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Na podstawie art.  28aa ust.l ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym Burmistrz przedstawia raport o stanie Miastai Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

za 2020 rok.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

1.1 Położenie, powierzchnia i ludność gminy

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

w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Gmina zajmuje powierzchnię 15 851

ha. Szczególną rolę na tym terenie odgrywają grunty rolne i stanowią one największy udziałtj. 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.

Są to powiaty: przysuski i białobrzeski w województwie mazowieckim oraz powiaty: rawski,

tomaszowski i opoczyński, które należą do województwa łódzkiego. Gmina sąsiaduje z następującymi

gminami:

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

łódzkie),

e od strony północnejz gminą Sadkowice z powiatu rawskiego (województwo łódzkie)
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1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy i Rada Miastai 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 MłodzieżowaRada Gminy składająca się z 13 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 Podstawowa im. 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 Ewidencjąi Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu na dzień
31 grudnia 2020 roku ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmowała 598
pozycji, z czego status „aktywny” posiadały 277 podmioty, status „wykreślony” posiadało 261
podmiotów, status „zawieszony” posiadały 55 podmioty, a liczba podmiotów prowadzących
działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała5 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;

e 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;
Udzielono dotacji w wysokości 4090,00 zł na rozwój kulturalno-oświatowy;

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) rozwój kultury fizycznej i sportu:

e Klub Sportowy Pilica Nowe Miasto
W 2020 roku udzielono dotacji w wysokości 160 000,00 zł. na rozwój kultury fizyczneji sportu.

e Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Miasta
W 2020 roku udzielono dotacji w wysokości 9 995,80 zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu

e Klub sportowy Żdżary
d) inne

« Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Mieście nad Pilicą

« Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

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

« Polski Związek Wędkarski — Koło Nr 15 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
44 588.417,35 zł 36 749.967,56zł + 7 838.449,79 zł

2.2 Poziom zadłużenia

Poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku — według sprawozdania RbZ
—  ztytułu pożyczek, kredytów i obligacji wyniósł 11 332.315,87 zł.

Zobowiązania finansowe Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na dzień 31 grudnia 2020 rokuna podstawie sprawozdania Rb-28S wyniosły ogółem 1 309.087,22 zł.

2.3. Zaległości podatkowe podatników

Łączne zobowiązanie pieniężne:

- zaległości - 199 577,41 zł i odsetki 30 132,00 zł

w tym:

zaległość odsetki

- podatek od nieruchomości: - 151 372,01 zł- 27 343,00 zł
- podatek rolny - 32302,79zł - 1 695,00 zł
- podatek leśny - 15 902,61zł - 1 094,00 zł

Podatek od nieruchomości uspołeczniony - 131935,01zł- 4312,00 zł

Podatek rolny uspołeczniony - 423,00 zł - 0,00 zł

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

3.1 Wydatki inwestycyjne

INWESTYCJE 2020
Nazwa zadania Koszty Pozyskane|Uwagi

poniesione Środki w zł
w 2020 rokuzł

(P) Dotacja celowa — pomoc finansowa dla|79 486,00 Zrealizowano

Powiatu Grójeckiego — Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1689W Domaniewice — Bieliny -

Łęgonice.
(P) Dotacja celowa — pomoc finansowa dla|144 355,72 Zrealizowano

Powiatu Grójeckiego — Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1690W Żdżary - Domaniewice
Dotacja celowa — pomoc finansowa dla Powiatu|103 300,00 Zrealizowano

Grójeckiego — Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1689W Domaniewice — Bieliny — Łęgonice
(890mb)
Przebudowa chodnika przy ul. Bielińskiego|42 302,04 Zrealizowano

w Nowym Mieście nad Pilicą
Przebudowa chodnika przy ul. Rawskiej|42 086,34 Zrealizowano

w Nowym Mieście nad Pilicą
Przebudowa chodnika na PI. O.H. Koźmińskiego|40 344,86 Zrealizowano

w Nowym Mieście nad Pilicą
Przebudowa drogi we wsi Wierzchy 199 308,62 97 809,31 Zrealizowano

Przebudowa ulicy Rawskiej i  Orzechowej|14 760,00 Ww trakcie

w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) realizacji

Przebudowa ulicy Tomaszowskiej (boczna)|29 817,66 Zrealizowano

w Nowym Mieście nad Pilicą
Remont chodników na osiedlu za szpitalem|39 633,68 Zrealizowano

w Nowym Mieście nad Pilicą
Remont drogi lokalnej we wsi Łęgonice 153 870,06 Zrealizowano

Remont ulicy na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej w 23 754,81 Zrealizowano

Nowym Mieście nad Pilicą
Przebudowa terenu sportowego — wymiana | 186 597,89 100% Zrealizowano

nawierzchni boiska na bezpieczną oraz
wyposażenie w małą architekturę w Żdżarach

(Covid -19)
Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole|146 962,02 100% Zrealizowano

Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą (Covid
-19)
Budowa placu zręcznościowego (system ćwiczeń|22 318,00 Zrealizowano

siłowych) przy ul. Tomaszowskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą
Dotacja celowa — pomoc finansowa dla Powiatu|2 000,00 Zrealizowano

Grójeckiego — Zakup samochodu



przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych
(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami | 688 546,82 Zrealizowanodo granicy nieruchomości gruntowej w rejonie
ulic:  Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej
w Nowym Mieście nad Pilicą
(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przy|39 237,00 100% Ww trakcieul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą (Covid- realizacji
19)
(P) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej|0,00 W trakcie
w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) realizacji(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia|0,00 Ww trakcie
w Nowym Mieście nadPilicą (dokumentacja) realizacjiBudowa kanalizacji deszczowej w ul. Orzechowej|75 657,00 69 393,00|Zrealizowano
w Nowym Mieście nad Pilicą (Covid-19)
Zamiatarka uliczna do ciągnika MARATHON| 57 810,00 100% Zrealizowano1200 (Covid-19)
FS Rozbudowa oświetlenia drogowego w Sacinie|13 200,00 Zrealizowano
przy drodze gminnej
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych|20 910,00 W trakcie

w Nowych Łęgonicach (dokumentacja) realizacji
Dotacja celowa na dostosowanie infrastruktury|15 000,00 Zrealizowano
Miejsko Gminnego Domu Kultury w Nowym
Mieście nad Pilicą do potrzeb osób
niepełnosprawnych

FS Ogrodzenie świetlicy wiejskiej we wsi|11 445,46 ZrealizowanoGodzimierz
FS Ogrzewanie świetlicy (nadmuchowe) | 13 841,01 Zrealizowano
w Jankowicach
FS Świetlica wiejska w Świdrygałach — zakup| 12 042,00 Zrealizowano
drewnianego domku z przeznaczeniem na
świetlicę
(P) Zagospodarowanie terenu przy tężni (ławki,|96 520,87 33 723,00 Zrealizowano
ciągi komunikacyjne, zieleń) w Nowym Mieście
nad Pilicą
Budowa placu zabaw w miejscowościBieliny 15 858,77 9988,00 Zrealizowano
Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej|747,00 W trakcie
nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą realizacji

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

36 749.967,56 2 331.693,63 6,34%
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Proporcje inwestycj
zostały zaprezentowane w formie graficznej:

Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne w gminie (zł)

» 1. wydatki ogółem

3.3 Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

= 2.wydatki inwestycyjne

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok

i do całkowitych wydatków budżetowych oraz struktura wydatków inwestycyjnych

Dział Nazwadziału Plan Wykonanie Aina
600 Transport i łączność (utwardzanie|196 124,29 194 024,29 98,93

dróg)
750 Administracja publiczna (tablice) 1 600,04 199,97 12,50

754 Bezpieczeństwo publiczne (OSP) 7 000,00 7 000,00 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona|36 362,78 35 180,00 96,75

środowiska (oświetlenie)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa|126 384,56 116 185,96 91,93

narodowego (świetlice)
Razem: 367 471,67 352 590,22 95,95

Realizacja przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok

Nr Nazwa projektu Plan Wykonanie %

projektu
1 Poprawa infrastruktury na osiedlu przy ul.

