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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

1.1 Położenie, powierzchniai ludność gminy

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie grójeckim,

w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Gmina znajduje się na terenie

Doliny Białobrzeskiej, nad rzeką Pilicą. Zgodnie z danymi GUS niniejsza jednostka samorządu

terytorialnego zajmuje powierzchnię 15851ha (co stanowi około 12,50% powiatu grójeckiego

oraz 0,45% powierzchni województwa mazowieckiego). Szczególną rolę na tym terenie

odgrywają grunty rolne i stanowią one największy udział tj. 66,77 całego obszaru Gminy,

następnie lasy —24,64%. Centralnym ośrodkiem Gminy jest miasto Nowe Miasto nad Pilicą.

Rodzaje gruntów w gminie Nowe Miasto nad Pilicą

«grunty rolne = lasy = pozostałe grunty i użytki

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą należy do powiatu grójeckiegoi graniczy z pięcioma innymi powiatami.

Sąto powiaty: przysuski i białobrzeski w województwie mazowieckim oraz powiaty: rawski,

tomaszowski, które należą do województwa łódzkiego. Gmina sąsiaduje z następującymi gminami:

« od strony północno-zachodniej z gminą Cielądz i Regnów z powiatu rawskiego (województwo

łódzkie),

e od strony północnej z gminą Sadkowice z powiatu rawskiego (województwo łódzkie)

e od strony wschodniej z gminą Mogielnica z powiatu grójeckiego i gminą Wyśmierzyce z powiatu

białobrzeskiego (województwo mazowieckie),



« od strony południowej z gminą Klwów i Odrzywół z powiatu przysuskiego (województwo

mazowieckie),

+ od strony zachodniej z Gminą Rzeczyca z powiatu tomaszowskiego (województwo łódzkie).

Administracyjnie gmina dzieli się na 29 sołectw i 3 rady osiedla. Według danych z RM w gminie mieszka

7471. Gęstość zaludnienia wynosi 47,14 os./km?

Lokalizacja Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na pograniczu dwóch województw nie sprzyja
rozwojowi i nawiązywaniu współpracy z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego
o różnych priorytetach rozwojowych. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podzielona jest na k

następujące sołectwa: Bełek, Bieliny, Nowe Bieliny, Dąbrowa-Józefów, Domaniewice,
Godzimierz, Gostomia, Jankowice, Łęgonice, Nowe Łęgonice, Pobiedna, Promnik, Prosna-

Gilówka, Rokitnica, Rosocha, Rudki, Sacin, Sańbórz, Strzałki, Nowe Strzałki-Zalesie,
Świdrygały, Borowina, Wał, Wierzchy, Wola Pobiedzińska, Wólka Ligęzowska i Magierowa,
Żdżarki, Żdżary, Osiedle Nr 1, Osiedle Nr 2, Osiedle Nr 3.

Stan na dzień Liczba ludności |
31.12.2021 r. 7471
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Urodzenia w gminie Nowe Miasto nad Pilicą
Rok Chłopcy Dziewczynki Razem
2021 37 29 66

Zgony w gminie Nowe Miasto nad Pilicą

Rok Mężczyźni Kobiety Razem |2021 gd 58 451



Liczba stałych mieszkańców

NAZWA MIEJSCOWOŚCI Liczba mieszkańców
Nowe Miasto nad Pilicą 3559
Bełek 80
Bieliny 146
Borowina 70
Dąbrowa 18)

Domaniewice 343
Gilówka Ą

Godzimierz 95
Gostomia 160
Jankowice 163
Józefów 32
Łęgonice 305
Nowe Bieliny 73
Nowe Łęgonice 112
Nowe Strzałki 82
Pobiedna 269
Promnik 79
Prosna 27
Rokitnica 218
Rosocha 196
Rudki 124
Sacin 152
Sańbórz 56
Strzałki 61
Świdrygały 113
Waliska 25
Wał 129
Wierzchy 30
Wola Pobiedzińska 119
Wólka Ligęzowska 49
Wólka Magierowa 23
Zalesie 57
żdżarki 134
Żdżary 302

ogółem 7656



Liczba stałych mieszkańców sołectw w ujęciu graficznym i procentowym
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1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy i Rada Miasta i Gminy zostali wybrani na 5-letnią kadencję.

Rada Miasta i Gminy składa się z 15 radnych. Przy Radzie działają następujące komisje stałe:

1) Komisja Rewizyjna — 5 osób;

2) Komisja Gospodarczo-Budżetowa — 5 osób;

3) Komisja Oświatowo-Społeczna — 5 osób;

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji — 5 osób.

Ponadto przy Radzie Miasta działa: Gminna Rada Seniorów składająca się z 15 osób oraz Młodzieżowa
Rada Gminy składająca się z 15 osób.



Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą



Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą w skład którego
wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą
- Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Karola Wojtyły w Nowym
Mieście nad Pilicą
- Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą

2) Publiczna Szkoła Podstawowaim. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w żdżarach

Gminne jednostki budżetowe

1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą
2). żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą

Samorządowy zakład budżetowy

1) Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą
Instytucje Kultury

1)  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

1.3 Podmioty gospodarcze

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień
31 grudnia 2021 roku ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmowała 737
pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 271 podmioty, status „wykreślony” posiadało 383
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 78 podmioty, a liczba podmiotów prowadzących
działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 5 pozycji.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
usługowe. Sfera działalności gospodarczej w gminie reprezentowana jest głównie przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, z czego blisko 97% stanowiły podmioty sektora prywatnego.
Wiodąca rola w gospodarce lokalnej przypada sektorowi usług. Na terenie gminy podmioty
gospodarcze prowadzą działalność w zakresie: produkcyjnym, gastronomicznym, budowlano-
remontowym, handlowym, usług transportowych. Największymi przedsiębiorstwami na terenie gminy
są: Zakład Tworzyw Sztucznych UNIPLAST, DITTA SERIA, FOLWARK, Piekarnia —Cukiernia Smoleń,
Nowostal.

Istotną rolę w rozwoju funkcji turystycznej odgrywają podmioty gospodarcze świadczące usługi
gastronomiczne takie jak restauracja, hotel, bary, pizzeria, wypożyczalnia kajaków, noclegi i spływy
kajakowe, sala bankietowa.



1.4 Organizacje pozarządowe na terenie miasta i gminy

Zakres działalności organizacji pozarządowych obejmuje:

a) Rozwój kulturalno-oświatowy mieszkańców:

Towarzystwo Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą;

Stowarzyszenie Lokatorów Lotnik;

Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą

„Dobra Gmina”;

Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę;

Koło Gospodyń Wiejskich Bielinianki;

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej;

Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Miasta;

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Młyn;

Fundacja PRO DOMO;

Fundacja na rzecz oświaty i wychowania „Anioły Miast”;

Fundacja im. Matki Pauli Maleckiej „Serca Sercom”;

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Integracja”;

b) Bezpieczeństwo mieszkańców:

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Pilicą;

Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach;

Ochotnicza Straż Pożarna w Gostomi;

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach;

Ochotnicza Straż Pożarna w Rososze;

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgonicach;

Ochotnicza Straż Pożarna w Godzimierzu;

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewicach;

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach;

c) Rozwójkultury fizyczneji sportu:

Klub Sportowy „PILICA NOWE MIASTO”;

W 2021 roku udzielono KS „PILICA NOWE MIASTO” trzy dotacje o łącznej kwocie

179 986,22 zł na rozwój kultury fizycznej i sportu.

d) Inne:

Klub sportowy Żdżary

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Mieście nad Pilicą;



e Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”;

e Polski Związek Wędkarski — Koło Nr 16 Lotnik Nowe Miasto nad Pilicą.

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

2.1 Wysokość budżetu

DOCHODYI WYDATKI

Wykonanie planu dochodów|Wykonanie planu wydatków|Nadwyżka/Deficyt
wg stanu na 31.12.2020 wg stanu na 31.12.2020
42 979 497,38 zł 40 390 790,47zł + 2588 706,91 zł

2.2 Poziom zadłużenia

Poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku — według sprawozdania RbZ

— ztytułu pożyczek, kredytów i obligacji wyniósł 10 667 921,21 zł.
Zobowiązania finansowe Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na dzień 31 grudnia 2021 roku
na podstawie sprawozdania Rb-28$ wyniosły ogółem 1 531 732,01 zł.

2.3. Zaległości podatkowe podatników
Łączne zobowiązanie pieniężne:

- zaległości - 235511,18 zł i odsetki 40 729,00 zł

w tym:

zaległość odsetki

- podatek od nieruchomości: - 178 869,17 zł - 36871,00zł

- podatek rolny -.0/41.101,27 zł. - 2727,00 zł

- podatek leśny - 15 540,74zł -  1131,00zł

Podatek od nieruchomości uspołeczniony - 155 274,95zł - 4312,00zł

Podatek rolny uspołeczniony -  1076,00zł - 40,00 zł

Podatek leśny uspołeczniony - 215,00 zł - 0,00 zł
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI

3.1 Wydatki inwestycyjne

INWESTYCJE 2021

Nazwa zadania Koszty Pozyskane Uwagi
Poniesione środki w zł

w 2021 rokuzł
(P) Sieć wodociągowa w msc. Borowina 371142,59 Zrealizowano

(P) Sieć wodociągowaz przyłączami we wsi Gostomia (Il)|0,00 w trakcie
realizacji

Sieć wodociągowa we wsi Strzałki 40720,00 20107,08 Zrealizowano

Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia 62860,00 31560,48 Zrealizowano

(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą|24600,00 w trakcie
realizacji

Przebudowa drogi lokalnej we wsi Pobiedna 199459,26 50000,00 Zrealizowano

Przebudowa ulicy Rawskiej i Orzechowej w Nowym|302526,37 Zrealizowano
Mieście nad Pilicą
Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą|115070,42 69042,25 Zrealizowano

Remont drogi lokalnej we wsi Domaniewice 79069,16 Zrealizowano

(P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w|2160,00 w trakcie

rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad realizacji
Pilicą - "Miasteczko Drogowe"
Wymiana kotła na 2 kotły grzewcze gazowe|151999,99 Zrealizowano

kondensacyjne 2x160 kV w Publicznej Szkole
Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Nowym Mieście nad
Pilicą
Dekoracja świąteczna 23668,89 Zrealizowano

Dekoracja świąteczna 19151,10 Zrealizowano

(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy|284425,21 Zrealizowano
nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bilińskiego,

Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą
(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przyul. Rawskiej|787794,80 700000,00 Zrealizowano

w Nowym Mieście nad Pilicą
(P) Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i|4920,00 w trakcie

deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad realizacji
Pilicą
(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym|4305,00 w trakcie
Mieście nad Pilicą realizacji

Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Podgórna i ul.|36900,00 Ww trakcie

Mostowa w Nowym Mieście nad Pilicą realizacji
Budowa oświetlenia drogowego w msc. Rosocha 24000,00 Zrealizowano

Drenaż odcinka skarpy wraz z odprowadzeniem do|0,00 w trakcie

istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bielińskiego w realizacji
Nowym Mieście nad Pilicą
(BO) Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym|90314,40 29906,00 Zrealizowano
Mieście nad Pilicą
(F) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały 16164,36 Zrealizowano

(F) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach 17886,68 Zrealizowano
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(F) Wykonanie elewacji wschodniej ściany budynku|17524,90 Zrealizowano
świetlicy wiejskiej w Jankowicach
(F) Zakup i montaż altany na dz. 706 w msc. Żdżarki 18920,00 Zrealizowano
(P) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście|4905,00 w trakcie
nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej realizacji
(dokumentacja)
(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy|1160535,42 1091429,00|w trakcie
przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez realizacji
budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park
Nadpiliczny

3.2 Poziom wydatków inwestycyjnychi ich udział w wydatkach budżetu gminy

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne Udział inwestycji w wydatkach
budżetowych

40 390 790,47 3 861 023,55 9,56%

Proporcje inwestycji do całkowitych wydatków budżetowych oraz struktura wydatków inwestycyjnych
zostały zaprezentowane w formie graficznej:

Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne w gminie (zł)

» 1. wydatki ogółem s 2.wydatki inwestycyjne
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3.3 Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

%
Dział Nazwa działu Plan Wykonanie WROGA

600 Transport i łączność 272 321,49 269 601,33 99,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 175,00 2 331,23 73,42

750 Administracja publiczna 3 176,00 2618,80 82,46

754 Bezpieczeństwo publiczne 13 376,17 13 170,17 98,46

801 Oświata i wychowanie 8 000,00 7 847,87 98,10

900 Gospodarka komunalna i ochrona|66 860,15 63 585,00 95,10
środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa|127 771,72 127 327,07 99,65
narodowego

Razem: 494 680,53 486 481,47 98,34

Realizacja przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok

Nr Nazwa projektu Plan Wykonanie %

projektu
T Strefa zabawy dla Małych i Dużych 19 732 zł 19 732,00zł|100%
2 Spotkania międzypokoleniowe 20 000 zł 19 987,94 zł|99,94%
3 Renowacja tzw. „Hiszpanki” 20 000 zł 20000,00 zł|100%

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNAI ZAGOSPODAROWANIE PRZSTRZENNE

4.1 Infrastruktura techniczna

Komunikacja drogowa oparta jest na:

1) drogi wojewódzkie Grójec-Końskie (nr 728) o długości 12,032 km i Nowe Miasto-
Skierniewice (nr 707) o długości 14,262 km

2) 11 dróg powiatowych o łącznej długości 49,235 km

3) 24 dróg gminnych o łącznej długości 76,249, z czego 43,937 km o nawierzchni
bitumicznej.

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest w 93% zwodociągowanai w 56% skanalizowana.

4.2 Zagospodarowanie przestrzenne

Cały obszar gminy Nowe Miasto nad Pilicą objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dbając o interes mieszkańców i przedsiębiorców, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
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prowadzi obecnie prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
w Nowym Mieście nad Pilicą.

5. GOSPODARKA ODPADAMII OCHRONA ŚRODOWISKA

5.1 Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z Uchwałą nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 grudnia
2019r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od stycznia do września
2021 roku wynosiły:

d> Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:
e 20zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość — dot.

nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby;
e  10zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość — dot.

nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym stawka dotyczy osoby 5
i kolejnej.

Podwyższona stawka miesięczna w przypadku niedopełniania przez mieszkańców obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

e 60zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość — dot.
nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby;

e  30zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość — dot.
nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym stawka dot. osoby 5

i kolejnej.

