane były przez wykwalifikowany personel. Wyniki badania pacjenci otrzymywali na 
miejscu. Przebadanych zostało 90 osób, a akcja finansowana była z budżetu Miasta. 

Ponadto realizację wybranych zadań z zakresu zdrowia Miasto w 2018 roku zleciło 
organizacjom pozarządowym. Zadania w formie wsparcia zostały przekazane do realizacji po 
przeprowadzonej procedurze konkursowej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.). 
Zadania realizowane w powyższym trybie w zakresie ochrony zdrowia przedstawia poniższa 
tabela. 
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Tabela. Zadania w zakresie ochrony zdrowia przekazane w 2018 roku do realizacji organizacjom 
pozarządowym. 

Lp Nazwa zadania Realizator 
Przekazana 
dotacja 

1 
Ochrona zdrowia poprzez edukację 
oświatowo-zdrowotną oraz popularyzację 
i organizowanie honorowego krwiodawstwa.   

Polski Czerwony 
Krzyż 

13 000 zł 

2 Senior 60+ 
Stowarzyszenie 
Wspólnota 
Powiatowa 

12 210 zł 

3 
Piknik integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych 

Fundacja 
Autyzmowcy 

3 000 zł 

4 
XIII Powiatowa paraolimpiada dzieci i 
młodzieży 

Stowarzyszenie 
Sportowa 

3 000 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
 
6. SPÓŁKI KOMUNALNE 

 
W mieście funkcjonuje samorządowa spółka komunalna – Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp .z o.o., której podstawowym celem i przedmiotem działania jest 
produkcja i dystrybucja wody, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz produkcja i dystrybucja ciepła 
na rzecz mieszkańców i podmiotów gospodarczych miasta Garwolina na bazie posiadanych 
urządzeń wchodzących w skład majątku Przedsiębiorstwa. Miasto Garwolin posiada w spółce 
100% udziałów. 

Według Sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok wartość środków trwałych PWiK 
wynosi 104 721 036,29 zł, na które m.in. składają się budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
o wartości 59 110 315,21 zł oraz urządzenia techniczne i maszyny o wartości 32 483 412,74 zł. 
Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 15 010 147,07 zł i były wyższe o 76 024.63 zł niźli w 
2017 roku. Koszty robót inwestycyjnych i zakupy środków trwałych w 2018 roku wyniosły 
15 292 403.92 zł. 

2018 rok spółka zakończyła stratą finansową w wysokości 4 330,48 zł. 
Średnioroczne zatrudnienie w spółce w 2018 roku wynosiło ponad 81 osób. 

W zakresie usług wodociągowych i kanalizacyjnych sprzedaż ilościowa w 2018 roku w 
stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się: na wodzie o 3,67%, zaś na ściekach  
o 0,23%. 

W zakresie usług ciepłowniczych zanotowano spadek w sprzedaży energii cieplnej  
o 1,98% (z 66 743 GJ w 2017 r. na 65 447 GJ w 2018 r.). 

W ciągu całego roku kontynuowano realizację projektu pn. „Gospodarka ściekowa  
w Garwolinie”, na który pozyskano środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko na lata 2014-2020, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Andersa, 
Sławińskiej i Cichej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz renowację kanalizacji 
sanitarnej w części miasta Garwolina. Całkowity koszt projektu wg umowy  
to 50313109,43 zł brutto. Według regulaminu konkursu wyliczono dofinansowanie  
w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 22 597 001,49 zł. Pozostała luka finansowa 
pokryta została preferencyjnym kredytem w wysokości 11 mln zł ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Andersa, Sławińskiej i Cichej, której 
całkowity koszt wyniósł 2 392 314,60 zł brutto. Na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni 
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ścieków wydatkowano kwotę netto 38 236 937,92 zł. W listopadzie 2018 r. uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie nowopowstałego obiektu, uzyskano efekt ekologiczny w postaci parametrów 
ścieków oczyszczonych dużo lepszy od zakładanych. 

Ponadto wykonano budowę wodociągu w ul. Mickiewicza, wymianę sieci wodociągowej w 
ul. Targowej oraz wybudowano sic wodociągową i sieć kanalizacyjną od Strefy Aktywności 
Gospodarczej do firmy Lechpol. Wszystkie te środki wykonane zostały środkami własnymi spółki 
z ewentualnym wynajęciem specjalistycznych maszyn do przewiertów sterowanych. Zakończono 
także inwestycję dostawy i montażu kotłów gazowych na potrzeby kotłowni przy ul. Długiej, której 
wartość wyniosła 288 369,00 zł netto. 