20.000 zł 19926,00zł|99,63%
Ogrodowej

2 Spotkania międzypokoleniowe 20 000 zł 17 376,48 zł|86,88 %

3 „Ogród Jordanowski” 20 000 zł 18 869,49 zł|94,35%
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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

W ramach remontów bieżących Gmina otrzymała dotację z państwowego funduszu celowego
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem nadofinansowanie realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej Żdżary — Godzimierz — gr. woj. (Lewin)i Bełek — Świdrygały w wysokości 209 030,00 zł. Przekazanie dotacji w wysokości 209 029,34 zł.
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą jest w 93% zwodociągowana i w 56% skanalizowana.
4.2 Zagospodarowanie przestrzenne
Cały obszar gminy Nowe Miasto nad Pilicą objęty jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. W dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą uchwałąnr XVIII/136/2020 przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Nowe Miasto nad Pilicą. Dbając o interes mieszkańców i przedsiębiorców, Gmina Nowe Miastonad Pilicą prowadzi obecnie prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminyw Nowym Mieście nad Pilicą.

5. GOSPODARKA ODPADAMII OCHRONA ŚRODOWISKA

5.1 Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z Uchwałą nrXV/120/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia12 grudnia 2019r. stawki opłat w 2020 roku wynosiły:

* dla odpadów komunalnych zbieranychi odbieranych w sposób selektywny:

* 20,00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość —

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby,

* 10,00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość —

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

* Podwyższona stawka miesięczna w przypadku niedopełnienia przez mieszkańców obowiązkuselektywnego zbierania odpadów komunalnych

* 60,00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość —

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby,
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e 30,00 zł/miesiąc na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość —

dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym stawka
dotyczy osoby5 i kolejnej.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) 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.

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.

W ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zakupiono 2 szt. koszy na śmieci
o wartości 1687,56 zł. oraz zakup koszy na psie odchody w ilości 3 szt.w kwocie 1.449,00 zł jak również
zlecono prace porządkowe, które są wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Nowym Mieście
nad Pilicą. Ponadto uprzątnięto i wywieziono odpady z dz. nr ew. 563 (tzw. „Hiszpanka”) Kwota

3.000,00 zł brutto. Zakupiono ławki w ilości 2 szt. na kwotę 1.651,60 zł brutto

W 2020 roku została podpisana umowa koncesji na Rekultywację gminnego składowiska odpadów w
Nowych Łęgonicach, w ramach której Zleceniobiorca pokrywa koszty rekultywacji, koszty innych usług
związanych ze składowiskiem np. koszty monitoringu środowiskowego czy wizyjnego jak również płaci
czynsz dzierżawny
Ponadto w 2020 roku została podpisana umowa na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzenia rolniczego. Z terenu gminy zostało odebranych łącznie 7,010 Mg ww. odpadów.
Całkowity koszt 7.581,00 zł, w tym dotacja 3.505,00 zł

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
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przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami uczestniczącymi w
wypadkach drogowych. Opłaty z tytułu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 57.012,85 zł.
W 2020 roku opracowano i wykonano:

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 msc. Pobiedna — odcinek od I mostku doIl mostku Kwota 17.712,00 zł brutto
2. Remont przepustu w miejscowości Wólka Magierowa Kwota 8.500,00 zł brutto (Fundusz sołecki)
3. Zakup ławek w ilości 2 szt. Kwota 1.651,60 zł brutto
4. Wyznaczenie aglomeracji Nowe Miasto nad Pilicą uchwałą nr XXX/196/2020 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2020 r.. Dokument opracowany we własnym zakresie.
5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKAdla gminy Nowe Miasto nad Pilicą 2018-2021 z perspektywą do
roku 2025

- kontrole palenisk domowych

- czujnik jakości powietrza

6. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST dla powiatu grójeckiego i gmin powiatu

- w ramach programu gmina usunęła 123,904 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt całkowity
zadania 47.083,52 zł brutto, w tym dotacja 32.958,46 zł
7. LOKALNY PROGRAM REIWTALIZACJI Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023

- w ramach modernizacji parku miejskiego wybudowano dwa ciągi piesze i jeden ciąg pieszo-jezdny
oraz wyposażono terenwtrzy ławki parkowe. Koszt inwestycji brutto 103.016,57 zł
8. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA dla strefy mazowieckiej

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

6. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2020 roku wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wyniosły 148 729,46 zł. Wydatki ogółem jakie zostały poniesione to 101 170,59 zł.

W ramach poniesionych wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi:

1. Wsparto działania profilaktyczne prowadzone bezpośrednio w szkołach,
dofinansowano konkursy i spektakle profilaktyczne, ferie zimowe oraz wycieczki
ikolonie letnie dla uczniów z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w ramach
przeciwdziałania uzależnieniom — 11.109,04 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 oraz wspieranie inicjatyw organizacji
pozarządowych np. akcja pt. Nowe Miasto Biega — 59.085,21 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 —

30.976,34 zł
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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 2020 r.:

1. Świadczenia rodzinne w 2020 roku:

Łączna kwota środków finansowych wydatkowana na świadczenia rodzinne w 2020 roku

wynosi 2 734 366,81 zł w całości finansowana z budżetu państwa, z której skorzystało 463
rodzin.

Świadczenia rodzinne obejmują następujące zasiłki:

1. zasiłek rodzinny — 5877 świadczeń na kwotę 669811,33 zł

2. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

« urodzenie dziecka- 27 świadczenia kwota 22229,28zł
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 165 świadczeń kwota
61 771,93 zł

samotnego wychowywania dziecka- 214 świadczenia kwota 42 226,96 zł

kształceniai rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 309 świadczeń kwota 32258,36
rozpoczęcia roku szkolnego- 557 świadczenia kwota 32401,06zł
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- 652 świadczeń kwota 45509,64zł
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-874 świadczeń kwota 81 279,38 zł

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka — 46 świadczenia kwota
46 000 zł

4. świadczenie rodzicielskie — 197 świadczeń kwota 174809 zł

świadczenia opiekuńcze:n

świadczenie pielęgnacyjne — 322 świadczeń kwota 588519 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy — 105 świadczeń kwota 64620zł
zasiłek pielęgnacyjny — 20500 świadczeń kwota 442347zł
zasiłek dla opiekuna- 12 świadczenia kwota 7440 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe- 254 świadczenia kwota 91 361 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne155 świadczeń kwota 16596zł

2. Fundusz alimentacyjny w 2020 roku:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2020 pobierało 20 rodziny, 37 osób uprawnionych
do świadczeń, wypłacono 436 świadczeń na kwotę 184580 zł, środkiwcałości finansowane z budżetu państwa.

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 2020 roku do dnia 31
grudnia 2020, r. świadczenia wychowawcze pobierało 737 rodzin na 1234 dzieci, liczba
wypłaconych świadczeń 14209 na kwotę 7 072 345,28 zł, w pełni finansowane z budżetu
państwa. W 2020 roku zostało przyjętych 68 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego, z czego 23 wpłynęło drogą elektroniczną oraz wydano 2020 decyzji. W 2020 rok
wysłano 12 wniosków w celu czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

4. Realizacja dodatków mieszkaniowychi energetycznych:

Dodatki mieszkaniowe- w 2020 r. wypłacono 320 świadczenia na kwotę 59246,74 zł, z których
skorzystało 36 świadczeniobiorców zł ( zadanie własne gminy).

Dodatki energetyczne w 2020 r. wypłacono 63 świadczenia na kwotę 866,56zł z których skorzystało 5
świadczeniobiorców. ( zadanie zlecone).

5. Realizacja rządowego programu „ Dobry Start”

W 2020 roku złożono 511wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, w tym 186
elektronicznie. co daje 739 świadczenia . łączny koszt realizacji zadania wyniósł 229 090zł.
Wypłata świadczenia dobry start jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymuje na
ten cel dotację z budżetu państwa.