Od dnia 1 października 2021 roku, zgodnie z Uchwałą nr XXXV/246/2021 Rady Miejskiej w Nowym
Mieście nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2021 roku stawki opłat wynoszą:

Ab Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 26zł/miesiąc od
każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku
niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi
78zł/miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Przedmiotowa uchwała ustala również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowania

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym

w wysokości 1zł/miesiąc od stawki miesięcznej na osobę.
Zryczałtowana kwota za odbiór odpadów komunalnych z domków rekreacyjnych wynosi 190zł.
rocznie

Częstotliwość odbioru odpadów za 2021 rok:
d3 teren miasta (bez osiedli mieszkaniowych):

— odpady zmieszane— co 2 tygodnie;
— odpady zbierane selektywnie — co 4 tygodnie;
— odpady ulegające biodegradacji - od kwietnia do października co 2 tygodnie,

w pozostałym okresie co 4 tygodnie;
— popiół — od października do kwietnia co 2 tygodnie, w pozostałym okresie co

4 tygodnie.
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2. tereny wiejskie:
— odpady zmieszane w okresie od kwietnia do października — co 2 tygodnie,

w pozostałym okresie co 4 tygodnie;
— odpady zbierane selektywnie — co 4 tygodnie,
— odpady ulegające biodegradacji — od kwietnia do października co dwa tygodnie,

w pozostałym okresie co 4 tygodnie;
— popiół co 4 tygodnie:

3. osiedla mieszkaniowe:
— odpady zmieszane oraz popiół — co tydzień,
—

__
odpady zbierane selektywnie — co 2 tygodnie ,

— odpady ulegające biodegradacji — co tydzień.

Dodatkowo zlecono bieżące prace wykonywane przez ZUK w ramach ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

5.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska

Miasto i Gmina kładzie nacisk na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Corocznie

przeprowadza się akcję sprzątania Świata realizowaną przez placówki z terenu naszej gminy.
W budżecie gminy corocznie zabezpiecza się kwotę 100 000,00 zł. na realizację zadań z zakresu

przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami uczestniczącymi

w wypadkach drogowych. Opłaty z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 104 760,00 zł.

W 2021 roku opracowanoi wykonano:

Zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska:

1. Remont części rowu przebiegającego przez działki o nr ew. 303 i 316 od źródła do przepustu pod
Drogą powiatową nr 34150 relacji Falęcice — Nowe Miasto nad Pilicą/ od granicy miasta do wsch.

granicy gminy w miejscowości Pobiedna w następującym zakresie:
- odcinek od źródła do I mostku, na długości ok. 49,50 m i pow. ok. 54,4 m” poprzez: rozebranie starych
płytek, skarpowanie, wyłożenie boków rowu płytkami ażurowymi na podbudowie betonowej
i wykorytowanie.
- część rowu stanowiącego źródło wody o pow. ok. 105 m? — oczyszczenie (bez pogłębiania
i poszerzania) z uwzględnieniem już wykonanych prac przez poprzedniego oferenta. Kwota 22.985,00
zł brutto
2. Monitoring składowiska odpadów w Nowych Łęgonicach - pomiar jednorazowy Kwota 1.063,95zł
brutto
3. Zakup wkładów do kosza KA-1 30 I ocynkowane Kwota 971,70 zł brutto
4. Zakup koszy na psie odchody w ilości 2 szt. Kwota 1158zł brutto
5. Zakup ławek w ilości 2 szt. Kwota 1.306,00 zł brutto
6. Umowa koncesji na Rekultywację gminnego składowiska odpadów, w ramach której Zleceniobiorca

pokrywakoszty rekultywacji, koszty innych usług związanych ze składowiskiem np. koszty monitoringu

środowiskowego czy wizyjnego jak również płaci czynsz dzierżawny
7. Prowadzenie nadzoru nad rekultywacją składowiska odpadów w Nowych Łęgonicach (kwatera nr
11).

8. Remont mostku na ul. Góra (pomost przy kajakach) Kwota 1.303,55 zł brutto.
9. Demontaż starych słupów ogrodzeniowych w parku miejskim stanowiącym pozostałość po

wtórnym ogrodzeniu. Prace rozbiórkowe dokonane po uzyskaniu zezwolenia Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków w Warszawie. Kwota 1.591,44 zł brutto.
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10. Wykonanie ciągu pieszo-spacerowego „Hiszpanka”. Kwota 88.364,41 zł brutto.
11. Akcje sprzątania parków, wąwozów, „Hiszpanki”, alei do rzeki Pilicy oraz lasów. Kwota 4 387,94 zł.
12. Usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci. Kwota 1 655,00 zł.

Zadania wynikające z programów, strategiiiinnych dokumentów związanych z ochroną środowiska:

1. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKAdla gminy Nowe Miasto nad Pilicą 2018-2021 z perspektywą do
roku 2025

- czujnik jakości powietrza

2. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST dla powiatu grójeckiego i gmin powiatu

- w ramach programu gmina usunęła 72,805 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt całkowity
zadania 30.578,10 zł brutto, w tym dotacja 20.385,40 zł

- wykonane inwentaryzacji wyrobów zwierających azbest na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
Kwota 9.750,00 zł brutto, w tym dotacja 7.500,00 zł brutto

3. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA dla strefy mazowieckiej

- przekazano sprawozdania z zakresu programu ochrony powietrza, działań krótkoterminowych
i wydanych decyzji

- wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad
Pilicą. Kwota 28.900,00 zł brutto, w tym dotacja 14.450,00 zł brutto.

6. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające
z Gminnego Programu Rozwiązywani Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy

Nowe Miasto nad Pilicą przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.
Środkifinansoweuzyskane przez gminęz tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wynoszą 172 891,73 zł. Wydatki ogółem jakie
zostały poniesione to 138 110,16 zł.

W ramach poniesionych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

1. Działania profilaktyczne prowadzone bezpośrednio w szkołach m.in. działalność
informacyjno-edukacyjna poprzez zakup uloteki filmów profilaktycznych, dofinansowano

konkursy, oraz wycieczki spektakle profilaktyczne dla uczniów z terenu Gminy Nowe
Miasto nad Pilicą w ramach przeciwdziałania uzależnieniom — 15 466,64 zł.

2. Różnorakie działania profilaktyczne, w tym m.in. współorganizowanie zawodów, imprez
sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz festynów mających na celu
promocję zdrowego trybu życia, stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego
czasu oraz wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych np. akcja pt. Nowe Miasto
Biega oraz impreza Mikołajkowa — 84 587,40 zł.

3. Finansowanie kosztów leczenia podopiecznych GKRPA,koszty związane z utrzymaniem
Punktu Konsultacyjnego, w tym wynagrodzenia członków Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi psychologa w Punkcie
Konsultacyjnym — 38 056,12 zł.
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Pełnomocnik Burmistrza ds. RPA oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2021 roku współpracowała w zakresie Zespołu Interdyscyplinarnego
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach procedury „Niebieska Karta”.

7. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

7.1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą

Poniżej przedstawiono wydatki związane z wykonywaniem działań MGOPS Nowe Miasto nad Pilicą
w 2021 r.:

4: Świadczenia rodzinne w 2021 roku:
Łączna kwota środków finansowych wydatkowana na świadczenia rodzinne w 2021 roku
wynosi 2 564 180,89 zł w całości finansowana z budżetu państwa,z której skorzystało 368
rodzin.

Świadczenia rodzinne obejmują następujące zasiłki:

l
2:

u

2

zasiłek rodzinny — 4945 świadczeń na kwotę 566 713,01 zł
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenie dziecka- 27 świadczenia kwota 15 328,22 zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 192 świadczeń kwota
30 431,20,02 zł

samotnego wychowywania dziecka- 190 świadczenia kwota 35 011,22 zł
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 281 świadczeń kwota 29 574,77 zł
rozpoczęcia roku szkolnego- 525 świadczenia kwota 28 888,14 zł

podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- 482 świadczeń kwota 33 786,42 zł

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-830 świadczeń kwota 75 664,04 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka — 37 świadczenia kwota
37 000 zł
świadczenie rodzicielskie — 80 świadczeń kwota 72 811 zł
świadczenia opiekuńcze:

świadczenie pielęgnacyjne — 372 świadczeń kwota 72 5735 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy — 88 świadczeń kwota 54 160 zł
zasiłek pielęgnacyjny — 2137 świadczeń kwota 460872zł
zasiłek dla opiekuna- 12 świadczenia kwota 7440zł
Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe- 320 świadczenia kwota 125 130 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 176 świadczeń kwota 2 2697zł

Świadczenie jednorazowe „za życiem”- 1 świadczenia kwota 4000zł.
Fundusz alimentacyjny w 2021 roku:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2021 pobierało 18 rodziny, 33 osób uprawnionych
do świadczeń, wypłacono 433 świadczeń na kwotę  182920,64 zł, środki
w całości finansowane z budżetu państwa.
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3. Realizacja ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: Realizacja Programu
„Rodzina 500 plus”:

W ramach realizacji Programu „Rodzina 500 plus” w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31
grudnia 2021, r. świadczenia wychowawcze pobierało 737 rodzin na 1189 dzieci, liczba
wypłaconych świadczeń 14232 na kwotę 7 149 970,63 zł, w pełni finansowane z budżetu
państwa. W 2021 roku zostało przyjętych 760 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, z czego 445 wpłynęło drogą elektroniczną oraz wydano 763 decyzji. W 2021 rok
wysłano 12 wniosków w celu czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

4. Realizacja dodatków mieszkaniowychi energetycznych:

Dodatki mieszkaniowe- w 2021 r. wypłacono 284 świadczenia na kwotę 55 359,83, z których
skorzystało 28 świadczeniobiorców zł ( zadanie własne gminy).

Dodatki energetyczne w 2021 r. wypłacono 37 świadczenia na kwotę 832,15 zł z których skorzystało 5
świadczeniobiorców. ( zadanie zlecone).

5. Realizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państw
i wynosił w 2021 roku 257,08 zł zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych. W roku
2021 Karty Dużej Rodziny 21.

6. Realizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań OPS należy obsługa techniczno-organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 r. odbyły 4 posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego, natomiast pozostałe 38 spotkania grup roboczych miały na celu zapoznanie

się z „Niebieskimi Kartami”, które wpłynęły do Przewodniczącego oraz ustalenie dalszego trybu
postępowania dla poszczególnych przypadków. W 2021 roku prowadzono 15 procedur „Niebieska
Karta”, z tego 13 wszczęto w roku sprawozdawczym.. Zakończono na wniosek członków grup
roboczych 15 procedur „Niebieska Karta” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie oraz
stwierdzeniu braku zasadności podejmowania działań. Na obsługę zespołu interdyscyplinarnego

wydatkowanokwotę 1927,60 zł (zadanie własne gminy).

7. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rodziny zatrudniony w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ście nad Pilicą w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. pracował

z 11 rodzinami. Uzyskano dotację na to zadanie w kwocie 2000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego.
W 2021 roku wydatkowano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 8

dzieci w 7 rodzinach zastępczych 5 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka. Łączny koszt gminy na
rodziny zastępcze wyniósł 70 857,83 zł . 3 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione, a 5 rodzin to
rodziny zastępcze niespokrewnione. Koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi
746zł, a w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 1131 zł. Koszt pobyty dzieci w Domu Dziecka w Rawie
Mazowieckiej wynosi miesięcznie 4157,52 zł
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8. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań zleconych i zadań własnych wynikającej

z ustawy o pomocy społecznej w roku 2021 ogółem skorzystało 87 rodzin, co oznacza objęcie pomocą
186 osób. Przeprowadzono 199 wywiadów środowiskowych oraz wydano 166 decyzji

administracyjnych. Z pomocy udzielonej w formie pracy socjalnej skorzystało łącznie 146 rodzin, co

daje 338 osób .

Z zasiłku stałego wraz ze składką zdrowotną korzystały 32 osoby, były to 350 świadczenia na kwotę
201 239zł , składka zdrowotna w wysokości 17 642zł . Na realizacje tego zadania otrzymaliśmy 100%

dotacji środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki okresowe w roku 2021 wypłacono 4 rodzinom, 9 świadczeń na kwotę 3246zł. Na to zadanie
także otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3246zł.
Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: udzielono pomocy 40 rodzinom

na kwotę 21 200zł ze środków budżetu Gminyna pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
lekówi leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na wykonanie drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu.

W 2021 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował także :

« dopłatę do kosztów utrzymania 17 osób w domach pomocy społecznej (zadanie własne
gminy o charakterze obowiązkowym) — 476 882zł, Koszty opłat za pobyty w DPS są wysokie
i każdego roku coraz wyższe. W 2021 roku wynosiły w DPS Nowe Miasto nad Pilicą na ul.

Bielińskiego 3800 zł ,w DPS Nowe Miasto nad Pilicą na ul. Ogrodowej 4864,23 zł , w DPS

Tomczyce 4797,81 zł , w DPS Lesznowola 4796,27zł. W styczniu 2022 nastąpił wzrost kosztu

pobytu w domu pomocy społecznej, który znacząco wpłynie na realizację finansowania

pobytów dps.
* _0d2022 roku koszt pobytu w dps wynosi DPS Nowe Miasto nad Pilicą na ul. Bielińskiego 4200

zł, w DPS Nowe Miasto nad Pilicą na ul. Ogrodowej  5256,42zł,

w DPS Tomczyce 5080,00 zł, w DPS Lesznowola 5230,42 zł, DPS Ostrowiec Świętokrzyski
3999,22 zł, DPS Drzewica 4398,00 zł.

* zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego kwocie —

3000 zł.
« Świadczenie usług opiekuńczych zadanie własne gminy dla 10 osób, 1927 świadczenia na

kwotę 90274,00 zł- objęte były osoby samotne, chore, niepełnosprawne, wymagające pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego.

* W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej opłacał posiłki dla 47osób (dzieci i młodzież) ze 23 rodzin, wydano
5063 posiłków

* Zrealizowano 33 świadczeń na zakup żywności dla 59 osób na kwotę 11200,00 zł

* Łączny koszt realizacji programu wyniósł 40 677,00 zł , w tym dotacja z budżetu państwa
wyniosła 24000 zł a wkład własny z budżetu gminy wyniósł 16677 zł.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej -zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22008r., Nr 164,
poz.1027 późn. zm.) do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art.54
(potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni). W 2021 r. wydano 8

decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych świadczeń, kwota pozyskana z Urzędu
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Wojewódzkiego
1280,00zł.

9. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Od 2015 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej z Caritas w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -
Podprogram 2019 realizowany jest od sierpnia 2019 do czerwca 2020 roku. Pomoc żywnościowa,
w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej (tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie), na
podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Łącznie tut. ośrodek wydał 88 skierowań, pomocą zostało objętych 149 osób.

10. Program "Wspieraj Seniora".

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku70 lat
i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku
z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program zaczął
obowiązywać od 20 października 2020 roku w założeniu do końca 2020 roku, został
przedłużony na 2021 rok.

W 2021 roku Wspieraj Seniora skorzystało 33 osoby. Na ten cel Mazowiecki Urząd Wojewódzki
przekazał dotacje w kwocie 12 376 zł.
Podsumowanie :

Głównym celem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą jest
umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się
również struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby,z których wynika, iż pomoc
finansowa, choć nadal ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być
wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mające działać
aktywizująco na lokalną społeczność.
Będziemy podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, aby nie dopuszczać do
pogłębiania się problemów. Zazwyczaj takie działania interwencyjne podejmujemy w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia oraz bezpieczeństwa osób i ich rodzin lub najbliższego otoczenia. Jest to
najtrudniejszy obszar pracy, wymaga on bowiem podejmowania szybkichi trafnych decyzji oraz działań
(chorzy psychicznie, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby podejrzane o stosowanie
przemocy w rodzinie, zaniedbane dzieci). Jako OPS angażujemy się we współpracę ze Szlachetna
Paczką, z Towarzystwem Nasze Szwedrowo w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego,
z PCPR Grójec w zakresie wyjazdów kolonijnych dla dzieci z rodzin z problemami oraz LO w Nowym
Mieście nad Pilicą w zakresie organizacji paczek świątecznych dla dzieci
Rok 2022 będzie dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuacją
realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów,

a także podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które
są niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom.
Należy jednak podkreślić, że pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać
swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia to jest samorządu terytorialnego, sektora
zdrowotnego, kościoła i związków wyznaniowych, edukacji, policji, organizacji pozarządowych,
wolontariuszy i innych podmiotów.
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Stąd kierujemy szczególne podziękowanie do Państwa za dotychczasową stałą i systematyczną
współpracę, która pozwala nam na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej
w naszym Mieście.

7.2. Oświata w gminie Nowe Miasto nad Pilicą

7.2.1 Podstawowe dane o placówkach oświatowych.

Sieć szkolno-przedszkolna w 2021 r. przedstawiała się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad

Pilicą;

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach;

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą, w skład Zespołu

wchodzą:

— Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą;

— Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą;

— Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ponadto na terenie gminy w 2021 r. działalność prowadziła jedna placówka niepubliczna:

— Niepubliczne Przedszkole „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą.

Liczba uczniów — liczba oddziałów
Stan na 31.03.2021 r.
(rok szkolny 2019/2020)

Liczba uczniów —

oddziałów
Stan na 30.09.2021 r.
(rok szkolny 2020/2021)

liczba

Przedszkole
„PAULA”

Niepubliczne
89 uczniów — 4 oddziały 86 uczniów — 4 oddziały

Dane placówek, dla których Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest organem prowadzącym.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą

Stan na 30.09.2020 r. Stan na 30.09.2021 r.
(rok szkolny 2020/2021) (rok szkolny 2021/2022)

Liczba uczniów — liczba
oddziałów 264 uczniów — 15 oddziałów 245 uczniów — 14 oddziałów
Liczba nauczycieli 87 37

Da 3

pracowników 11 11
niepedagogicznych
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Publiczna Szkoła Podstawowaz im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą

Stan na 30.09.2020 r.
(rok szkolny 2020/2021)

Stan na 30.09.2021 r.
(rok szkolny 2021/2022)

Liczba uczniów — liczba
oddziałów

Szkoła podstawowa:
169 uczniów — 9 oddziałów

Szkoła podstawowa:
187 uczniów — 10 oddziałów

Liczba nauczycieli 27 30

Liczba pracowników
niepedagogicznych

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

Stan na 30.09.2020 r.
(rok szkolny 2020/2021)

Stan na 30.09.2021 r.
(rok szkolny 2021/2022)

Liczba uczniów — liczba
oddziałów 124 uczniów- 8 oddziałów 136 uczniów- 9 oddziałów
Liczba nauczycieli 21 21

Liczba pracowników
t ż 5 5
niepedagogicznych

Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nad Pilicą
Stan na 30.09.2020 r. Stan na 30.09.2021 r.
(rok szkolny 2020/2021) (rok szkolny 2021/2022)

Liczba uczniów - liczba
oddziałów 121 uczniów — 5 oddziałów 126 uczniów — 5 oddziałów
Liczba nauczycieli 8 10

Liczba pracowników
niepedagogicznych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach

Stan na 30.09.2020 r.
(rok szkolny 2020/2021)

Stan na 30.09.2021 r.
(rok szkolny 2021/2022)

Liczba uczniów — liczba
oddziałów

Szkoła podstawowa:
87 uczniów — 8 oddziałów

Szkoła podstawowa:
89 uczniów — 8 oddziałów

niepedagogicznych

Oddziały przedszkolne: Oddziały przedszkolne:
33 uczniów — 2 oddziały 34 uczniów — 2 oddziały

Liczba nauczycieli 20 18

Liczb: ikiczba pracowników 4 4
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Baza oświatowa.

Wszystkie szkoły podstawowe, przedszkole, jak i liceum posiadają dobrze wyposażoną bazę lokalową.

Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych spełniają

podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny naukii pracy. Dyrektorzy systematycznie zakupują

pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Stypendia socjalne i naukowe.

W 2021 r. złożono 58 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, stypendia przyznano dla 53 uczniów.

wydatkowana
dotacja na
wypłatę w tym na zasiłki
stypendiów i szkolne w zł

udział środków własnych w
realizacji wypłaty stypendiów

SA i zasiłków szkolnychwzł
szkolnych w zł

Gmina Nowe Miasto nad
Pilicą

16.195,91

Wyprawka szkolna.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 r.

z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych skorzystało ogółem

44 uczniów niepełnosprawnych w szkołach na terenie naszej Gminy: 37 uczniów SOSW

w Nowy Mieście nad Pilicą, 2 uczniów LO w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 5 uczniów ZDZ w Nowym
Mieście nad Pilicą.

Otrzymana kwota dotacji 17 080,00zł
Wykorzystana kwota dotacji 13 998,42 zł
Kwota do zwrotu 3 081,58 zł
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Dotacja na podręczniki.

Dotacja Zwrot z dotacji|Zwrot z
celowa ż celowej dotacjiPI DSH kę wykorzystana SA udzielonej na|udzielonej|Ogółem zwrotzmianach celowa

NY na zakup koni Razem zakup w ramach|doP
Wd podręczników, wykorzystana | podręczników,|1% na|Mazowieckiegodecyzjami SE w ramach 1% i ż

A materiałów dotacja materiałów obsługę|UrzęduWojewody 4 .|na obsługę k a A -

Mazowieckiego edukacyjnych i
EMlania edukacyjnych i|zadania|Wojewódzkiego

BO|materiałów materiałów (ieżeli
ćwiczeniowych ćwiczeniowych tąpił]

68 203,75 66 880,37 622,00 67 502,37 648,12 53,26 701,38

Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (3 szkoły podstawowe) - 518 uczniów oraz 2 uczniów
niepełnosprawnych.

Dotacja przedszkolna.

W 2021 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Nowe Miasto nad
Pilicą otrzymała dotację celową w wysokości 244.186,00 zł. Ze środków własnych na realizację tych
zadań Gmina Nowe Miasto nad Pilic przeznaczyła kwotę %

893.018,72 zł.

Ogółem na wychowanie przedszkolne w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wydatkowano kwotę
1.137.204,72 zł.

Wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”.
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna
tablica”, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała w 2021 r. wsparcie finansowe w formie dotacji
celowej w łącznej wysokości 42.000,00 zł. Wkład własny finansowy Gminy wynosi 10.500,00 zł,
natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 52.500,00 zł. Program „Aktywna tablica” dotyczy
dofinansowania zakupu określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

— PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - kwota wsparcia finansowego
- 28.000,00 zł, kwota wkładu własnego- 7.000,00 zł, łączny koszt zakupu pomocy dydaktycznych dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 35.000,00 zł,

— Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą — kwota wsparcia finansowego- 14.000,00 zł,
kwota wkładu własnego — 3.500,00 zł, łączny koszt zakupu interaktywnych monitorów dotykowych
(3 szt.) wynosi 17.500,00 zł.
Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych
technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju
kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.
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Gmina Nowe Miasto nad Pilicą beneficjentem programu "Laboratoria Przyszłości"

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.

Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka).

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą znalazły się wśród
beneficjentów programu. Placówki otrzymały wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą
mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Trzy szkoły naszej gminy otrzymały łącznie 163.500,00 zł, w tym:

- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - 73.500,00 zł,
- PSP im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą - 60.000,00 zł,

- PSP im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach - 30.000,00 zł.
Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowegoz katalogu wyposażenia
określonego w ramach programu.

Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:
- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);
- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;

- sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);

- stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Takie wyposażenie z pewnością unowocześni i uatrakcyjni lekcje oraz dodatkowe zajęcia w szkole.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 to jeden z najważniejszych
i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową,
Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce, poprzez
kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych,
pedagogicznych i szkolnych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach programu Gmina Nowe Miasto nad Pilicą pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie
7 000,00 zł i zabezpieczyła środki własne w wysokości1 750,00 zł — łącznie 8 750,00 zł.

Dofinansowanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2021 r. otrzymały
następujące placówki:
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- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą — 4.000,00 zł,

- PSP im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach - 3.000,00 zł.
"Poznaj Polskę" — dofinansowanie dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

W 2021 r. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała również dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na realizację zadań mających na celu

uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w

Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej
nauki.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie

wycieczek szkolnych dla szkół podstawowych oraz liceum ogólnokształcącego z naszej gminy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji szkół i nauczycieli w bardzo krótkim czasie udało się
zrealizować 3 wycieczki. Ze wsparcia wynoszącego 80% kosztów organizacji wycieczki skorzystali
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą, Publicznej Szkoły Podstawowej im.

Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Uczniowie PSP im. Kard. Wyszyńskiego w dniach 01-02 grudnia 2021 r. udali się na wycieczkę do

Wrocławia, licealiści pojechali w dniach 08-09 grudnia 2021 r. do Krakowa i Wieliczki, natomiast
uczniowie PSP im. Karola Wojtyły w dniach 13-15 grudnia 2021 r. również odwiedzili Wrocław.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych szkół:

- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą — 10.000,00 zł,

- PSP im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą - 15.000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą — 10.000,00 zł.

Wkład własny w realizację ww. wycieczek w wysokości ogółem 15.368,20 zł został w całości

sfinansowany z wpłat rodziców.

Wirtualna strzelnica w Nowym Mieście nad Pilicą

W 2021 r. Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs pn. „Strzelnica w powiecie 2021”, w ramach

którego można było uzyskać dofinansowanie na realizację zadań związanych z utworzeniem
wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego,
w szczególności wśród młodzieży.

W związku z tym, iż w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą od roku szkolnego
2020/2021 prowadzona jest klasa mundurowa, zgodnie z programem MON o prowadzeniu oddziałów

przygotowania wojskowego, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą wzięła udział w tym konkursie.

Projektowana strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem
szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych.
Przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia i służy do nauki i doskonalenia umiejętności

w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią; ćwiczenia w obserwacji — wykryciu, rozpoznaniu
i identyfikacji celów; prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym
do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej
widoczności. Wirtualna strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od 1 do 4 osób (każda wyposażona

jest w pistolet lub karabinek).
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Wyposażenie strzelnicy wirtualnej obejmuje moduł projekcji z kablem zasilającym (w tym m. in.
projektor, kamera, głośnik), tablet z ładowarką, klawiaturę bezprzewodowąz gładzikiem, drukarkę

oraz specjalistyczne oprogramowanie. W skład wyposażenia wchodzi również broń treningowa
działająca w systemie blow-back, zasilana green-gaz (replika karabinu z dwoma magazynkami —4kpl.,
replika pistoletu z dwoma magazynkami —4kpl.) oraz kabury i futerały na powyższy sprzęt.
Konkurs został rozstrzygnięty i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała z Ministerstwa Obrony

Narodowej dotację celową w kwocie 114 896,00zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb
utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy

wirtualnej zlokalizowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Karola Wojtyły przy ul. Ogrodowej 16 w miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą”.

Zadanie zostało zrealizowane: pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie wirtualnej strzelnicy

oraz zaplecze zostały przygotowane, wyposażenie dostarczone. Odbioru dokonano 29 grudnia 2021

roku.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2021 roku funkcjonowała jedna niepubliczna placówka

wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację w wysokości:

— Niepubliczne Przedszkole „PAULA” Pl. O. H. Koźmińskiego 6 — 489.024,92 zł.
Stypendia naukowe.

Na wypłatę stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Gmina Nowe Miasto
nad Pilicą w 2021 roku przekazała:

Rok szkolny 2020/2021 (wypłata zaI i Il semestr w 2020 r.)

Lp. Nazwa szkoły Ilość osób: Ogólna kwota w zł:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. | I semestr- 22 3.300,00

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Nowym Mieście nad Pilicą Il semestr- 37 6.450,00

2 Publiczna Szkoła Podstawowaz| I semestr - 20 3.200,00
oddziałami gimnazjalnymi im. Karola

Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą Il semestr - 26 4.500,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im Bł.|I semestr - 3 550,00
Franciszki Siedliskiej w Żdżarach

Il semestr- 9 1.550,00

4. Liceum Ogólnokształcące w Nowym|I semestr - 5 1.700,00
Mieście nad Pilicą

;

Il semestr- 16 6.300,00

Najlepszy maturzysta|500,00

Ogółem: 139 28.050,00
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Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

W ramach realizacja zadań oświatowych Gmina Nowe Miasto nad Pilica zapewnia, zgodnie
z przepisami prawa, dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Koszty realizacji
tego zadania w 2020 r. wyniosły 180212,23 zł, w tym 16 612,48 zł — dowóz uczniów
niepełnosprawnych.

Subwencja ogólna.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana przez Gminę Nowe Miasto nad Pilica
na 2021 rok — 6 658 440 zł w tym:

- na zadania szkolne (m. in. uczniowie szkół podstawowych i LO) — 6 234 120,03 zł
- na zadania pozaszkolne (m. in. dzieci 6-letnie, dzieci niepełnosprawne) — 424 319,66 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mi ście nad Pilicą.