W 2018 r. doszło do 118 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było: 103 awarie 
dotyczyły udrażniania sieci kanalizacyjnej w wyniku pojawienia się ponadnormatywnych 
zanieczyszczeń stałych; 15 awarii dotyczyło uszkodzeń mechanicznych i usuwania 
nieszczelności w studniach. Planowo realizowane są renowacje systemów kanalizacyjnych. 
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7.  WYBRANE INWESTYCJE MIEJSKIE 
 

 
Zbiornik retencyjny 

 

Zbiornik jest kluczowym obiektem ochrony przeciwpowodziowej Garwolina. Inwestycja 
została zrealizowana na obszarze o powierzchni 34 ha.  

- Koszt całego przedsięwzięcia (bez wykupu gruntów) to: 9 303 337,38 zł, 

- Kwota z kosztorysu inwestorskiego: 22 539 712,65 zł, 

- Koszt nabycia gruntów pod zbiornik: ok. 1 840 000 zł. 

Miasto Garwolin otrzymało na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w formie bezzwrotnej dotacji oraz niskooprocentowanej pożyczki o łącznej 
wartości 7 794 158,78 zł, w tym: 

w 2016 roku: dotacja – 1 191 760 zł i pożyczka -  1 191 761 zł, 
w 2017 roku: dotacja – 2 705 318,78 zł i pożyczka -  2 705 319 zł. 

Podstawowe parametry zbiornika: 
powierzchnia lustra wody – 23 ha, długość – ok. 750 m, szerokość – ok. 380 m, średnia 
głębokość – 2 ÷ 2,5 m 
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Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie 
 

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym została rozpoczęta w 2016 r. 
 

- Kwota z kosztorysu inwestorskiego – 7 610 000 zł. 

- Kwota z umowy – 6 090 306 zł. 

- Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju 

infrastruktury szkolnej – 2 052 400 zł. 

Wykonawca robót: REMBUD z Garwolina 

Termin zakończenia robót budowlanych wraz z pozwoleniem na użytkowanie - 31.08.2018 r. 

Inwestycja objęła budowę hali sportowej o wymiarach boiska 22,13 m x 44,51 m z zapleczem i 

widownią na 298 osób, połączonej z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika w 

poziomie I piętra. 

Główne boisko sportowe daje możliwość podziału na trzy pola treningowe za pomocą kurtyn 

przesuwnych. 

Na parterze budynku przewidziano oprócz głównej sali sportowej, salę gimnastyki korekcyjnej, 

siłownię, zespoły szatniowe, pokój sędziów i nauczycieli, magazyny sprzętu sportowego, toalety i 

pomieszczenia techniczne.  

Na piętrze zlokalizowano widownię, toalety oraz pomieszczenia techniczne. 

a. Powierzchnia zabudowy - 1 820,00 m2. 

b. Powierzchnia użytkowa - 20 191,00 m2. 

c. Kubatura   - 16 403,65 m3. 

 
 



Raport o stanie miasta, Garwolin 2018 
 

 

 
Zaplecze sanitarno-szatniowe na terenach CSiK przy ul. Sportowej 34 
 
Budowę  zaplecza sanitarno-szatniowego rozpoczęto w 2016 r. Wykonawcą robót była Firma 

Usługowo-Handlowa Jerzy Gajownik z Krzywdy. Termin zakończenia przedmiotu umowy wraz z 

pozwoleniem na użytkowanie -31.08.2018 r. Kwota z kosztorysu - 2 350 300 zł. Kwota z umowy- 

2 123 690,80 zł. Środki własne - 462 190,80 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

- 1 061 500 zł. Dofinansowanie z AVON Operations Polska Sp. z o.o. - 600 000 zł. 
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8. TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA 
 

 5 miejsce w  rankingu: „Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 
za 2017 rok” 

 Nagroda im. Kierbedziów – „Samorząd Przyjazny Bibliotece” dla Tadeusza Mikulskiego – 
Burmistrza Miasta Garwolina. 

 Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” 
 Złoty Certyfikat przyznawany samorządom za wieloletnią, strategiczną politykę oświatową. 

  
 

 