6. Realizacja Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państw
i wynosił w 2020 roku 205,43 zł zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych. W roku
2020 wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożyło 20 rodzin wydano 67 kar w tym 49
elektronicznie.

7. Realizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań OPS należy obsługa techniczno-organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 r. odbyły 4 posiedzenia Zespołu
Interdyscyplinarnego, natomiast pozostałe 22 spotkania grup roboczych miały na celu zapoznanie

się z „Niebieskimi Kartami”, które wpłynęły do Przewodniczącego oraz ustalenie dalszego trybu
postępowania dla poszczególnych przypadków. W 2020 roku prowadzono11 procedur „Niebieska
Karta”, z tego 8 wszczęto w roku sprawozdawczym.. Zakończono na wniosek członków grup
roboczych 7 procedur „Niebieska Karta” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie oraz
stwierdzeniu braku zasadności podejmowania działań. Na obsługę zespołu interdyscyplinarnego
wydatkowano kwotę 904,55 zł (zadanie własne gminy).

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

Asystent rodziny zatrudniony w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście nad Pilicą w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. pracował
z 10 rodzinami. Uzyskano dotację na to zadanie w kwocie 1700 zł z Urzędu Wojewódzkiego.

W 2020 roku wydatkowano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 8
dzieci w 7 rodzinach zastępczych 2 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka. Łączny koszt gminy na
rodziny zastępcze wyniósł 650643,28 zł . 2 rodziny to rodziny zastępcze spokrewnione, a 5 rodzin to
rodziny zastępcze niespokrewnione. Koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi
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694zł, a w rodzinie zastępczej niespokrewnionej 1052 zł. Koszt pobyty dzieci w Domu Dziecka w Rawie
Mazowieckiej wynosi miesięcznie 4468,70 zł

9. 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 2020 ogółem skorzystało 137rodzin, co oznacza objęcie pomocą
227 osób. Przeprowadzono 251 wywiadów środowiskowych oraz wydano 243 decyzji
administracyjnych. Z pomocy udzielonej w formie pracy socjalnej skorzystało łącznie 142 rodzin. Z

zasiłku stałego wraz ze składką zdrowotną korzystały 33 osoby, były to 361 świadczenia na kwotę 215
834zł , składka zdrowotna w wysokości 19 306,68 zł . Na realizacje tego zadania otrzymaliśmy 100%
dotacji środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego

Z zasiłku stałego wraz ze składką zdrowotną korzystały 33 osoby, były to 361 świadczenia na kwotę
215 833,60 zł , składka zdrowotna w wysokości 19 306,68 zł . Na realizacje tego zadania otrzymaliśmy
100% dotacji środków finansowych z Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki okresowe w roku 2020 wypłacono 1 rodzinie, 4 świadczeń na kwotę 762zł. Na to zadanie także
otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 762zł.
Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: udzielono pomocy 43 rodzinom
na kwotę 10 150 zł ze środków budżetu Gminy na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
lekówi leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na wykonanie drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu.

W 2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował także:
« dopłatę do kosztów utrzymania 15 osób w domach pomocy społecznej (zadanie własne

gminy o charakterze obowiązkowym) — 360180,01 zł, Koszty opłat za pobyty w DPS są wysokie
i każdego roku coraz wyższe.

*  0d2020 roku koszt pobytu w dps wynosi DPS Nowe Miasto nad Pilicą na ul. Bielińskiego 3600
zł „w DPS Nowe Miasto nad Pilicą na ul. Ogrodowej 4394,76 zł,

w DPS Tomczyce 4075,00 zł, w DPS Lesznowola 4 376,58 zł
* zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego kwocie —

2850 zł.
«_ Świadczenie usług opiekuńczych zadanie własne gminy dla 10 osób, 1770 świadczenia na

kwotę 81 774 zł- objęte były osoby samotne, chore, niepełnosprawne, wymagające pomocy
w podstawowych czynnościach dnia codziennego.

*_'W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej opłacał posiłki dla 65 osób (dzieci i młodzież) ze 33 rodzin, wydano
9 213 posiłków

* Zrealizowano 30świadczeń na zakup żywności dla 73 osób na kwotę 12 300 zł
*  Łącznykoszt realizacji programu wyniósł 37 029 zł , w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła

23 328 zł a wkład własny z budżetu gminy wyniósł 13701 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. z2020r., poz1398
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 2020r. wydano 11

decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymienionych świadczeń, kwota pozyskana z Urzędu
Wojewódzkiego
1760,00 zł.
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10. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Od 2015 roku Miejsko Gminny Ośrodek PomocySpołecznej wydaje skierowania do otrzymania pomocy
żywnościowej z Caritas w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -

Podprogram 2020 realizowany jest od sierpnia 2020 do czerwca 2021 roku. Pomoc żywnościowa,
w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobomi 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. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie
Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie tut.
ośrodek wydał 59 skierowań, pomocą zostało objętych 126 osób.

11. Wspieraj seniora.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70lat 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, aktualnie został przedłużony na 2021 rok.

Program ma na celu wsparcie finansowe gminwzakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie
polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w
tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia
wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania
upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).
Od 20 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 z programu Wspieraj Seniora skorzystało 25 osób.
Na ten cel Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotacje w kwocie 20751,00 zł, przy wkładzie
własnym gminy w kwocie 5188,00 zł.

7.2. Oświata w gminie Nowe Miasto nadPilicą

7.2.1 Podstawowe dane o placówkach oświatowych.

Sieć szkolno-przedszkolna w 2020r. 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 2020r. działalność prowadziła jedna placówka niepubliczna:
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Niepubliczne Przedszkole „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą.

Liczba uczniów — liczba oddziałów
Stan na 31.03.2020 r.
(rok szkolny 2019/2020)

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

liczba

Przedszkole
„PAULA”

Niepubliczne
92 uczniów — 4 oddziały 87 uczniów — 4 oddziały

3. 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 30.09.2019 r.
(rok szkolny 2019/2020)

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

Liczba uczniów
oddziałów

liczba
243 uczniów — 14 oddziałów 264 uczniów — 15 oddziałów

Liczba nauczycieli 37 37

Liczba pracowników
12 11

niepedagogicznych

Publiczna Szkoła Podstawowaz im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą
Stan na 30.09.2019 r. Stan na 30.09.2020 r.
(rok szkolny 2019/2020) (rok szkolny 2020/2021)

Liczba uczniów - liczba|Szkoła podstawowa: Szkoła podstawowa:
oddziałów 157 uczniów — 9 oddziałów 169 uczniów — 9 oddziałów
Liczba nauczycieli 27 27

Liczba pracowników
12 9

niepedagogicznych

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

Stan na 30.09.2019 r. Stan na 30.09.2020 r.

niepedagogicznych

(rok szkolny 2019/2020) (rok szkolny 2020/2021)

Liczba uczniów — liczba
oddziałów 134 uczniów- 8 oddziałów 124 uczniów- 8 oddziałów
Liczba nauczycieli 22 21

Liczba pracowników
5 5

Przedszkole Samorządowe w Nowym Mieście nadPilicą
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Stan na 30.09.2019 r. Stan na 30.09.2020 r.
(rok szkolny 2019/2020) (rok szkolny 2020/2021)

Liczba uczniów — liczba
oddziałów 96 uczniów — 5 oddziałów 121 uczniów — 5 oddziałów
Liczba nauczycieli 8 8

Liczba pracowników
ć Ę

8 3
niepedagogicznych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach

Stan na 30.09.2019 r. Stan na 30.09.2020r.
(rok szkolny 2019/2020) (rok szkolny 2020/2021)

Liczba uczniów - liczba|Szkoła podstawowa: Szkoła podstawowa:
oddziałów 79 uczniów — 8 oddziałów 87 uczniów — 8 oddziałów

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

Liczba nauczycieli 19 16

Liczba pracowników 4 4
niepedagogicznych

Il. 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 nauki i pracy. Dyrektorzy systematycznie zakupują

pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Ill. Stypendia socjalne i naukowe.