MGOK w Nowym Mieście nad Pilicą, jako samorządowa instytucja kultury, został utworzony Uchwałą
nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr XXX/194/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w 2021 roku na rzecz MGOK przekazano dotację
w wysokości 430 000,00 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr XXX/194/2020z dnia 29 grudnia 2020 r. w 2021 roku na rzecz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
przekazano dotację w wysokości 215 054,93 zł.
Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą.
Wzorem lat ubiegłych, także w 2021 roku, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą złożyła ofertę
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,
konkurs „MALUCH+” edycja 2021. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

W ramach tego konkursu Gmina Nowe Miasto nad Pilicą na funkcjonowanie 25 miejsc opieki dla dzieci
do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Nowym Mieście nad Pilicą, otrzymała dotację z budżetu państwa
w wysokości 24 000 zł.

Ponadto ze środków MUW w Warszawie otrzymano dofinansowanie w wysokości 27 000 zł.
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7.2.2 Uczestnictwo uczniów w akcjach, programach, konkursach i projektach realizowanych przez
szkoły:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Miście nad Pilicą.

Rok 2021 w Publicznej Szkole Podstawowej upłynął pod znakiem wielu zmiani szybkiego rozwoju.

Pierwsza część była jeszcze zdominowana przez pandemię, zamknięcia i liczne obostrzenia, jednak od

września odbył się szereg akcji, uroczystości i konkursów.

PRZYJĘCIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO GRONA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI.

W marcu i kwietniu 2021 r. odbyło się oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona

czytelników biblioteki. To jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu młodego czytelnika. Celem spotkania

było zachęcenie najmłodszych uczniów do wypożyczania książek i doskonalenia umiejętności czytania.

Czytelnictwo jest ważne, szczególnie teraz, gdy tak dużo czasu dzieci spędzają przed ekranami

komputerów i telefonów. Kontakt dziecka z książką rozwija jego wyobraźnię i kreatywność, rozbudza

ciekawość, poprawia koncentrację oraz poszerza wiedzę o otaczającym nas świecie. Czytanie książek

to również doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu.
Pierwszoklasiści musieli zdać pewnego rodzaju egzamin, by zostać czytelnikami biblioteki szkolnej.

Odgadywali zagadki, układali rozsypanki wyrazowe które sprawdziły ich wiedzę na temat książki,

biblioteki oraz różnych bajek. Uczniowie obiecali, że będą kochać książki i dbać o nie. Zostali pasowani

na czytelników biblioteki. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy

i kolorowe zakładki do książek. Koledzy i koleżanki ze starszej klasy opowiedzieli im, dlaczego warto

czytać książki i zachęcili ich do odwiedzania biblioteki.

DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU

Zdrowa żywnośći właściwe żywienie to fundament naszego zdrowia, dlatego tak ważna jest dobra

edukacja w tym zakresie już od najmłodszych lat. Podobnie jak w latach ubiegłych Publiczna Szkoła

Podstawowaim. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą realizuje ogólnopolski

program „Dobrze Jemy ze Szkołą na  Widelcu”. Podczas prowadzonych zajęć

z zakresu edukacji żywieniowo — kulinarnej przekazywane są podstawowe informacje na temat zdrowia

i zachowań prozdrowotnych, kształtuje się nawyki zdrowego odżywiania, zapobiegając otyłości

u dzieci. Celem podejmowanych działań było promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie

nawyków prawidłowego i świadomego żywienia. Odbyło się wiele zajęć w oparciu o teorię, ale

i praktycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci np.: Dlaczego jedzenie jest ważne?
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Dlaczego warto umieć gotować, czyli przygoda w kuchni? O smaku ziołach i uważnym jedzeniu.

Zakładamy ogródek na parapecie. Jak powstaje chleb? Uczniowie wiedzą jak ważna dla prawidłowego

rozwoju jest odpowiednio zbilansowana i różnorodna dieta, znają zasady komponowania posiłków.

Wiedzą, że warto jeść dużo warzyw, owoców, pić wodę oraz unikać spożywania soli, słodyczy

i stodzonych napojów. Mają świadomość, że aby rosnąć i prawidłowo się rozwijać, należy także być

aktywnym fizycznie.

Uczniowie zostali „zdobywcami piramidy zdrowia”, a wykonane w grupach piramidy zdobiły

korytarze naszej szkoły. Za przygotowanie zdrowego śniadania i wypiek chleba otrzymali odznaki

„Śniadaniowi smakosze” i „Młodzi kucharze”. Zostali także „Sezonowymi ekspertami”
i „Mistrzami zapachów i smaków”. Podsumowaniem działań z zakresu edukacji żywieniowo —

kulinarnej było wykonanie i umieszczenie na szkolnym korytarzu gazetki tematycznej „Zdrowo się

odżywiaj”.

RAZEM DLA AUTYZMU

8 kwietnia 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Nowym Mieście nad Pilicą włączyła się do akcji „Razem dla autyzmu". W akcji wzięli udział

uczniowie i wychowawcy wszystkich klas naszej szkoły. KlasyI- VIII wraz z wychowawcami ubrali się

na niebiesko, ponieważ to kolor solidarności z Autyzmem. Każda klasa obejrzała film oraz prezentację

będącą wprowadzeniem do tematyki osób dotkniętych spektrum Autyzmu. Celem bajki było

podniesienie świadomości dzieci, budowanie zrozumienia i akceptacji dla osób, które zmagają się ztym

zaburzeniem na co dzień. Przeprowadzona została też pogadanka z dziećmi

o Autyzmie i niepełnosprawnościach, z jakimi możemy się spotkać oraz na temat tolerancji

i przeciwstawianiu się dyskryminacji osób z różnorakimi dysfunkcjami. Jako podsumowanie akcji

został utworzony kolaż ze zdjęć i rysunków, który został zamieszczony na szkolnej stronie

internetowej. Wszystkie podjęte działania miały na celu zwrócenie uwagi na problemyi potrzeby osób

z Autyzmem.

ZMIANA DYREKTORA

Wrzesień przyniósł szkole zmiany. Po 20 latach na stanowisku dyrektora Pani Janina Wyszkowska

podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska dyrektora PSP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Nowe Miasto

nad Pilicą i obecnie pracuje jako nauczyciel matematyki. Nowym dyrektorem zaś została Pani Katarzyna

Grzyb.

„Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces." — Henry Ford

To motto, które towarzyszy szkole od pierwszych dni nowego roku szkolnego.
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Od początku roku szkolnego, mimo panującej pandemii szkoła pracowała intensywnie - udało się

zorganizować wiele atrakcyjnych zajęć. Wrzesień przyniósł jedno z największych przedsięwzięć szkoły:

Nowe Miasto Biega, a także Szkolne i Międzyszkolne biegi przełajowe. Odbyły się także uroczystości:

Ślubowanie klasy pierwszej, Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz

z okazji Święta Niepodległości, a także zabawa andrzejkowa i ciasteczka z wróżbą. Uroczystości

te miały nieco inny charakter niż zwykle, jednak nadal swoją podniosłością podkreślały ważność tych

dni. Każdego roku, również i tym razem szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła pamięta”

i „Szkoła do hymnu”.

Dwukrotnie odbyły się noce filmowe. Ich walory edukacyjne i społeczne są niepodważalne,

ale przede wszystkim są przyjemnie spędzonym czasem, który pozwala poznać się z innej strony.

Na początku grudnia grupa WolonWariacka przeprowadziła świąteczne warsztaty świeczkowe

i włączyła całą szkolną społeczność w pomoc dzieciom z domów dziecka i osobom bezdomnym poprzez

zbiórkę skarpet.

UDZIAŁ W SPOTKANIACH/ WARSZTATACH/ IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ ORAZ
INSTYTUCJE Z ZEWNĄTRZ/ AKCJE CHARYTATYWNE/

30.1X.2021 Dzień Chłopca
8.X.2021 Przerwana czytanie
15.X.2021 Dzień Kropki
23.X.2021 Szkoła skacze dla Zosi Bigos
29.X.2021 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
25 - 29.X.2021|„Szkoła Pamięta”
2.X1 —| Góra grosza
31.XI1.2021
5.X.2021 „Mała książka — wielki człowiek” — wyprawki czytelnicze dla uczniów klas pierwszych
7.X.2021 Pierwsza pomoc przedmedyczna — warsztaty w Miejsko — Gminnym Ośrodku

Kultury dala uczniów Szkolnego koła PCK.

22.X.2021 Kawiarenka „Stowarzyszenia Przyszłość Naszych Dzieci”

27.X.2021 „O smoku Wawelskim” -przedstawienie zorganizowane przez nauczycieli świetlicy
wraz z uczniami klasla, Ila, lib

27.X.2021 Pierwsza pomoc przedmedyczna — warsztaty dla klasI - III

28.XI.2021 „Kamienie na szaniec” — teatrzyk kamishibai — Vllla , Beata Komar
5.X1.2021 Dzień Postaci z bajek
9.X1.2021 Warsztaty lepienia z gliny dla klasy IV w Miejsko — Gminny Ośrodku Kultury
10.X1.2021 „Szkoła do hymnu”
19.X1.2021 Nocne spotkanie filmowe — klasa Vla
25.X1.2021 Ciastko z wróżbą organizowane przez Szkolne Koło PCK

25.X1.2021 Andrzejki szkolne
3.XI1.2021 Nocne spotkanie filmowe — klasa IVa

6.X11.2021 Kiermasz bożonarodzeniowy
6.XII.2021 Mikołajki w szkole
10.X11.2021 Warsztaty świecowe
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14.X11.2021 Piernikowa akcja pomocy dla chorej na nowotwór Ariany Wasiak
17.X11.2021 Wizyta uczniów i nauczycieli ze SK PCK i SU w Domu Pomocy Społecznej im. Natalii

Nitosławskiej ze świątecznymi kartkamii słodkimi upominkami
20.XII.2021 Zbiórka darów dla dzieci z placówki opiekuńczo — wychowawczej i wizyta w

Białaczowie koło Opoczna

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH I ZAWODACH

Nowe Miasto Biega
Szkolne i międzyszkolne biegi przełajowe
Powiatowe Biegi Sztafetowe
„Drzewo Marzeń” — konkurs plastyczny w ramach Światowego Dnia Drzewa
„Sport to zdrowie” — konkurs plastyczny
„| Ty możesz zostać projektantem mody” — konkurs plastyczny
„Zaczarowany świat baśni Andersena” — konkurs plastyczny
„Mistrz tabliczki mnożenia” — konkurs matematyczny
„Jak dorosnę to zostanę” — konkurs plastyczny
„Kotylion” — konkurs plastyczny
„Pomysłowy karmnik dla ptaków” — konkurs techniczny
„Mistrz rachunków” — konkurs matematyczny
„Bezpieczna droga do szkoły” — konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
„Mójlas” — Ogólnopolski konkurs plastyczny
„Zrób to sam” — konkurs na pomoc dydaktyczną do nauki fizyki
„Prawa dziecka oczami dziecka” — konkurs plastyczny
„Ptaki wokół nas” — konkurs plastyczno — fotograficzny pod patronatem Radomskiego Towarzystwa
Fotograficznego
Pomysłowy karmnik dla ptaków — konkurs techniczny
Kartka bożanarodzeniowa — konkurs plastyczny
Magia kolędowania — konkurs muzyczny
Mikołajki w szkole — wizyta Mikołaja i poczęstunek z Rady Rodziców
Najpiękniejsza maska karnawałowa— konkurs plastyczny

PROJEKTY I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych udało się zdobyć pieniądze z projektu „Aktywna

Tablica”, „Poznaj Polskę” oraz „Laboratoria Przyszłości”. Dwa pierwsze wnioski zostały przyznane dzięki
współpracy z Panem Burmistrzem Mariuszem Dziubą, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta

i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Trzeci wniosek w całości finansowany jest ze środków rządowych.

Dzięki pozyskanym dofinansowaniom możemy ulepszać szkołę, sprawiać, że będzie nowocześniejszai
przez to rozwijać możliwości uczniów.

WYCIECZKI

W minionych miesiącach wszystkim klasom udało się zrealizować wycieczkowe plany i po

wcześniejszych obostrzeniach spędzić czas na wspólnej integracji i poznawaniu nowych, ciekawych

miejsc. Główne kierunki naszych wycieczek to Warszawa, Łódź i Radom. W ramach programu „Poznaj
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Polskę” uczniowie klas ósmych pojechali na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. Realizacja punktów

zawartych w programie sprawiła, że był to czas pełen atrakcji i bardzo aktywny. Jednak wszyscy mimo

zmęczenia byli zadowolenie i szczęśliwi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Początek roku szkolnego i pierwsze zebrania zaowocowały świetną współpracą z Rodzicami.

Z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy deklarację pomocy i od października pomalowane zostały kolejne

sale lekcyjne. Rodzice poświęcili swój wolny czas, aby klasy, do których uczęszczają ich dzieci nabrały

świeżego i przyjemnego wyglądu. Oprócz tak bardzo widocznych działań mamy też mniejsze, ale

bardzo znaczące — pomoc w kiermaszu, upieczone pierniki jako pomoc dla chorej Ariany Wasiak.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Współpraca z Rodzicami oraz Nauczycielami i Pracownikami szkoły przyniosła fantastyczny

i zaskakujący efekt. Kiermasz świąteczny, na który przez miesiąc czasu napływały piękne ozdoby

pozwolił zamontować w szkole radiowęzeł oraz przygotować strefę wypoczynku dla uczniów. Dał też

poczucie, że wspólne działania mają sens i że razem możemy zdziałać bardzo dużo.

POMOC INNYM

Działamy nie tylko dla siebie - włączyliśmy się w pomoc m.in. Stowarzyszeniu „Przyszłość Naszych

Dzieci”, chorej Zosi Bigos i Ariance Wasiak, dzieciom z domu dziecka w Białaczowie, dzieciom z domów

dziecka i bezdomnym. W okresie świątecznym, zarówno przy okazji Świąt Wielkanocnych, jak i z okazji

Bożego Narodzenia, odwiedziliśmy domy pomocyspołeczneji złożyliśmy życzenia ich mieszkańcom.

NASZE CODZIENNE DZIAŁANIA

Każdego dnia za drzwiami klas dzieje się całe mnóstwo małych cudów. Są lekcje zwykłe

i niezwykłe, klasyczne i z użyciem multimediów, tablic interaktywnych. Są pełne słów, tłumaczenia

i wskazówek,a także ciekawych doświadczeń i eksperymentów. Wszystko po to, aby ułatwić uczniom

poznawanie treści programowych, rozwijać ich umiejętności i zaciekawiać. Staramy się pracować

kreatywnie, szukać nowych rozwiązań, być otwartym na różne sugestie i korzystać z pomocy

i pomysłów innych.

TECHNOLOGICZNE INNOWACJE

Założony został wideodomofon usprawniający odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej.

Usprawniliśmy internet — działa bez zarzutu, pomijając oczywiście standardowe problemy jakie bywają

w sieciach.
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Założyliśmy radiowęzeł — efekt szkolnego kiermaszu.

Uzupełniliśmy monitoring — zostały założone kamery na korytarzach szkolnych oraz na zewnątrz

budynku. Wszystko to z powodu dbałości o nasze mienie i w trosce o bezpieczeństwo dzieci.

Zamontowaliśmy nowe oświetlenie na zewnątrz budynku oraz system alarmowy — bezpieczeństwo

naszej placówki jest dla nas priorytetem.

Od 1 września 2021 r. działo się u nas bardzo dużo. Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie robiliśmy

możliwie jak najwięcej, by wykorzystać każdy dzień, w którym mogliśmy być razem.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach.

W 2021 roku w działalności na rzecz społeczności szkolnej, środowiska przyrodniczego lub

lokalnego uczniów PSP w Żdżarach wspierały organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, Wolontariat.

Zgodnie z Kalendarzem Imprez i Uroczystości Szkolnych odbywały się apele: tematyczne,

artystyczne oraz upamiętniające ważne rocznice. Poziom wykonania części artystycznych na apelach

szkolnych był wysoki, zarówno nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie, jak też biorący udział w

apelu uczniowie wykazali duże zaangażowanie i dbałość o szczegóły. Ze względu na zdalne nauczanie

większość apeli i uroczystości szkolnych w Il semestrze roku szkolnego 2020/2021 organizowana była
w sposób zdalny.

Uczniowie naszej szkoły mogli oglądać Wystawę Historyczną z Okazji Jubileuszu 620 Lat

Nowego Miasta nad Pilicą. Wystawa poświęcona była najważniejszym wydarzeniom z historii Nowego

Miasta nad Pilicą. Została przygotowana przez Miejsko — Gminny Ośrodek Kultury i eksponowana jest
na korytarzu naszej szkoły. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem oglądali wystawę dotyczącą losów

naszego miasta na przestrzeni wieków.

Początek czerwcato czas wyjątkowo lubiany przez wszystkie dzieci. Również nasi podopieczni

z radością świętowali swój dzień — Dzień Dziecka. W tym dniu zamiast codziennych zajęć

dydaktycznych, każda z klas spędziła go na sportowo, było również wesoło i zdrowo. Z powodu

pandemii ten dzień wyglądał inaczej jak co roku, ale pomimo tego było wiele atrakcji i niespodzianek

zorganizowanych przez wychowawców klas. Były zabawy, konkursy, quizy i zawody sportowe. Starsze

klasy uczestniczyły w biegach przełajowych, a młodsze w rozgrywkach sportowych z elementami

rywalizacji. Wszystkie dzieci dostały pysznego hot — doga, słodki poczęstunek w postaci batona oraz

orzeźwiające soki i wodę. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych dzieci.

Jesienią w naszej szkole zorganizowano również wiele atrakcji:

— teatrzyk „Kot w butach”;
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach otrzymała:

Dzień Jabłka;

Sprzątanie Świata;

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania;

Dzień Chłopaka;

Wycieczka do Warszawy (dzieci z „zerówki” i kl. I);

Jesienny pokaz mody ekologicznej;

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia;

„Po Polsce podróże małe i duże” — teatrzyk profilaktyczny;

Wycieczka do Arboretum i Rogowa;

Dzień Poczty i Listonosza;

Kiermasz taniej książki;

Dzień Pluszowego Misia i Dzień Postaci z Bajek;

Bal Andrzejkowy i Mikołajki;

Wycieczka do fabryki Bombek;

Jasełka Bożonarodzeniowe.

Podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do

hymnu” wydane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Dyplom z podziękowaniem za udziałw Ill edycji akcji „Razem na Święta” wydany przez Ministra

Edukacji i Nauki.

W roku szkolnym 2020/2021 realizowano Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Zawodowego.

Działania w zakresie doradztwa zawodowego:

w klasach | — VI obejmowały orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów

z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz

pobudzanie, rozpoznawaniei rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

w klasach VII — VIII miały na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do

świadomegoi samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem

ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu

edukacji i rynku pracy

W roku szkolnym 2020/2021 troje studentów odbywało Praktyki Studenckie w Publicznej Szkole

Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach w Oddziałach Przedszkolnych i KlasachI - Ill.
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3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą.

3.1. Publiczna Szkoła Podstawowa im Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą

Miniony rok 2021 podobnie jak poprzedni — 2020 okazał się bardzo trudny dla całej

szkolnej społeczności. Nauka zdalna, która zatrzymała wszystkich w domach

spowodowała, że wszyscy z dużą radością wrócili do trybu stacjonarnego.

Z chęcią podejmowali różnego rodzaju działania zainicjowane przez nauczycieli.

Odbyły się, między innymi takie akcje i konkursy jak:

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Plastuś”.

Walentynki dla klas I-III („„Poczta Walentynowa”, foto-budka).

Akcja „Serduszko dla Dominika”- akcja charytatywna polegająca na zorganizowaniu

zbiórki pieniężnej dla Dominika Wojdalskiego chorującego na nowotwór.

Bal Karnawałowy zorganizowany wśród uczniów klasy II.
Akcja „Randka w ciemno z książką” dla klas I-III - mająca na celu promocję

czytelnictwa. Tego dnia można było wybrać sobie książkę, nie oceniając jej treści

po okładce, gdyż wszystkie zapakowane były w dekoracyjny papier.

„Dzień pozytywnego myślenia” - Po porannej medytacji polegającej na wyciszeniu się,
uspokojeniu oddechu i myśli uczniowie przystąpili to tworzenia mapy swoich

pozytywnych myśli. Następnie każdy mógł wylosować pozytywną opinię na swój

temat. Ten dzień przyniósł dzieciom dużo radości i optymizmu.

Konkurs plastyczny „Moja Biblioteka szkolna”.

„Dzień kolorowych skarpetek — Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa- Uczniowie

klasy I przyszli do szkoły w skarpetkach nie do pary, w różnych, wesołych kolorach.

Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą wszystkich informacji związanych z

Zespołem Downa oraz wysłuchały opowiadania „Żółte kółka. Mam na imię Inka”. Na

zakończenie wszyscy wykonali piękne kolorowe skarpetki i narysowali

sobie poprzeczną linię na dłoni, która jest charakterystyczna dla osób urodzonych z tą
wadą.

Obchody „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” - w klasie I odbyła się zdalna

lekcja biblioteczna na której pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom o tym święcie,

przedstawiła prezentację na temat powstawania książki i wiele ciekawostek z nią

związanych.

10. Konkurs fotograficzny „Książka — mój przyjaciel”
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Obchody „Światowego Dnia Ziemi” — Uczniowie klas I-III podczas lekcji obejrzały

film edukacyjny pt.: „Dzień Ziemi” ”, podczas którego dowiedziały się, jakie nasza

planeta ma dla nas przepiękne dary, co ją zatruwa i niszczy oraz co to jest recykling

i jak należy segregować odpady. Następnie wykonały plakaty dotyczące tego święta.

Obchody „Świąt Majowych”. Rozmowa na lekcjach o symbolach narodowych

i poszerzenie wiedzy na tematnaszej ojczyzny.

„Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” — przygotowanie gazetki

tematycznej, pogadanki dla uczniów klas I-III i symboliczne przybicie piątki naszych

uczniów z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
We wrześniu uczniowie klas V — VIII wzięli udział w Powiatowych Biegach

Przełajowych.

W ramach „Tygodnia Promocji Zdrowia” organizowanego przez PCK,nasi uczniowie

wykazali się ogromną inwencją twórczą i wiedzą o zdrowym odżywianiu,

przygotowując „zdrowe śniadanie”, wzięli udział w „Quzie z wiedzy o zdrowiu

i sporcie” jak również w turnieju o tytuł „Małego mistrza sportu” czy turnieju piłki

ręcznej, który wzbudza wiele emocji.

Odbyłsię apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i uroczyste pasowanie uczniów klasy
I, podczas którego dzieci rozpoczynające naukę musieli przejść „mały test” z

umiejętności potrzebnych do bycia uczniem. Wszyscy oczywiście zdali go

„Śpiewająco”.

Jak co roku przyłączyliśmy się do akcji „Szkoła do hymnu” oraz „Szkoła Pamięta”

W ramach „Dnia Życzliwości” stanęło Drzewo Życzliwości i Pozdrowień, gdzie na

przygotowanych kolorowych listkach każdy mógł napisać coś miłego i pozytywnego.

Nasza młodzież pokazała również, że są uczuciowi i mają dobre serca. Mocno

zaangażowali się w akcje charytatywne: dla Zosi Bigos, dla Dominika Wojdalskiego

czy Arianki Wasiak.

W ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas VII i VIII wyjechali na trzydniową

wycieczkę do Wrocławia i okolic.

Klasy VIII zwiedziły: Kraków — Wadowice - Zakopane. Klasa IV — Częstochowę,

a klasy I brały udział w wyrobie słodyczy w Manufakturze Czekolady w Radomiu.

Miesiąc grudzień obfitował w wydarzenia związane ze zbliżającymi się świętami

Bożego Narodzenia i Mikołajem ale też dawał nadzieję na odpoczynek w czasie

świątecznej przerwy.
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Jak więc widać życie szkoły toczyło się zgodnie z Kalendarzem Imprez i Uroczystości

Szkolnych. Chcemy pokazać, że oprócz nauki istnieją inne formy zajęć, które dają dzieciom

wiele radości w codziennych czynnościach. A nam, nauczycielom satysfakcję z dobrze

wykonanej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

3.2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Rok 2021 choć rozpocząłsię w cieniu pandemii COVID-19 nie był przeszkodą w nauce
i rozwijaniu pasji i zainteresowań uczniów. Główna działalność szkoły skupiła się w drugim
półroczu 2021 roku.

W naszej szkole działa Oddział Przygotowania Wojskowego, w którym niezwykle
istotną rolę odgrywają zajęcia praktyczne i co jakiś czas młodzież "rusza w teren". Już na
początku roku szkolnego na łąkach nad Pilicą ćwiczenia z zakresu terenoznawstwai taktyki
prowadzone były przez żołnierzy 61 batalionu lekkiej piechoty obrony Terytorialnej z Grójca.
Kolejne odbyły się 20 września. Zajęcia miały formę rajdu pieszego doliną Pilicy, podczas
którego integrowały się klasy mundurowa pierwsza i druga. Tematyka realizowana w trakcie
marszu to: techniki przemieszczania się w terenie lesistym i w terenie otwartym, przeprawy
przez cieki wodne, brodzenie po terenach podmokłych. Na zakończenie było ognisko
integracyjne.

W październiku odbyły się zajęcia praktyczne z terenoznawstwa z instruktorami
6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nowe Miasto od lat kojarzone jest z lotnictwem, miejmy nadzieje, że wśród
wychowanków naszegoliceum znajdą się obrońcy przestrzeni powietrznej naszego kraju.

Uczniowie OPW  zabezpieczali również uroczystości Świąt państwowych
organizowanych w naszym mieście.

W październiku, listopadzie i grudniu odbyły się tak wyczekiwane przez uczniów
wycieczki. Młodzież z klas I i II 29 października uczestniczyła w wycieczce integracyjnej do
Warszawy. W planie wycieczki był spacer po Łazienkach Królewskich, wizyta
w Manufakturze Czekolady oraz w parku trampolin. Z kolei w dniach 3-5 listopada odbyła się
wycieczka do Zakopanego. Uczniowie przeszli przez Dolinę Kościeliską. Nie zabrakło też
wspinaczki bowiem młodzież udała się na Halę Gąsienicową i Gęsią Szyję oraz do Kaplicy
Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Uczniowie klas I byli również w grudniu na
wycieczce Wieliczka-Kraków.

Szkoła otrzymała wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych w 2021 w ramach
Rządowego programu na lata 2020-204 „ Aktywna Tablica”. Dzięki temu programowi szkoła
zakupiła za 17500 trzy interaktywne monitory dotykowe o przekątnej 55 cali, które
w rewelacyjny sposób pomagają uczniom w zapamiętywaniu materiału.

Także w tym roku szkoła uzyskała dofinansowanie 5000 zł (na zakup książek
i promocję czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nalata 2021-
2025. Priorytet 3. Dzięki temu zostały zakupione brukające lektury, literatura dla młodzieży
oraz książki na nagrody w konkursach czytelniczych.
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Przez cały rok szkolny wolontariat działał bardzo aktywnie. Między innymi młodzież
włączyła się w akcję zbiórki na funduszy na rzecz chorej na SMA Zosi Bigos - odbył się
challenge polegający na zrobieniu piętnastu pajacyków, a także wspomagała organizację
corocznej akcji „Nowe Miasto biega”.

Pod tak długim okresie zdalnej nauki młodzież jest spragniona wzajemnego kontaktu.
Wspólne lekcje, spotkania, wycieczki są wyczekiwane a nawet organizowane przez uczniów.
Dlatego samorząd szkolny zorganizował ostatnio Andrzejki a także zbiórkę słodyczy dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zbiórkę monet„Góra Grosza” na rzecz Towarzystwa
Nasz Dom”, oraz coroczna akcja Paczka dla Przedszkolaka. Największym sukcesem okazała
się akcja „„, Nowe Miasto dla Arianki” zorganizowana 19 grudnia 2022 podczas której zbierano
pieniądze dla chorej Arianki. Już wkrótce ruszy nabór wolontariuszy do Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

3.3. Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nadPilicą

Od początku roku 2021r w naszym Przedszkolu działo się wiele wspaniałych imprez.

Ze względów pandemicznychczęść z nich musiała odbywać się za pomocą strony internetowej,
gdzie Rodziny mogły obejrzeć występy swoich pociech ale jak się okazało i tak, dają one mnóstwo
radości i wzruszeń.