W 2020r. złożono 74 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, stypendia przyznano dla 60 uczniów.

Gmina Nowe Miasto nad
Pilicą

wydatkowana
CCIE) na
wypłatę
OAZA
zasiłków
szkolnych w zł

18 564,96 o

w tym na zasiłki
i szkolne w zł

udział środków własnych w
realizacji wypłaty stypendiów

i zasiłków szkolnych w zł

IV. Wyprawka szkolna.
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W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2019 r.
z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych skorzystało ogółem
40 uczniów niepełnosprawnych w szkołach na terenie naszej Gminy: 34 uczniów SOSW
w NowyMieście nad Pilicą, 2 uczniów LO w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 4 uczniów ZDZ w Nowym
Mieście nad Pilicą.

15 465,00Plan dotacji
15 465,00

Przekazano dla jst
3 249,08

Nierozdysponowane

12 215,92
Wykonanie dotacji

3249,08
Kwota dotacji do zwrotu

V. Dotacja na podręczniki.

Dotacja Zwrot z dotacji|Zwrot z
celowa - celowej dotacjipen Lo wykorzystana potaciź

udzielonej na|udzielonej|Ogółem zwrotzmianach celowa
Zen na zakup korzyztana Razem zakup w ramach| doPY y podręczników, OM wykorzystana | podręczników,|1% na|Mazowieckiegodecyzjami w ramach 1% s ;dj materiałów dotacja materiałów obsługę|UrzęduWojewody .|na obsługę . ę e a śMaiowieckiega edukacyjnych i

zadanić edukacyjnych i|zadania|Wojewódzkiego5 materiałów materiałów (jeżeli
ćwiczeniowych ćwiczeniowych tąpił

62 363,00 61 236,90 611,00 61 847,90 508,41 6,69 515,10

Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (3 szkoły podstawowe) - 515 uczniów oraz 1 uczeń
niepełnosprawny.

VI. Dotacja przedszkolna.

W 2020 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Nowe Miasto nad
Pilicą otrzymała dotację celową w wysokości 228 098,00 zł. Ze środków własnych na realizację tych
zadań Gmina Nowe Miasto nad Pilic przeznaczyła kwotę -682 457,99 zł.

Ogółem na wychowanie przedszkolne w Gminie Nowe Miasto nad Pilica wydatkowano kwotę 910
555,99 zł.

VII. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w gminie Nowe Miasto nad Pilicą.

W 2020 roku Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2
programy: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”, dzięki którym samorządy miały możliwość pozyskania
dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół ze środków finansowanych z budżetu

Unii Europejskiej.
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Gmina Nowe Miasto nad Pilicą złożyła w ramach ww. programów 2 wnioski, które zostały

pozytywnie zweryfikowane i nasza gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości

58 825,98 zł (pierwszy wniosek) oraz w wysokości 74 999,25 zł (drugi wniosek) na zakup laptopówi
oprogramowania dla szkół, w celu wsparcia zdalnej edukacji. W pierwszej edycji zakupiono 18

laptopów, w drugiej zaś 25 laptopów. Zakupiony sprzęt został przekazany do naszych szkół. Program

nie przewidywał wkładu własnegoze strony samorządu.

Granty z Centrum Projektów Polska Cyfrowa finansowane są ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś

Priorytetowa nr | „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach”.

VIII. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2020 roku funkcjonowała jedna niepubliczna placówka

wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację w wysokości:

— Niepubliczne Przedszkole „PAULA” PI. O. H. Koźmińskiego 6 — 497 494,26 zł.
IX. Stypendia naukowe.

Na wypłatę stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Gmina Nowe Miasto

nad Pilicą w 2020 roku przekazała:

Rok szkolny 2019/2020 (wypłata zaIi Il semestr w 2020 r.)

Lp. Nazwa szkoły Ilość osób: Ogólna kwota w zł:

© Publiczna Szkoła Podstawowa im. |
I semestr - 20 3.350,00

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Nowym Mieście nad Pilicą Ii semestr - 36 6.300,00

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z|I semestr- 7 1.200,00

oddziałami gimnazjalnymi im. Karola

Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą Il semestr - 21 3.550,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im Bł.|I semestr - 5 850,00

Franciszki Siedliskiej w Żdżarach
Il semestr - 9 1.900,00

4. Liceum Ogólnokształcące w Nowym|I semestr - 4 1.350,00

Mieście nad Pilicą
Il semestr - 16 6.600,00

Najlepszy maturzysta 500,00

Ogółem: 119 25.600,00

X. Dowóz uczniówdo 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. Kosztyrealizacji

tego zadania w 2020r. wyniosły 107 553,10 zł, w tym 8834,40 zł — dowóz uczniów niepetnosprawnych.
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XI. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

W 2020 r. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała również dotację przekazaną
z budżetu państwa w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu”. Program dotyczy wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, a zwłaszcza w organizacji stołówek

i miejsc spożywania posiłków. Dotację na doposażenie obecnie funkcjonującej własnej kuchni i jadalni
w celu poprawy standardu spożywania posiłków przez uczniów otrzymały: Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami
gimnazjalnymi im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą. Dotacja wykorzystana przez szkoły
podstawowe
z naszej gminy wyniosła 101.677,08 zł. Wkład finansowy własny to 25.419,27 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. | 44024zł 55030zł
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Nowym Mieście nad Pilicą

Publiczna Szkoła Podstawowa  z|57653,08 zł 14413,27 zł 72066,35 zł
oddziałami gimnazjalnymi im. Karola
Wojtyły Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście
nad Pilicą

XII. Subwencja ogólna.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymana przez Gminę Nowe Miasto nad Pilica
na 2020 rok — 6 162 384 zł w tym:

- na zadania szkolne (m. in. uczniowie szkół podstawowychi LO) — 5 766 011,16 zł

- na zadania pozaszkolne (m. in. dzieci 6-letnie, dzieci niepełnosprawne) — 396 373,28 zł.

XV. Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą.
Wzorem lat ubiegłych, także w 2020 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 2020. 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 wysokości40 500 zł.

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.
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad
Pilicą funkcjonowało 6 oddziałów klas | - Ill i 9 oddziałów klas IV — VIII. Ogólna liczba uczniów w klasach
|--VIII to 264 osoby.

W 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Nowym Mieście nad Pilicą kontynuowane były programy wspierające zdrową, zbilansowaną dietę
dzieci i młodzieży. Unijny „Program dla szkół”, Ogólnopolski program Edukacyjny „Dobrze jemy ze
Szkołą na Widelcu” oraz program „Trzymaj formę”.

Uczniowie po raz kolejny przystąpili do udziału w programie „Dobrze jemy ze Szkołą na
Widelcu”, którego głównym celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Realizację
zagadnień powyższego programu w klasie pierwszej rozpoczęto zajęciami pt.: „Savoir - vivre przy
stole.” Dobre wychowanie, dobre maniery, poprawne zachowanie, niewątpliwie czyni z nas ludzi,

budzących sympatię i szacunek. Od najmłodszych lat należy wpajać dzieciom, co to jest życzliwość dla
ludzi, uprzejmość, tolerancja oraz obcowania z ludźmi w sposób kulturalny. Celem zajęć było
wzbogacenie wiedzy na temat prawidłowych nawyków wśród dzieci związanych z kulturą spożywania
posiłków. Wspólnie uczyli się poprawnie i estetycznie nakrywać do stołu. Poznawali nowe sposoby
składania serwetek. Kształtowali znajomość podstawowychzasad grzecznościowych podczas przyjęcia,
etykiety przystole. Poznali pracę kelnera, a także dowiedzieli się jak odczytywane są przez niego różne
znaki, prezentowane przez gości. Uczniowie samodzielnie komponowali zdrowe i smaczne posiłki.