Nauczycielki nie ustają w wysiłkach aby uatrakcyjnić pobyt najmłodszych w naszej placówce.
Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości odbyły się kolorowe dni, Dzień Przedszkolaka,
Dzień Chłopaka, Dzień Uśmiechu czy Dzień Zwierząt. Ale chyba najważniejszym wydarzeniem było

Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, pokazując tym samym,
że zasługują na to aby stać się pełnoprawnym przedszkolakiem. Trzymając symboliczne Dyplomy
Przedszkolaka rozeszły się do swoich sal, gdzie czekał na nie słodki poczęstunek przygotowany przez
Rodziców.

Od małego uczymy dzieci tradycji i postaw patriotycznych. Przed świętem zmarłych przedszkolaki
wybrały się na cmentarz w ramachakcji „Pamiętamy — zapalamy”. Tam odwiedziły groby nieznanego
żołnierza i zapaliły znicze.

Gościliśmy w przedszkolu aktorów ze spektaklem edukacyjnym pt: „Miejska dżungla”. Dzieciaczki

miały okazję utrwalić swoją wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, przestrzegania
znaków drogowych już od małego. Nauka poprzez zabawę jest najlepsza i zostaje w głowie
na długo, dlatego dzieci chętnie uczestniczyły w atrakcjach przygotowanychprzez aktorów.

Dzień Postaci z Bajek był okazją do zaprezentowania wspaniałych strojów. Tego dnia nawet
nauczycielki przemieniły się w bajkowe postaci i razem z dziećmi oddawały zabawie. Ale każdy chyba

przyzna, że najpiękniejszym i najbardziej wyczekiwanym miesiącem w roku jest grudzień i mnóstwo
atrakcji z nim związanych. A przedszkolaki wybrały się na to spotkanie z Mikołajem aż do Kołacinka,
do Jego Krainy. Obdarowane prezentami wróciły pełne wrażeń dopiero późnym popołudniem.

Podobnie jak uczniowie w szkole nasze dzieci pokazują, że mają dobre serduszka i chętnie dzielą
się z potrzebującymi, chorymi dziećmi. Na rzecz Arianki Wasiak została zorganizowana akcja wsparta
kiermaszem ozdób i stroików bożonarodzeniowych. W ten sposób przedszkolaki dorzuciły swoją
cegiełkę na leczenie małej dziewczynki.

Wiadomo,że w przedszkolu nauka odbywa się poprzez zabawę. Ale te wszystkie działania to nie

tylko zabawa. Uczą integracji, tolerancji, właściwych zasad zachowania, podtrzymują nasze tradycje.
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Chcemy aby dzieci czuły się w naszym Przedszkolu bezpiecznie oraz dobrze przygotowały się do
dalszego etapu nauki. Dlatego dokładamy wszelkich starań aby im to umożliwić.

Nieskromnie dodam, że Przedszkole Samorządowe zajęło | miejsce w powiecie grójeckim
w Plebiscycie Edukacyjnym 2021, a nasze nauczycielki zostały wyróżnione jako najlepsze.

Dziękujemy także Rodzicom, którzy z dużym zaangażowaniem włączają się we wszystkie
inicjatywy przygotowane przez nauczycielki, dzięki czemu wszelkie uroczystości są bardziej słodkie
i bardziej atrakcyjne.

7.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury będąc samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Miasta
i Gminny w Nowym Mieście nad Pilicą realizuje zadania statutowe w zakresie zapewnienia
mieszkańcom Miasta i Gminny Nowe Miasto stały dostęp do szeroko rozumianej kultury, zapewnia
możliwość rozwoju w tej dziedzinie oraz prowadzi edukacje kulturową. W 2022 roku, pomimo
pandemii koronowirusa, samorządowa instytucja kultury wypełniła założone cele.

1. Charakterystyka działalności w 2021 roku.

W w/w okresie 2021 roku MGOK organizował, współorganizował oraz uczestniczył 56
w wydarzeniach kulturalnych o różnorakim charakterze, podejmując szeroką współpracę
z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi oraz wlontariuszami. Instytucja płynnie
dostosowałasię do sytuacji pandemicznej przenosząc część działalności do strefy on-line i kontynuując
w okresie zimowym zajęcia on-line dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego. Okres tak zwanych
„poluzowań pandemicznych” wykorzystaliśmy do organizacji wydarzeń i przedsięwzięć dla większej
grupy osób, zachowując wszystkie procedury bezpieczeństwa wymagane aktualnymi przepisami.

Do najważniejszych wydarzeń w minionym roku zaliczyć można miedzy innymi: obchody
40lecia wprowadzenia Stanu Wojennego połączone z wernisażem wystawy i koncertem, Wianki nad
Pilicą oraz nagranie klipu promocyjnego, Koncerty przy Tężni oraz koncerty tematyczne (Jesteś piękna
Jesieni) i on-line ( Koncert Walentynkowy), festyny z okazji Dnia Dziecka oraz koncert charytatywny,
warsztaty wyjazdowe dla zespołów działających w MGOKu oraz wiele innych.

Ważną rolę w działaniach nowomiejskiej instytucji kultury zajmuje pozostające
w strukturach Muzeum. Poza edukacją muzealną, prowadzoną już od dwóch lat i stałym
pozyskiwaniem muzealiów na uwagę zasługuje działalność dydaktyczna. W tym celu nawiązano
współpracę między innymi z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, co zaowocowało
szeregiem spotkań naukowychi historycznych w naszej placówce. Podkreślić należy stale zwiększającą
się liczbę zwiedzających, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej.

2. Działalność amatorskiego ruchu artystycznego
W Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą prowadzone są następujące
zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego oraz zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

-Nowomiejska Orkiestra Dęta

-Zespół Ludowy Nowopiliczanie

- Sekcja Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej

- zespół muzyczny Nowe Band
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- zespół wokalnyAlter Novi

- zespół rockowy Krzysztos
- Sekcja Mistrzowie Muzyczni -nauka wokalu i gry na instrumentach

- taniec nowoczesny -Zespoły Maluszki, Frędzelki, Neonki

- joga dla dorosłych

- język angielski dla dorosłych

Stale poszukujemy nowych, atrakcyjnych form zajęć dla mieszkańców miasta i gminy prowadząc
nieustannie badania opinii publicznej i aktualizując diagnozę społeczną w zakresie potencjałów,
zasobów, potrzeb i oczekiwań w zakresie szeroko rozumianej kultury. W wyniku tych badań
włączyliśmy do naszej oferty zajęcia jogi dla dorosłych oraz języka angielskiego.

3. Struktura i zatrudnienie

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada Muzeum, salę taneczną, galerię oraz
zaplecze do prowadzenia zajęć i warsztatów.
Stan etatowy: MGOK zatrudnia 5 osób na podstawie umowy o pracę: dyrektora, instruktora/opiekuna
muzeum (pełne etaty) oraz księgowego( % etatu), pracownika gospodarczego ( % etatu, w bieżącym
roku pracownik przebywał na długotrwałym 8-miesięcznym zwolnieniu lekarskim) oraz sprzątaczkę
(1/2 etatu).

Na podstawie umowy zlecenia jest ponadto zatrudnionych 3 instruktorów do prowadzenia zajęć:
kapelmistrz orkiestry dętej, choreograf zespołu ludowegoi tańców narodowych oraz instruktor muzyki.
Ponadto na podstawie odrębnych umów zatrudnieni są: instruktor tańca nowoczesnego oraz
akomapaniator zespołu ludowego (osoby te prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zajęć
artystycznych

4. Finanse
Na działalność przyznano od Organizatora -Gminy Nowe Miasto nad Pilicą dotację w wysokości 430 000

zł która została wykorzystana w całości . Plan finansowy zrealizowano na poziomie 501 857,91 zł.

Instytucja osiąga przychody które na 2021r wyniosły 71 857,91 zł.
Na przychody własne złożyły się: opłatyza zajęcia, środki z refakturowania opłat za energię, wpłaty

na wycieczki oraz darowizny.

5. Działania podjęte w celu pozyskania środków zewnętrznychi zrealizowane projekty
MGOK w 2021r przygotował i złożył samodzielnie bez udziału podmiotów zewnętrznych,
5 wniosków i uzyskał dofinansowanie na 3 z nich.

MGOK pozyskał i zrealizował ze środków zewnętrznych projekt „Kultura blisko Ziemi" z programu
Mazowieckiego Instytutu Kultury w ramach projektu Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury,
finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uzyskano grant na wykonanie ogrodu premakulturowego na terenie MGOKu wraz z projektem
zagospodarowania oraz nasadzeniami. Zrealizowano przy współudziale aktywnych współudziale
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wolontariuszy oraz młodych ekologów w październiku. Ogród pełni funkcje z zakresu edukacji

ekologicznej, odzyskiwania wody deszczowej i nasadzeń premakulturowych. Ponadto ważna jest
również kwestia wizualna związana z bioróżnorodnością na terenie monokultury zabytkowego parku.

Ogród jest doskonałym miejscem edukacji i zabawydla najmłodszych mieszkańców miasta.

1. W w/w okresie przygotowano i złożono następujące wnioski o dofinansowanie ze środków

zewnętrznych:
1) „W poszukiwaniu nowomiejskiego folkloru” Projekt zawarty we wniosku o dofinasowanie

złożonym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa instytucji zarządzającej

Programem Departament Narodowych Instytucji Kultury, nazwa programu - Kultura ludowai
tradycyjna.
Uzyskano dotację z MKiDN w wysokości 47000 zł. Realizacja nastąpi w okresie od czerwca do

listopada 2022r.

2) „ Zwiększenie funkcjonalności budynku MGOKu w Nowym Mieście w celu umożliwienia

poszerzenia oferty kulturalnej” Projekt zawarty we wniosku o dofinasowanie złożonym do

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa instytucji zarządzającej Programem
Narodowe Centrum Kultury, nazwa programu- Infrastruktura domów kultury.
Pozyskano dotację z MKiDN w wyskości 230 000 zł, realizacja zaplanowana na okres od maja
do grudnia 2022r.

3) „Termomodernizacja budynku MGOKu w Nowym Mieście nad Pilicą w celu pozyskania

przestrzeni dla działalności historycznej i kulturalnej” z programu Funduszu Patriotycznego

z projektu Wolność po polsku.
4) „Stąd jestem- w poszukiwaniu nowomiejskiej kultury lokalnej” z programu Narodowego

Centrum Kultury EtnoPolska 2021

6. Organizacja przez MGOK wydarzeń kulturowych przy współpracy z innymi podmiotami i źródłami

finansowania.
Podczas realizacji wycieczek o tematyce kulturalno- turystycznej, wyjazdów do teatrów,

organizacji warsztatówi zajęć dla dzieci, koncertów MGOK ściśle współpracował z nieformalną grupą

TrzyMamyDzieci oraz Gminną Radą Seniorów. Wydarzenia te były realizowane przy współudziale

środków z Budżetu Obywatelskiego Nowego Miasta. Jesteśmy otwarci również na nowe grupy

nieformalne, stąd organizacja spotkań historycznych we współpracy z emerytowanymi oficerami

i żołnierzami. Ponadto realizację wydarzeń związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień

wspierała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Infrastruktura- remonty i zakupy wyposażenia
W w/w okresie MGOK ponosił wydatki związane z remontami na kwotę 43 233,97 zł. Na powyższą

kwotę składają się następujące pozycje:

1. Remont budynku technicznego ( naprawa dachu, orynnowanie, wymiana drzwi, malowanie,
elewacji)
Remont pomieszczenia technicznego przy sale tanecznej
Materiały do remontu ogrodzenia-
Budowa ogrodzenia
Ławki zewnętrzne przy MGOK

SWO
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6.
ża

Malowanie klatki schodowej
Zabudowa spoczników wraz z montażem dekoracji

W w/w okresie dokonano zakupu wyposażenia na kwotę 11 448,00zł.

8. Wykaz wydarzeń i imprez, które organizował i w których uczestniczył Miejsko- Gminny Ośrodek

Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w okresie I-XII 2021 roku.

10.

11;

12:

13:

14.

15:

Organizacja wystawy stałej w Muzeum o tkactwie ludowym. 08.01.21
Pozyskanie do zbiorów muzeum oraz przetransportowanie największego eksponatu-
tradycyjnego ludowego warsztatu tkackiego z terenu Sacina po jego renowacji przez p. Macieja
Gronowskiego z Nowego Miasta. 11.01.21

Opracowanie ekspozycji stałej w związku z pozyskaniem do zbiorów Muzeum pasiaka
obozowego mieszkanki Nowego Miasta — Wandy, więźniarki min Majdanka i Ravensbriick,
27.02.21
Premiera filmu on-line o 60-letniej działalności Muzeum w Nowym Mieście z udziałem

emerytowanego kustosza p Jerzego Porady autorstwa pp. Barbary i Mariana Kokoszkiewiczów
20.02.21
Oddanie do użytku, z udziałem p. Burmistrza, sali taneczno- widowiskowej oraz podjazdu dla

osób niepełnosprawnych zbudowanych i wyremontowanych ze środków pozyskanych
z programu MKiDN Infrastruktura domów kultury oraz środków Gminy NoweMiasto. 02.02.21

Wizyta w muzeum oraz nawiązanie współpracy w zakresie historii lokalnej ze Stowarzyszeniem
Bezbłędna Gmina Błędów 09.02.21.
Nagranie i realizacja Koncertu Walentynkowego on-line w wykonaniu zespołu Nowe Band. 14.
02.21
Spotkanie ostatkowe przy ognisku na świeżym powietrzu dla dzieci i rodziców z orkiestry na
którym gościliśmy p. Burmistrza i p. Sekretarz 17.02.21

Pierwszy nowomiejski „Polonez na śniegu”- gry i zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców
z zespołu ludowego. 20.02.21
Zajęcia taneczne na oraz Zimowy Turniej Przeciągania Liny dla dzieci rodziców zespołów
tanecznych. 18.02.21
Spotkania z rodzicami uczestników zajęć w celu omówienia zasad organizacji zajęć w reżimie

sanitarnym oraz planów na 2021r (również zakupu strojów i kostiumów scenicznych):
2.03 -orkiestra,
4.03- zespoły taneczne,
5.03- zespoły ludowe
Współorganizacja z Urzędem Miasta wyjazdu mieszkańców na spektakl komediowy „Szalone

nożyczki” do Teatru Powszechnego w Radomiu 19.02.2021
Nagranie efektów nauki zdalnej dzieci i młodzieży z sekcji nauki gry na keyboardzie i gitarze
oraz emisji głosu Mistrzowie Muzyczni oraz zmontowanie ze zgromadzonego materiału
koncertu on-line. 28.02.2021.
Koncert on -line z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu „Mistrzów Muzycznych” 08.03.2021
"Śmieci same nie znikną” - edukacyjna akcja ekologiczna i wspólne sprzątanie parku.
30.04.2021
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16.