Uczniowie poznali budowę piramidy zdrowego żywienia. Omówili poszczególne jej poziomy
z uwzględnieniem zawartości. Klasyfikowali produkty żywnościowe na zdrowei niezdrowe. Dowiedzieli
się, jak ważną rolę pełni pierwsze śniadanie oraz zrozumieli dlaczego nie powinno się jeść dużo
słodyczy. W czasie dyskusji uczniowie omówili wartości odżywcze nabiału, warzyw i owoców.
Wypowiadali się na temat konieczności regularnego spożywania posiłków oraz picia w ciągu dnia dużej
ilości wody. W ramach programu uczniowie wykazali się kreatywnym działaniem: stworzyli z jesiennych
warzyw wyjątkowe „CUDAKI”. Prace, które powstały okazały się niezwykle interesujące i oryginalne.

Od marca 2020 roku w okresie, w którym rozpoczęła się kwarantanna uczniowie realizowali
zdalne nauczanie. W ramach akcji i£ZOSTAŃWDOMU realizowali projekt „Zdrowo gotuję
z rodzicami”. W ramach programu żywieniowo — edukacyjnego „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”

przygotowywali śniadanie na szóstkę. Uczniowie pod czujnym okiem i przy pomocy rodziców
kompletowali składniki potrzebne do wykonania przysmaku według wybranego przepisu. Wspólnie
spędzali czas w kuchni przygotowując zdrowe posiłki. Prezentując swoje umiejętności kulinarne
zwracali uwagę, żeby dania były smaczne i pełnowartościowe. Efekty tej współpracy prezentowali w

postaci przepisów i zdjęć poprzez aplikację Messenger, które też zostały zamieszczone na stronie
internetowej szkoły.

Celem przeprowadzonych na początku czerwca 2020 roku zajęć, było uświadomienie dzieciom
jakim skarbem jest woda i w jaki sposób organizm ją traci oraz jak racjonalnie należy ją uzupełniać.
Uczniowie obejrzeli prezentacją, pt.: „Dlaczego powinniśmy wybierać wodę i dużo się ruszać?” — kanał
YouTube. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu i co się
dzieje, gdy tracimy wodę. Poszerzyli wiedzę na temat napojów korzystnych dla naszego organizmu.
Omawiając ilustrację „Ile cukru jest w napojach” przekonali się jak dużo niepotrzebnych substancji
zawierają słodkie, gazowane napoje. Poznali przepis na przygotowanie własnej, zdrowej wody
smakowej. Dzięki ciekawostkom przekazanym przez Marchwiana, dowiedzieli się jakie są zasoby wody.
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Poznali kraje Trzeciego Świata, gdzie stale jej brakuje. Zrozumieli, dlaczego tak ważne jest dbanie
o środowisko naturalne, a przez to o źródła wody nadającej się do picia. Uczniowie utrwalali również
wiadomości na temat znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka. Pamiętając, że ruch to zdrowie,
podawali swoje przykłady spędzania wolnego czasu. Uczniowie postanowili, że oprócz zdrowego
odżywiania zadbają o to, aby zawsze ze sobą zabierać butelkę niegazowanej wody mineralnej.

We wrześniu 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
odbyły się zajęcia mające na celu wspieranie dzieci w zakresie zdrowego odżywiania. Podczas tych
zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest dobre jedzenie, skąd się bierze i dlaczego jest tak ważne.
Omawiając poszczególne części roślin, poznali ich budowę i funkcje. Poznali także sposoby
przechowywania i przetwarzania żywności. Omawiając poszczególne szczeble Piramidy Zdrowego

Żywienia, uczniowie dowiedzieli się, że gwarancją zdrowia i odporności na choroby jest dostarczanie
organizmowi produktów ze wszystkich pięter piramidy. Kierując się poznanymi zasadami przy doborze
odpowiednich produktów, stworzyli własne piramidy. Uczniowie udowodnili, że warzywasą nie tylko
zdrowe, ale można je również wykorzystać do zabawy. Z przyniesionych darów z własnych ogrodów
wykonali ekologiczne kukiełki. Przygotowali etykiety do przyniesionych zapasów na zimę: weków,
kiszonek, konfitur, a na zakończenie zajęć mieli okazję spróbować pysznych gofrów z dżemem.

Podczaszajęć przekazywano nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu zasad zdrowego żywienia,
ale przede wszystkim w sposób praktyczny dzieci uczyły się co jest dobre dla ich zdrowia. Mamy
nadzieję, że ukształtowane w dzieciństwie prozdrowotne nawyki, w tym żywieniowe, zaprocentują
lepszym zdrowiem w przyszłości.

Już po raz siódmy w naszej szkole w ramach programu „Trzymaj formę” odbyło się angielskie
śniadanie na trawie. 17 września 2020 roku uczniowie klasy V A, korzystając z pięknej jesiennej pogody
wraz z wychowawcą w szkolnym ogródku zjedli drugie śniadanie. Składało się ono z typowych
produktów, które jada się o tej porze dnia w Wielkiej Brytanii. Szkolna kuchnia przygotowała sadzone
jajka, grillowane pomidory, fasolkę w sosie pomidorowym i tosty. Dodatkiem była tradycyjna herbata
z mlekiem.

Akcja ta miała dwa nadrzędne cele: po pierwsze — przybliżyć uczniom kulturę i zwyczaje krajów
anglojęzycznych, po drugie uświadomić im istotną rolę śniadania w prawidłowym odżywianiu się.
Podczas tego wydarzenia starali się wykorzystywać jak najwięcej słów w języku angielskim, szczególnie
zwrotów grzecznościowych związanych ze spożywaniem posiłków. Ćwiczyli również kulturalne
zachowanie się podczas jedzenia.

Uczniom bardzo podobała się taka alternatywna forma przeprowadzenia lekcji kulturowej oraz
nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Już od wielu lat uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
biorą udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój
las”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczo — ekologiczno — leśnej, promowanie
walorów przyrodniczo — turystycznych polskich lasów, podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska. W konkursie wzięli udział uczniowie klas |-II. Wykonali prace plastyczne pt. „Leśne
smakołyki”. Praca uczniaz klasy 2 A została nagrodzona i otrzymał on III nagrodę w I kategorii wiekowej
w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mójlas”.
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08.01.2020 roku dzieci kolędowały i przedstawiły przygotowany program „Jasełek”

w naszym mieście:

* W Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej,

e WPrzedszkolu „Paula”,
«_ WSpecjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu.

« wWkKościele Parafialnym w Nowym Mieście nad Pilicą.
Aktorzy z klas Il — V, zaprezentowali tradycyjną historię narodzin Jezusa Chrystusa. Z wielkim

zaangażowaniem ukazali drogę do ubogiej stajenki w Betlejem poprzez uśmiech, przyjaźń, wybaczanie
i miłość. Bóg rodzi się dzisiaj pośród nas, w drugim człowieku, w naszym sercu. Dla każdego z nasjest
tutaj miejsce, wystarczy tylko otworzyć swe serce. Boże Narodzenie jest wtedy, gdy w sercu człowieka

rodzi się miłość.

W marcu 2020 roku uczniowieklas IV — VIII obejrzeli spektakl profilaktyczny w wykonaniu

aktorów Teatru Inspiracja Kraków pt.: „Dylemat”. Przedstawienie poruszyło tematykę zachowań

agresywnych i przemocy rówieśniczej. Ukazało mechanizmy sprzyjające przyjmowaniu negatywnych

postaw przez młodzież. Ukazało, że nie powinniśmy przechodzić obojętnie wobec zjawiska agresji,

przemocy. Zachęcało do podjęcia przeciwdziałania w stosunku do osób łamiących normy

społecznego funkcjonowania. Spektakl zachęcał do odpowiedzi samemu sobie, czy moja bierna

postawa nie powoduje, że jestem pośrednio współsprawcą danych czynów. Po spektaklu odbyła się
rozmowaz młodzieżą jak oni zachowaliby się w przedstawionych sytuacjach, gdzie szukaliby pomocy.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za możliwość obejrzenia

spektaklu, który jest alternatywną formą spędzania czasu dzieci i młodzieży, wolną od wszelkich

używek dostępnych na rynku.

Od 8 października 2020 roku uczniowie naszej szkoły mogli oglądać Wystawę Historyczną

z Okazji Jubileuszu 620 Lat Nowego Miasta nad Pilicą. Wystawa poświęcona jest 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.

16 października 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych ubrani w

strój galowy, pięknie nauczeni tekstów pioseneki wierszy zaprezentowali swoje umiejętności podczas
Ślubowa Pani Dyrektor Janina Wyszkowska powitała gorąco zebranych rodziców, uczniów,

nauczycieli oraz gościa honorowego Burmistrza Miasta i Gminy Pana Mariusza Dziubę. Pierwszoklasiści

zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej, przed Sztandarem

Szkoły uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym
zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pani Dyrektor dokonała

symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramienia każdego pierwszoklasisty. Starsi

koledzy i koleżanki wręczyli pierwszakom podarunki, własnoręcznie zrobione zakładki do książek.

Wychowawcy klas wręczyli okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia, legitymacje oraz rożki ze

słodyczami. Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała wszystkim zgromadzonym, natomiast
maluchom złożyła najserdeczniejsze życzenia. Do życzeń dołączył się również Pan Burmistrz Mariusz

Dziuba. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowezdjęcia. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie

pierwszakom w pamięci.
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23 października 2020 roku społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego wzięła udział w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na Czytanie
- bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Głównym celem akcji było: promowanie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest przyjemne i ciekawe oraz zachęcenie uczniów
do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. Wydarzenie odbyło się w
ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły czytali swoje ulubione książki
przyniesione z domu lub wypożyczone z biblioteki. Przerwy międzylekcyjne były w tym dniu mniej
gwarne, bardziej „zaczytane”i mijały bardzo szybko. Korytarze, sale lekcyjne i świetlica zamieniły się
w czytelnie. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie w klasach młodszych. Niektórzy
uczniowie na pewno będą czytać częściej na przerwach, bo sami stwierdzili, że czytanie to ciekawy
sposób na spędzanie wolnego czasu.

W ramach tego wydarzenia odbyły się również zajęcia czytelnicze „Warto czytać”. Nauczyciel
bibliotekarz rozmawiał z uczniami na temat wartości czytania i zalet książek. Uczestnicy czytali głośno
wybrane przez siebie wierszei krótkie opowiadania. Zajęcia były doskonałym podsumowaniem naszej
szkolnej akcji „Przerwa na Czytanie”.

2 listopada 2020 roku w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” placówka nasz otrzymała w
obecności marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, Burmistrza
Miasta i Gminy Pan Mariusza Dziuby i dyrektora szkoły Janiny Wyszkowskiej 20 laptopów i zestawów
słuchawkowych. To kolejny krok w wyrównywaniu szans w dostępie do zdalnej edukacji dla wszystkich
uczniów.

5 listopada 2020 roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci
z Bajek. Uczniowie klas |--I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
również włączyli się w bajkowe świętowanie. Na szkolnych korytarzach można było zobaczyć:
księżniczki, wróżki, Pippi, Elsę, Czerwonego Kapturka, Batmanai wiele innych bajkowych postaci. Tego
dnia w szkole było kolorowoi radośnie. Dzieci prezentowały stroje i opowiadały o swoich bohaterach.
W klasach odbyły się różnego rodzaju konkursy i zgadywanki przygotowane przez wychowawców
i bibliotekarza. Dzieci słuchały bajkowych piosenek, rozwiązywały muzyczne zagadki i inne zadania.
Okazało się, że uwielbiają bajki i doskonale znają bajkowych bohaterów. W bibliotece została
utworzona „galeria” pokolorowanychprzez dzieci postaci z najbardziej znanych bajek. W świetlicy
również nie zabrakło bajkowych aktywności. Dzieci wzięły udział w quizach i zabawach ruchowych przy
muzyce, kolorowały baśniowe postacie i słuchały czytanych opowieści.

Ten wyjątkowy dzień był również okazją do wręczenia uczniom klas pierwszych wyprawek
czytelniczych, które zostały przekazane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka —

wielki człowiek”. Każdy pierwszoklasista otrzymał książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę informacyjną
dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz „Kreatywny alfabet”.
Książka „Pierwsze abecadło” zaprasza początkującego czytelnika do rozpoczęcia przygody z pięknymi,
dziecięcymi tekstami literackimi a „Kreatywny alfabet” ma wspomóc naukę czytania i alfabetu. Ten
dzień sprawił dzieciom dużo radości i był okazją do pokazania, jak dużą rolę w naszym życiu pełnią bajki.
Bajki są z nami od najmłodszych lat, bawią nas, rozbudzają naszą wyobraźnię i przekazują ważne
prawdy życiowe. Postacie z bajek są bliskimi towarzyszami dziecięcych zabaw i wprowadzają dzieci
w świat literatury.
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W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju szkoły uczą zdalnie. Również biblioteka pracuje
zdalnie. W ramachpracy zdalnej działa Wirtualna Tablica Biblioteki Szkolnej - Padlet, do której adres

internetowy uczniowie mają dostępny na stronie szkoły. Na tablicy nauczyciel bibliotekarz umieszcza

informacje o możliwości konsultacjiz bibliotekarzem oraz możliwości korzystania z cyfrowych bibliotek
(wolne lekury.pl, polona.pl i inne). Na podanych stronach uczniowie mogą znaleźć niektóre lektury. Na

tablicy przez cały udostępniane są ciekawe materiały dotyczące czytelnictwa, zaproszenia na spektakle
online oraz inne wydarzenia dla dzieci. Prowadzony jest pewnego rodzaju kalendarz z najważniejszymi

wydarzeniami. Jest tam m.in. 2020 — rok Jana Pawła II, Narodowe Święto Niepodległości, Światowy

Dzień Pluszowego Misia, Korzystanie z biblioteki w czasie nauki zdalne, Biblioteki cyfrowe, Polecamy —

bajki, słuchowiska dla dzieci młodszych i starszych, Przygoda z teatrem, Przygoda z lekturą,

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przy podanych wydarzeniach pojawiały się plakaty, prezentacje,
zdjęcia, linki do filmów, piosenek i innych interesujących materiałów przeznaczonych dla dzieci,

wyszukanych i udostępnionych przez nauczyciela bibliotekarza.

W trakcie trwania zdalnego nauczania działa nadal Padlet czyli Wirtualna Tablica Świetlicy

Szkolnej, który służył do umieszczania plików multimedialnych, tekstów, filmów, obrazków, zdjęć.

Wyszukiwane i udostępniane są materiały do samodzielnej zabawy, propozycje prac plastycznych,

aktywności ruchowych, odnośniki do piosenek, filmików, materiałów edukacyjnych, kolorowanek,

wirtualnych muzeów. Są tam najważniejsze wydarzenia np.: Witaj szkoło, Dzień Postaci z Bajek,

Świętujemy Niepodległość, Jesienne wieczory, W świecie baśni — baśnie, bajki, bajeczki. Zaletą tych

narzędzi jest uatrakcyjnienie zajęć, pobudzanie różnych zmysłów, zwiększenie zdolności postrzegania
u dzieci.