17:

18.

19.

20.

21.
22;

23;

24.

25;

26.

272

28.

29)

30.

31:

32.

33)

34.

35:

36.

375

38.

Pierwsza nowomiejska Noc Muzeów - Kuratorskie oprowadzanie po muzeum, Spotkanie z

grupą  rekonstrukcyjną  "Hubalczycy”, wystawa prac kapucynów w muzeum
klasztornym.22.05.2021

Dzień Dziecka i Otwarcie Strefy Malucha w MGOK. Występy amatorskiego ruchu artystycznego
w MGOK, koncert NOWE BAND, amnimacje dla dzieci- przy współpracy z nieformalną grupą
TrzyMamyDzieci. 30.05.2021
Uruchomienie kolejnych zajęć stałych- Joga dla dorosłych. Od czerwca 2021.

I Koncert przy tężni - NOWE BAND. 13.06.2021r
Spektakl KOLORINO oraz warsztaty sensoryczne dla dzieci - przy współpracy z grupą
TrzyMamyDzieci. 13.06.2021r
Sesja fotograficzna członków amatorskiego ruchu artystycznego w MGOK 05.2021r
Wycieczka do Sochaczewa i Niepokalanowa w ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania
Międzypokoleniowe” przy współpracy z Gminną Radą Seniorów 22.06.2021

Przygotowanie programu przez zespół ludowy Nowopiliczanie oraz nagranie wideoklipu
"Wianki" nad Pilicą 20.06.2021r

Polisensoryczne warsztaty ogrodnicze dla dzieci - przy współpracy z grupą TrzyMamyDzieci
w ramach Budżetu Obywatelskiego „Strefa kreatywnych dla małych i dużych” 27.06.2021
Il Koncert przy tężni- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej, przy współpracy z Gminną
Radą Seniorów w ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe” 04.07.21
Warsztaty wyjazdowe amatorskiego ruchu artystycznego w MGOK do Radomia. W tym
zwiedzanie muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, spektakl i wizyta
studyjna w teatrze oraz próby zespołów. 26-29.06.2021r
Występy amatorskiego ruchu artystycznego na ,„Festynie charytatywnym dla Rafała” 04.07.21

w Nowym Mieście
Ill Koncert przy tężni: zespół Racing Team Swing z Warszawy,przy współpracy z Gminną Radą
Seniorów w ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe” 25.07.2021
IV Koncert przy tężni” Meteory Dwa 8.08.2021
Spektakl "Śmieciowy zawrót głowy” oraz warsztaty z dekorowania kamieni dla najmłodszych -

przy współpracy z grupą TrzyMamyDzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego „Strefa
kreatywnych dla małych i dużych” 8.08.21

Przyjęcie Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę 08-09.08.2021r
Warsztaty teatralne dla młodzieży 11-12.08.2021
Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przy współpracy z grupą
TrzyMamyDzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego „Strefa kreatywnych dla małych i dużych”
17.08.2021

V Koncert przy tężni: Alter Novi , przy współpracy z Gminną Radą Seniorów w ramach Budżetu

Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe” 22.08.2021
Wycieczka do Łowicza, Nieborowa i Arkadii w ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania
Międzypokoleniowe” - przy współpracy z Gminną radą Seniorów. 30.08
Współorganizacja Nowe Miasto Biega, w tym występy amatorskiego ruchu artystycznego
w MGOK 2021 04.09.
VI Koncert przy tężni: zespół Reflex przy współpracy z Gminną Radą Seniorów w ramach
Budżetu Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe” 05.09.2021r
Piknik charytatywny dla Zosi Bigos, w tym koncerty Riders, Elżbiety Krawczyk, konkurs młodych
talentów oraz występy amatorskiego ruchu artystycznego w MGOK, animacje, licytacje,
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39:

40.
41.

42.
43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

32.
53.

54.

55.
56.

symulator strzelania, stoiska KGW, motocykliści- przy współpracy z grupą TrzyMamy Dzieci.
12.09.2021
Wycieczka do Radomia - muzeum im. Jacka Malczewskiego i Muzeum Wsi Radomskiej przy
współpracy z Gminną Radą Seniorów w ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania
Międzypokoleniowe” 15.09.2021r
Zakończenie sezonu letnich koncertów przy tężni — VII koncert NOWE BAND.19.09.2021r
Wycieczka do Poświętnego śladami Hubala i na odpust w Studziannej w ramach Budżetu
Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe” przy współpracy z Gminną Radą Seniorów w
ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe”.
Udział Orkiestry Dętej w obchodach 120 lecia OSP w Nowym Mieście
Organizacja i wprowadzenie nowych zajęć stałych do oferty: języka angielski dla dorosłych
05.10.2021r
Kwerenda badawcza w Nowomiejskim Muzeum przy współpracy z Muzeum Archeologicznym
w Warszawie 06.10.2021r
Współorganizacja „Potańcówki u Rososzanek” oraz występ Zespołu Ludowego Nowopiliczanie
Promocja Muzeum podczas Ślubowania Uczniów Technikum ZD w Nowym Mieście
05.10.2021
Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na sztukę „Ryzykowna forsa” przy współpracy
z Gminną Radą Seniorów w ramach Budżetu Obywatelskiego "Spotkania Międzypokoleniowe”.
Realizacja projektu „Kultura blisko ziemi" finansowanego ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego w ramach którego powstał ogród permakulturowy na terenie
MGOku. 16.10.2021

Spotkanie historyczne „ Lotnictwo wojskowe w Nowym Mieście” połączone z finisażem
wystawy fotograficznej „Uchwyć klimat Nowego Miasta”. 22.10.2021
Spotkanie podsumowujące działania z projektu „Spotkania Międzypokoleniowe" realizowane
z Budżetu Obywatelskiego Nowego Miasta. 05.11.2021r
Koncert „Jesteś piękna Jesieni” w wykonaniu zespołu AlterNovi działającego w MGOKu.
07.11.2021

Warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży 09.11.2021r.
"Jesteś piękna Jesieni” - koncert zespołu AlterNovi działającego w MGOKu.07.11.2021r.
Koncert barda i poety Jacka Kadisa, połączony z otwarciem wystawywgalerii MGOK z okazji
obchodów 40-lecia Stanu Wojennego. 26.11.2021r.
Nowomiejskie Mikołajki 2021 6.12.2021r
Wycieczka dla dzieci, młodzieży i rodziców do Krakowa. Udział zespołu ludowego
"Nowopiliczanie” na Ogólnopolskim Turnieju Tańca im. profesora Mariana Wieczystego
w Krakowie ( I,II i Ill miejsca w różnych kategoriach wiekowych)

Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą to środowisko o bardzo dużym potencjale społecznym
i kulturowym. Rolą samorządowej instytucji kultury jest pomoc w uzewnętrznieniu tego potencjału.
Działania nasze mają na celu nie tylko dostarczenie oferty kulturalnej ale również aktywizacji
wszystkich mieszkańców. Filarem tak dobrych wyników naszej pracy jest szeroko zakrojona współpraca
z wieloma podmiotami: władzami samorządowymi, społecznikami i regionalistami, uczestnikami
naszych zajęć, stowarzyszeniami, środowiskom szkolnym i grupom nieformalnym. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu tak wielu osób i środowisk możemy stale poszerzać ofertę kulturalną.
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7.4 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą prowadzi działalność

w oparciu o statut i działa na podstawie uchwał. Jest samorządową instytucja kultury. Nadzór nad jej

funkcjonowaniem sprawuje Burmistrz, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje
i pomocy fachowej udziela Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na czele

Biblioteki stoi Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością,

reprezentuje na zewnątrzi jest za nią odpowiedzialny.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

-gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;

-udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie

wypożyczeń międzybibliotecznych;

- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa;

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, upowszechniania kultury, organizacjami,

stowarzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb

-prowadzeniedziałalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznychi zewnętrznych oraz
doskonalenie form i metod pracy biblioteki.

Biblioteka systematycznie w miarę posiadania środków dokonuje zakupów nowych książek i tym

samym zaspokaja potrzeby czytelników.

Przychody

1. Dotacja podmiotowaz budżetu organizatora

Na podstawie uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście

nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2020r. zaplanowanoz budżetu organizatora dla Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej dotację podmiotową w wysokości 260540 zł. W 2021 r. Miejsko-Gminna Biblioteka

Publiczna otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 260 540 zł. W dniu 30.12.2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła na konto bankowe organizatora niewykorzystana

dotację podmiotową w wysokości 45 485,07zł.
2. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa

Na podstawie umowy nr Z-1.07210.1029.2021 z dnia 14 października 2021 r., biblioteka otrzymała
środki w wysokości 2 500 zł na dofinansowanie realizacji zadania dla kierunku interwencji K.I. 1.1.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek

publicznych.

Zbiory biblioteczne

Stan zbiorów na dzień 31.12.2021 r. liczył 21 671 woluminów

W 2021 r. zakupiono ogółem 515 wol.

W tym:

-ze środków dotacji podmiotowej organizatora — 420 wol. na kwotę 10 032,10 zł
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-ze środków MKiDN- 95 wol. na kwotę 2 500zł
lil Czytelnicy, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1188 użytkowników biblioteki, w tym:

Według|Ogółem |doSlat |6-12lat |13-15lat |16-19lat 20-24 |25-44  |ąs.go  |Powyżel
wieku 60
Ogółem|1188 99 184 111 51 29 340 152 222

Według GW Osoby ih

UA; uczące Ą Pozostalizajęcia |. pracującesię
Ogółem|240 474 474

W roku sprawozdawczym wypożyczono 8839 wol.

IV Komputeryzacja

Biblioteka posiada 8 komputerów, w tym:

-3 dla użytkowników biblioteki z bezpłatnym dostępem do Internetu,
-5 do prac bibliotecznych.

Biblioteka działa w oparciu o elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny MAK+. System zawsze
jest dystrybuowany, jako kompletny system biblioteczny, zawierający wszystkie aktualnie dostępne
moduły systemu oraz funkcjonalności, umożliwiający kompleksową obsługę wszystkich procesów
związanych z książką i czytelnikiem w bibliotece.

W 2021 r. kontynuowane były statutowe działania biblioteki w zakresie gromadzenia, opracowywania
usług informacyjno-bibliograficznych i edukacyjno-kulturalnych. Początek roku to kontynuacja
wypożyczeń księgozbioru na określonych zasadach. To znaczy ograniczony dostęp do regałów
z książkami, kącika czytelniczego oraz stanowisk komputerowych. Czytelnicy rezerwowali książki przez
katalog internetowy programu szukamksiazki.pl, poprzez telefon oraz mail z możliwością odbioru
książek o wyznaczonej godzinie. Kontynuowano usługę „książka na telefon” dedykowana głównie
osobom starszym i niepełnosprawnym, z dowozem książki pod wskazany adres.
W dniach 15.06-09.07 Biblioteka została zamknięta na czas przeprowadzenia skontrum wszystkich
zbiorów bibliotecznych wpisanych do inwentarza Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym
Mieście nad Pilicą. Sprawdzono oraz porównano zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym
materiałów bibliotecznych znajdujących się w bibliotece oraz wypożyczonych na zewnątrz.
Po raz kolejny udało się również zyskać partnerstwo w Ogólnopolskiej Akcji „Mała książka-wielki
człowiek” w ramach, której dzieci z rocznika 2015-2018 otrzymały karty czytelnicze, naklejki oraz
wyprawki składające się z książek. Dzięki tej akcji biblioteka zyskała nowych młodych czytelników.
Kolejny rok biblioteka współpracuje z konsorcjum Legimi — polską wypożyczalnią książek
elektronicznych — jednak tym razem kody zwiększone zostały o darmowy dostęp do audiobooków.

Czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 60 000 pozycji. Wybierać można spośród literatury
popularnej i literatury faktu: romansów, powieści obyczajowych, biografii, kryminałów, reportaży,
bajek i lektur szkolnych. W bibliotece przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkół
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podstawowych, przedszkola oraz szkoły specjalnej. Większa części informacji o inicjatywach

zamieszczana była na stronie facebook.

7.5. Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą.

Żłobek Samorządowy działa w naszej gminie od 2016 roku. Każdy rok przynosi wiele zmian,

nowych ciekawych doświadczeń, placówka ciągle się rozwijai stwarza przyjazne miejsca dla dzieci. Cały

rok kalendarzowy zaplanowany jest z różnymi uroczystościami, dniami kolorowymi, spotkaniami

z najbliższymi. Rok 2021 upłynął jeszcze w obostrzeniach z trwającą pandemią koronawirusa. Jednak

pomimo obostrzeń nasza placówka miała tylko kilkunastodniową przerwę w funkcjonowaniu przy

przerwie wielkanocnej. Cieszymy się, że wszyscy cali i zdrowi przetrwali rok.

Każdego dnia życie żłobkowiczów mija na rozwijających i edukacyjnych zabawach.

Utrwalaliśmy sobie kolory poprzez organizowanie kolorowych dni — dzień biały, zielony, żółty,

niebieski, walentynki w kolorze czerwonym. Ćwiczyliśmy podstawowe figury geometryczne.

Zapoznajemy dzieci ze zgodą zabawą, dzieleniem się zabawkami, pracą w zespołach. Celebrowaliśmy

w tym roku wiele dni z kalendarza świąt nietypowych. Do takich dni zaliczamy : dzień pizzy, dzień

dinozaura, dzień autyzmu, dzień kropki, dzień drzewai wiele innych. W maju odwiedziliśmy Straż

Pożarną w Nowym Mieście nad Pilicą. W październiku odwiedziła nas grupa Teatralna

z przedstawieniem dla dzieci — Wielkie Sprawy Małej Żaby.

W minionym roku organizowaliśmy ważniejsze wydarzenia dla najbliższych — Dzień Babci

i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, a także ważne uroczystości dla dzieci — Dzień Dziecka, Pasowanie na

Żłobkowicza, spotkanie ze Świętym Mikołajem. Pomimo trwających obostrzeń występy były

nagrywane i udostępniane najbliższym. Liczymy, że rok 2022 pozwoli więcej cieszyć się ze wspólnych

spotkań w placówce.