10.11.2020 r. o godzinie 11: kolejny raz Publiczna Szkoła Podstawowaim. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego włączyła się w akcję Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu” na znak radości
z wolnej ojczyzny, za którą tęsknili nasi przodkowie. Uczniowie w trakcie zdalnych lekcji wspólnie

odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Najstarsi uczniowie przygotowali prezentacje
dotyczące „Narodowego Święta Niepodległości”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego złożyła wniosek

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego

programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program dotyczył wspierania w latach 2019-2023 organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki. Obejmował on organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach

dofinansowania otrzymaliśmy fundusze z tego programu, a wkład własny zapewnił Burmistrz Miastai
Gminy Pan Mariusz Dziuba. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na:

« zakup niezbędnego wyposażenia kuchni, w tym:  zmywarko-wyparzarki
z podstawą, patelni elektrycznej, naświetlacza do noży i jaj, warnika do wody,

pojemników na sztućce wraz z wkładami, talerzy płaskich, głębokich, deserowych wraz

ze sztućcami, koszy do segregacji (plastik, papier, szkło, inne)
«_ zakup niezbędnego wyposażenia jadalni, w tym stołów i krzeseł,
*_ remont stołówki szkolnej
*_ wykonanie podłogi w stołówce szkolnej

Poprzez doposażenie i remont obecnie funkcjonującej własnej kuchnii jadalni nastąpiła poprawa
standardu spożywania posiłków przez uczniów.
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W grudniu 2020 roku członkowie szkolnego koła PCK wzięli udział w akcji MEN „Razem naŚwięta”. W jej ramach zakupiono paczki ze słodkimi upominkami oraz przygotowano kartki ze
świątecznymi życzeniami, które osobiście przekazano pensjonariuszom nowomiejskich Domów
Pomocy Społecznej. Akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem pomimo trudności związanych
z nauczaniem zdalnym i sytuacją epidemiczną. Spotkanie pokazało wszystkim jak ważne jestbudowanie wspólnoty, umacnianie więzi pokoleniowych i kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za innych ludzi.

Już od kilku lat uczniowiez przejęciem angażują się w akcję Góra Grosza. Jest to akcja zbierania
monet w całej Polsce, zorganizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, żeby pomóc dzieciom, które z
różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Dzięki takiej akcji
pomagamy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinamii tym, które są taką rozłąką zagrożone.
Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, swoje
pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Dlatego celem akcji Góra Grosza było zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich
programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miaręswoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie
dorastać.

Dzięki akcji osiągnęliśmy:

« Efekt wychowawczy — uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można
zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

* Efekt prestiżowy — możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci
z opieki zastępczej.

« Efekt integracyjny — możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli
i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
Konkursy są atrakcyjną formą rywalizacji uczniów. Utrwalają wiedzę i umiejętności oraz

ujawniają talenty. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w następujących konkursach:
—_ wiedzy: „Mistrz rachunków” — dla klas V, „Mistrz tabliczki mnożenia”- dla klas IV, „Bezpieczna

droga do szkoły”— dla klas V i VI,
— plastyczne: „Jesienny krajobraz” - dla klas I, „W podwodnym świecie” — dla klas VI — VIII,

„Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa” - dla klas II, „Sport to zdrowie”- dla klas II i Ill,
„Nałogi niszczą zdrowie” - dla klas V, „Mogę pomóc” — dla klas VI, „Witaminy, nasze
przyjaciółki” - dla klas IV, „Barwy jesieni” - dla klas lll, „Mój superbohater” — dla klas |- V,
„Budowa komórki” — dla klas V, „Jesteśmy tacy sami” — dla klas IV — VIII, „Bezpieczne ferie
zimowe 2021” — dla klas II-IV,

= muzyczne: „Magia kolędowania” — dla klas IV — VII,
— techniczne: „Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową” — dla klas | — VIII,
— przyrodnicze: „Przyjaciel lasu” — dla klas Ili lll,
— fotograficzne: „Selfie z pupilem” — dla klas IV — VIII, „Jesienny krajobraz” — dla klas 1- V,

„Mieszkańcy lasów tropikalnych” — dla klas IV,
— literacko — plastycznych: „Plakat promujący czytanie, polecający książkę”,

Uczniowie naszej szkoły sprawdzili się w konfrontacji z uczniami innych szkół uczestnicząc
w zewnętrznych konkursach. Były to następujące konkursy:
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—__ sportowe:lndywidualne Powiatowe Biegi Przełajowe

Sztafetowe Powiatowe Biegi Przełajowe

I miejsce w Rozgrywkach Międzygminnych Minipiłki Siatkowej - dziewcząt;

| miejsce w półfinale powiatowym mini siatkówki — chłopców.

e wiedzy:
Ogólnopolski Konkurs Języka polskiego Galileo 2020;

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Galileo 2020;

Ogólnopolski Konkurs Języka angielskiego Galileo 2020;

Ogólnopolski Konkurs Historyczny Galileo 2020;

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy Galileo 2020;

Ogólnopolski Konkurs Biologiczny Galileo 2020

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Galileo 2020;

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Galileo 2020.

Kolejny rok uczniowie korzystają ze stypendium za wyniki w nauce. W drugim półroczu roku

szkolnego 2019/2020 —w czerwcu 2020 roku - 36 uczniów otrzymało stypendium na łączną kwotę 6300

zł.

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

Rok 2020 w PSP w Żdżarach był trudnym rokiem ze względu na trwającą pandemię

COVID — 19. Większość czasu poświęconego na naukę dzieci spędziły w domach ucząc się zdalnie.

Pracowaliśmy na Platformie MS TEAMS. Nauka przebiegała bardzo dobrze, wszyscy uczniowie bez

problemu łączyli się z nauczycielami podczas swoich zajęć. _W miesiącach,

w których nauka przebiegała stacjonarnie nie zabrakło na terenie szkoły imprez i uroczystości. Jedną

z nich był Dzień Babci i Dziadka. Wszyscy seniorzy wraz ze swoimi wnukami radośnie spędzili ten piękny,

styczniowy dzień. Ponadto brali udział w rożnych akcjach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji

i Nauki, a także przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty

w Warszawie. Jedną z nich był Program EKOPAKA dla klas I

—
Ill. Poprzez ten program uczniowie

najmłodszych klas nauczyli się jak dbać o nasze środowisko, jak możemy odzyskiwać surowce

naturalne. Ponadto nauczyli się segregacji śmieci. W 2020 roku odbyła się również na terenie Szkoły

w Żdżarach akcja sadzenia drzew, które dostaliśmy o Burmistrza Miasta i Gminy Pana Mariusza Dziuby.

Dzięki nowo wsadzonym drzewom otoczenie Naszej szkoły będzie jeszcze bardziej zielone.

Pomimo pandemii w naszej szkole dokonaliśmy wielu inwestycji. Pomalowaliśmy górny

korytarz i klatkę schodową oraz odnowiliśmy ścianę biblioteki szkolnej, co sprawiło, że ciągi
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komunikacyjne stały się bardziej przyjazne, czyste i bezpieczne. Odnowione zostały dwie pracownie:
języka polskiego i języka angielskiego. Pracownia języka angielskiego została dodatkowo wyposażona
w niezbędny sprzęt o wartości 40 tys. zł. Zostały doposażone również pracownie przyrodnicze w sprzęt
o wartości 56 tys.zł.

W okresie wakacji został wymieniony monitoring na terenie budynku szkoły i placu wokół
szkoły. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa 13 kamer. Łączny koszt całego monitoringu to 8,5 tys. zł.

W minionym roku pozyskaliśmy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
i słuchawkami w ramach „Programu Zdalna Szkoła +” w kwocie 15 tys. zł.

Na koniec roku przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy wykonany został remont boiska
przyszkolnego. Powstało wielofunkcyjne boisko sportowe, na którym będzie można grać w takie
dyscypliny sportu jak: Piłka Ręczna, Koszykówka, Siatkówka, Tenis Ziemny. Łączny koszt tej inwestycji
to ok. 200 tys. zł.

Pomimo trwającej pandemii stale poszerzamy bazę dydaktyczną Naszej szkoły, tak aby, gdy
uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej jeszcze w lepszyi łatwiejszy sposób mogli posiąść niezbędną
dla nich wiedzę.

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą.
W roku kalendarzowym 2020 w ramach pracy działalności szkoły przeprowadzone zostały następujące
akcje i konkursy:

1. Wyjście z uczniami do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul.

Bielińskiego, w związku ze świętem Dnia Babci i Dziadka (przygotowanie i wręczenie
przez uczniów laurek, życzeń i słodkiego poczęstunku dla pensjonariuszy DPS-u).