Wszystkie zaplanowane dni wypełnione były po brzegi zabawami ruchowymi, sportowymi,

sensorycznymi a także pracami plastycznymi. Żłobek jest miejscem gdzie codziennie dbamy o komfort,

radość i zadowolenie naszych dzieci, a także rodziców. Stwarzamy przyjazne warunki do rozwoju

emocjonalnego. To co dzieje się za żłobkowymi drzwiami staramy się zapisywać na zdjęciach, aby mogli

rodzice i osoby obserwujące placówkę troszkę zajrzeć co się u nas dzieje. Żłobek aktywnie działa na

naszej stronie internetowej, a także na Facebooku.

Każdy dzień przynosi nam jakieś nowe doświadczenia, sukcesy, czasami też jakieś porażki.

Jednak ze wszystkim sprawnie sobie radzimy. Cieszymy się, że możemy każdego dnia dzielić naszą

radość z tymi maluszkami.

7.6 Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą

Należy również wspomnieć o realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych-

Samorządowego zakładu budżetowego za pośrednictwem którego, od dnia 01.01.2021 roku gmina

realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Z zaplanowanej kwoty przychodów 2 431 141,00 zł

zrealizowano 3 107 879,28 złtj. 127,84 % planu( wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych

oraz stanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego) , natomiast koszty

zaplanowane w kwocie 2 431 141,00 zł. Zrealizowano na poziomie 3 107 879,28 zł tj. 127,84 % ( wraz

z odpisem amortyzacyjnym, nadwyżką środków obrotowych — 127 404,17 zł. oraz stanem środków

obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy

wyniósł 652 538,62 zł.
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Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę2 124 959,13 zł. (dostawa wodyi usługi wodno- kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta).
Największą pozycje wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń-

1 260 787,15 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały, biurowe,
materiały do remontu siecii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły 214 745,05 zł. Jedną
z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni- 301 361,16 zł.
Również zakup usług remontowychi pozostałych zamknął się kwotą 150 325,60 zł.

Za 2021 rok działalność Zakładu Usług Komunalnych- samorządowego zakładu budżetowego
zamyka się stratą netto w wysokości 2 729,23 zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego wyniósł 202 000,00 zł.

Na koniec roku 2021 samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto — 177 591,67
zł. w tym należności wymagalne netto w wysokości 29 016,54 zł., natomiast nie posiadał zobowiązań
wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 236 129,02 zł.

8. Wydarzenia kulturalne i promocja gminy
W związku z wystąpieniem stanu epidemii, który został wywołany zakażeniem wirusem SARS-COV-2

w gminie Nowe Miasto nad Pilicą, w porównaniu z latami ubiegłymi (pomijając rok 2020) odbyło się
znacznie mniej wydarzeń kulturalnych, sportowych i promujących gminę.

* wydanie Informatora Gminy Nowe Miasto nad Pilicą nr 1/2021
*3 Maja odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucjj 3 Maja.

Z okazji przypadającego na dzień 4 maja święta patrona strażaków — św. Floriana, uroczystość ta
została połączona z obchodami Dnia Strażaka. W związku z sytuacją związaną z pandemią
uroczystości miały charakter symboliczny.

ew dniu 15 sierpnia odbyły się uroczystości patriotyczno — religijne upamiętniające
101. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz Święto Wojska Polskiego. W związku
z sytuacją związaną z pandemią uroczystości miały charakter symboliczny.

* W dniu 11 listopada odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca 103. rocznicę
Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste obchody odbyły się w Klasztorze Braci Mniejszych
Kapucynów. Rozpoczęły się koncertem „Upragniona wolność...”
w wykonaniu solistów Sylwii Przetak oraz Kamila Zięby przy akompaniamencie Adama Sychowskiego.
Artyści wykonali znane pieśni patriotyczne, m.in.: „Rozkwitały pąkibiałych róż”, „Modlitwa obozowa”
czy „Marsz Pierwszej Brygady”. Po koncercie została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny,
która odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem asysty z Centrum Rozpoznania
i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu. Po nabożeństwie orszak niepodległościowy na czele
z Kompanią Honorową 42.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, uczniów Niepublicznego Technikum
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Zawodowego w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

z pochodniami, licznymi sztandarami oraz mieszkańcami przeszedł pod pomnik — obelisk poświęcony

wszystkim poległym za wolność Ojczyzny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu

hymnu państwowego głos zabrał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Niepodległościowy Apel

Pamięci odczytał kpt Michał Warias, po którym kompania oddała salwę honorową pamięci

bohaterów poległych w walkach za wolność i niepodległość Ojczyzny. Następnie złożono wiązanki

kwiatów i zapalono symboliczny znicz, a na zakończenie uroczystości był pokaz sztucznych ogni oraz

gorąca grochówka dla wszystkich uczestników uroczystości.

W uroczystościach uczestniczyli: Senator RP Stanisław Karczewski, Dowódca 42.Bazy Lotnictwa

Szkolnego w Radomiu płkpil. mgrinż. Maciej Siemiński, Zastępca Komendanta Centrum Rozpoznania

i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu płk Piotr Janicki, wojskowy Komendant Uzupełnień

Warszawa — Mokotów ppłk Robert Małkowski, Zastępca Dyrektora radomskiej delegatury

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Czesław Ziemniak, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu

Andrzej Mazur, Radni Rady Powiatu Grójeckiego, Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym

Tomaszem Pietruchą, Andrzejem Zającem i Komendantem Jackiem Chrobokiem, Dyrektorzy

i pracownicy instytucji z terenu gminy NM, kombatanci walk o niepodległość, Siostry Przełożone

i Matki Generalne Zgromadzeń z terenu gminy, leśniczy, Dyrektorzy, Nauczyciele oraz uczniowie

Szkół, Przedstawiciele Instytucji Pozarządowych oraz mieszkańcy i poczty sztandarowe.

« 6 grudnia Gmina Nowe Miasto nad Pilicą wraz z Miejsko — Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowały imprezę mikołajkową

dla najmłodszych, połączoną z zapaleniem dekoracji świątecznych.

8.1. Imprezy sportowe

«13 czerwca odbyłsię turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 15.

«21 sierpnia odbył się turniej piłki siatkowejdla dzieci i młodzieży do lat 15.

+ 4 września odbyła się impreza biegowa NOWE MIASTO BIEGA 2021 organizowana przez Gminę

Nowe Miasto nad Pilicą we współpracy z Klubem Sportowym „PILICA NOWE MIASTO” oraz Gminną

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to plenerowa impreza o charakterze

sportowym. Najmłodsi uczestnicy w „Biegu Krasnala i Skrzata” mieli do przebiegnięcia odcinek 350

m,a starsze dzieci, młodzieżi dorośli odcinek 3,5 km. Łącznie wystartowało ok. 400 osób. Każdy

uczestnik na start otrzymał koszulkę, a po przekroczeniu mety uczestnicy Biegu Głównego medal

i butelkę wody. Były też napojei kiełbaski z grilla, a dla Krasnali i Skrzatów rozlosowano 5 nagród

ufundowanychprzez Senatora RP pana Stanisława Karczewskiego oraz wręczono drobne upominki.

Wśród biegaczy biorących udział w Biegu Głównym rozlosowano liczne nagrody w postaci
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3 rowerów, około 80 piłek i wiele symbolicznych upominków, m.in. plecaki, worki, zestawy do

kometki.

e 28 listopada odbył się turniej piłki nożnej skierowany do osób w wieku 15+.

8.2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

1. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” została
wyposażona i zmodernizowana świetlica wiejska na potrzeby społeczności lokalnej w celu
organizacji spotkań kulturalnych i integracyjnych mieszkańców wsi Rosocha.
Koszt zadania to 19 957,85 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała 50% dofinansowania
z budżetu województwa mazowieckiego.
2. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zakupione
zostało wyposażenie dla świetlicy wiejskiej niezbędne do realizacji działań związanych z organizacją
spotkań kulturalnych i integracyjnych mieszkańców wsi Świdrygały.
Koszt zadania to 7 200,17 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała 46,22% dofinansowania
z budżetu województwa mazowieckiego.

9. Infrastruktura sportowa

Ogródek jordanowski na ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

W ramach Budżetu Obywatelskiego jednym z projektów do realizacji, który został wyłoniony w drodze
głosowania był Ogródek Jordanowski. Lokalizacją wybraną do realizacji tej inwestycji była działka
gminna przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (osiedle Sady).

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw z następującymi
urządzeniami: zestaw zabawowy — składający się z dwóch wież, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej

i pomostu; huśtawka wahadłowa 2-stanowiskowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym, karuzela
tarczowa z siedziskami, ławka stalowa z oparciem oraz kosz metalowy na odpadyi regulamin placu
zabaw. Koszty zakupu urządzeń to 14 564,49 zł. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej -

4 305,00 zł. Koszty montażu urządzeń — 1 000,00 zł.
Działka, na której według projektu zlokalizowany był ogródek jordanowski wymagała wielu prac
porządkowych, aby przygotować teren do montażu urządzeń zabawowych. Konieczne było wycięcie
drzew, usunięcie korzeni oraz wyrównanie terenu. Ponadto wywieziono gruz, który zalegał pomiędzy
rosnącymi drzewami. Koszty prac porządkowych to 11.927,13 zł.
Całkowity koszt realizacji tego zadania to 31.796,62 zł.
Ogródek jordanowski jest dopiero pierwszym punktem zagospodarowania tego terenu, który zapewni
aktywne spędzanie wolnego czasu dzieciom i rodzicom na świeżym powietrzu oraz integrację lokalnej
społeczności.

Plac zabaw w miejscowości Wał.

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok zaplanowano do realizacji budowę placu zabaw
w miejscowości Wał.

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw z następującymi
urządzeniami: zestaw zabawowy — składający się z wieży z dachem, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej,
schodków i huśtawki wahadłowej 2-stanowiskowej z siedziskiem płaskim i kubełkowym; bujak na
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sprężynie, ławka stalowa z oparciem oraz kosz metalowy na odpadyi regulamin placu zabaw. Koszty
budowy placu zabawto 13 923,60 zł. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej - 1 500,00 zł.

Całkowity koszt realizacji tego zadania to 15 423,60zł.
Ponadto, jak w latach ubiegłych, w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą rokrocznie dokonuje się przeglądu

i remontów placów zabaw.

W 2021 roku koszty wykonania przeglądu wyniosły 2 055,90 zł brutto, natomiast koszty remontów
i konserwacji wyniosły 19 282,54 zł brutto.

10. STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja dot. mienia komunalnego

Powierzchnia gruntów ogółem: 109 ha

w tym:

- parki: 22,2 ha

- ogrody działkowe: 3,6 ha

- lasy: 0,3

- inwestycyjne: 15,0 ha

- pozostałe: 67,9 ha

Działki budowlane w rejonie ul. Rawska — Morelowa

W roku 2021 nie posiadaliśmy działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. W rejonie
osiedla Rawska-Sadowa posiadamy 13 działek o pow. średnio 700 m? oraz jedną działkę o pow.ok. 1

ha — ale teren zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczony jest pod „przemysł” [symbol PP w

mpzp]. Sprzedaż może nastąpić dopiero po zmianie planu zagospodarowania

Sprzedaż nieruchomości w 2021 r.

kwota netto
L.P.|nr działki Położenie opis uzyskana ze

sprzedaży

1...|1088 Prosna droga 2 500,00zł
2. |433 Domaniewice tzw. żwirownia 21 300,00 zł

3. |1080 Łęgonice droga 1 600,00 zł
4. |1130 Prosna 9 000,00 zł
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5. |46 Świdrygały droga 3 600,00 zł

6. '-|20 Wierzchy 17 200,00 zł

Razem: 55 200,00 zł

Sprzedaż lokali w 2021 r.

Lokal nr 8 w budynku przypl. Kościuszki 3 sprzedany w przetargu za kwotę 26 300,00 zł (netto)

Nieruchomości znajdujące się w dzierżawie:

Nowe Miasto nad Pilicą cz. działka nr 658 o pow. 432 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 15 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 15 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz: dz. 1837/38 o pow. 18
Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 18 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 15 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. 700/1 o pow. 30 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1861 o pow. 18 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1935 o pow. 300 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 809 i 852 o pow. 1656 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 743 o pow. 60 m?

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 225/11 o pow. 120 m?

Nowe Miasto nad Pilicą dz. 686, 687 o łącznej pow. 3779 m2

Zasób lokali mieszkalnych

1.|Warszawska 61 6

2. Targowa 4A 145,2 7

3. Targowa 21 i 21b 190,2 6

4. Targowa 41 254,0 8
5* Tomaszowska 51 256,0 8

r pl. Kościuszki 3 51,2 2

2: pl. O .H. Koźmińskiego 7 119,1 4
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3) Ogrodowa 4 1

4. Ogrodowa 6 71,0 2

5. Bielińskiego 28 267,8 Z

6. Jankowice 20 113,0 8

Z. Rosocha 150,0 3

razem: 1833,2 57

Lokale „socjalne”

Rokitnica 109,11 m?

1. |Szkolna 1 173,0 1

2. |Targowa 21 72,0 1

3. |pl. Kościuszki 16 83,0 4

4. |pl. O. H. Koźmińskiego 7 106,3 o.

5. |pl.O.H.Koźmińskiego 1/2|835,9 1

Razem: 1270,2 2

1. Rosocha
2. Rokitnica
3. Jankowice
4. Domaniewice

Bieliny3

szkoły.

Świetlice wiejskie (obiekty po dawnych szkołach):

Ponadto we wsiach Wałi Rudki znajdują się świetlice wiejskie urządzone w innych obiektach niż dawne
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Strażnice OSP będące własnością gminy

t
2:
3;
4.

Bieliny (łącznie ze świetlicami wiejskimi)
Domaniewice (łącznie ze świetlicami wiejskimi)
Rosocha (łącznie ze świetlicami wiejskimi)
Jankowice (łącznie ze świetlicami wiejskimi)

Obiekty (nieruchomości) oświatowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego — ul. Szkolna 4 (dz. 1834)
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Wojtyły — ul. Ogrodowa 16 (dz. 599/3)
3. Publiczna Szkoła Podstawowaim. bł. F. Siedliskiej w Żdżarach (dz. 331/2)
4. Samorządowy Żłobek — ul. Tomaszowska 5 (dz. 1670)

Obiekty kultury:

Miejsko-Gminny Dom Kultury — ul. Tomaszowska 5 (dz. 1670)

Rok 2021 był kontynuacją zmian wywołanych pandemią, których Wszyscy w jakimś stopniu
doświadczyliśmy. Pomimo wielu trudności, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podjęła szereg działań

i aktywności zmierzających do poprawy komfortu życia jej mieszkańców.
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