2. Wewnątrzklasowe obchody Dnia Chłopaka.

3. Akcja „Odkręcamy — Pomagamy” — rozpoczęcie zbiórki nakrętek dla chłopca chorującego na
dystrofię mięśni

4. „Kolorowe dni” — dostosowanie strojów nauczycieli i uczniów do zmieniającej się pory roku
5. „Szczęśliwy numerek” — losowanie każdego dnia numeru z dziennika, który w danym dniu nie

będzie odpytywany

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Wewnątrzklasowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Przystąpienie do Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”o0

nv

a

Udział w akcji „Narodowe czytanie” — głośne czytanie przez nauczycieli fragmentów utworu
Juliusza Słowackiego pt: Balladyna”

10. Przeprowadzenie akcji w ramach „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania” — uczennice ze

starszych klas czytały najmłodszym uczniom naszej szkoły najpiękniejsze bajki świata
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11. Konkurs plastyczny — „Ilustracja z bajki” dla klas l-Ill i oddziałów przedszkolnych

12. Obchody Światowego Dnia Uśmiechu

13. „Szanuj siebie, szanuj innych” — stworzenie z uczniami klasy I „Kodeksu dobrego zachowania”

14. „Dzień tolerancji” — zajęcia profilaktyczne w oddziałach przedszkolnych

15. Udział w międzynarodowym konkursie literackim „Pana Poety”

16. Zdalne obchody Mikołajek

17. Zdalne obchody „Dnia Osób Starszych” — wykonanie przez uczniów kartek

z życzeniami i przesłanie ich pensjonariuszom miejscowego DPS-u

18. Udział szkoły w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji „Szlachetnej Paczki” na terenie gminy

Nowe Miasto nad Pilicą

19. Konkurs na przygotowanie prezentacji na temat „Sposoby dokarmiania zwierząt zimą”

W 2020 roku w Przedszkolu Samorządowym funkcjonowało 5 grup wiekowych. Pomimo pandemii

COVID-19 każdego dnia w placówce byłoi jest miło, głośnoi radośnie. Dzieci realizowały materiały

zawarte w podstawie programowej.

Na podkreślenie zasługujefakt iż Przedszkole cieszysię bardzo dużym zainteresowaniem i dobrą opinią,

o czym świadczy ilość chętnych dzieci.

Działalność przedszkola w minionym roku , oprócz codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej i

opiekuńczej z dziećmi, obfitowała w szereg kolorowych, ciekawych dni, imprez wewnątrz

przedszkolnych zorganizowanych przez nauczycieli, pamiętając o wszystkich zasadach reżimu

sanitarnego podczas pandemii. Przedszkolaki chętnie brały udział w zabawach,

konkursach i pracach plastycznych podczas wydarzeń przedszkolnych.

Najciekawsze wydarzenia z życia przedszkolnego:

e Pasowanie na przedszkolaka — dzieciz radością czekały na uroczyste pasowanie

e Dzień Uśmiechu
e Dzień Pluszowego Misia

« Spotkanie ze Świętym Mikołajem
e Uroczyste wigilie grupowe
e Kolorowe Dni.

Pomimo panującej pandemii, pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa, a każdy dzień

w przedszkolu jest zaplanowany od A do Z. Przedszkole zamieszcza ciekawostki z życia przedszkolaków

na Facebooku. O radości i zadowoleniu dzieci świadczą ich uśmiechnięte buzie oraz chęci do pracy.
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4. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.
W roku 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym uczyło się 124 uczniów. Ze względu na trwającą

epidemie COVID -19 rok ten był bardzo trudny dla szkolnictwa. Należy tutaj zaznaczyć że nie chodzi
tylko o kadrę pedagogiczną ale również uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w wielu ważnych
wydarzeniach i przeprowadzić wielu zaplanowanych działańi akcji.

Od 1 września 2020 r. dzięki staraniom lokalnych władz samorządowychi determinacji dyrekcji
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego utworzono za zgodą Ministra Obrony Narodoweji pod opieką Biura
ds. "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oczekiwaną klasę mundurową. ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA
WOJSKOWEGO, bo tak właśnie w nomenklaturze wojskowej nazywa się grupa, realizuje program
przygotowujący do pracy w wojsku. Program,który zawiera treści teoretyczne oraz praktyczną naukę
zawodu żołnierza. Część teoretyczna jest realizowana w szkole pod okiem opiekuna grupy

i wychowawcy klasy mundurowej, który służył w 47 Szkolnym Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście.
Część praktyczna będzie realizowana w jednostce patronackiej, którą jest 42 BAZA LOTNICTWA
SZKOLNEGO W RADOMIU. Dodatkowo OPW działa na mocy porozumień:

*_- CENTRUM ROZPOZNANIA I WSPOMAGANIA WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ W GRÓJCU,
* 61 BATALIONEM LEKKIEJ PIECHOTY W GRÓJCU,

+ WOJSKOWĄ KOMENDĄ UZUPEŁNIEŃ W WARSZAWIE

Niestety ze względu na stan epidemii i naukę zdalną zajęcia praktyczne realizowane są w dużo węższym
zakresie.

Szkoła nawiązała również porozumienie o współpracy z POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ -WYDZIAŁEM
BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURYI INŻYNIERII ŚRODOWISKA, co otwiera przed naszymi uczniami
szerokie możliwości.

W rankingu LICEÓW — PERSPEKTYWY 2020 nasza Szkoła otrzymała BRĄZOWĄ TARCZĘ za
wyniki egzaminu maturalnego.

Uczniowie naszego Liceum brali również czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy.

W marcu w. Szkole odbył się konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci”.
W obecności Pana Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego uczniowie przedstawiali swoje
prezentacje multimedialne.

Młodzież z Liceum odwiedziła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.
Zorganizowano również wyjazd do Sądu Rejonowego w Grójcu oraz Powiatowej Komedy Policji.
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Zapoznanie uczniów ze służbą poskutkowało wstąpieniem do służby wojskowej 4 absolwentów szkoły,

3 do służby kandydackieji 1 do OT.

Przy współpracy z MGOK w Nowym Mieście i Muzeum zorganizowano grę miejską związaną z

historią Nowego Miasta. Uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w spotkaniach tematycznych oraz

rajdach pieszych przez okolicznelasy i łąki.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście brali także udział w następujących

projektach: „SZKOŁA DO HYMNU”, „SZKOŁA PAMIĘTA”, „RAZEM NA ŚWIĘTA”.

Obecnie uczniowie z wytęsknieniem oczekują powrotu do szkoły.

7.3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście 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 2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Nr XVII/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 2020 roku na rzecz MGOK przekazano dotację

w wysokości 400 000,00 zł.

Rok 2020, pomimo sytuacji związanej z pandemią koronowirusa należy zdecydowanie uznać za udany

dla samorządowej instytucji kultury w Nowym Mieście. Wymuszone sytuacją zamknięcie domów

kultury dla uczestników i gości nie ograniczyło naszej działalności. Zrealizowaliśmy nasze cztery

autorskie projekty sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na realizacje których

pozyskaliśmy z zewnętrznych źródeł ponad 90 000zł. Były to: projekt infrastrukturalny „Dostosowanie

budynku MGOKu do potrzeb osób niepełnosprawnych”- ze znacznym wsparciem finansowym

samorządu, dwuetapowy projekt „Kultura dla Ciebie” dzięki któremu zrealizowaliśmy siedem inicjatyw

kulturalnych pochodzących od mieszkańców, „Nowomiejskie przygody ze sztuka wizualną” - cykl

warsztatów plastycznych dla dzieci oraz kurs komputerowy dla seniorów „Latarnicy”.

Do grudnia 2020 roku MGOK zorganizował ponad czterdzieści wydarzeń kulturalnych wśród

których były koncerty, spotkania, konkursy, warsztaty, pikniki, wystawy, realizacja wydawnictw,

wycieczki, zajęcia umuzykalniające dla niemowlakówi wiele innych. Przezcały rok odbywały się zajęcia

amatorskiego ruchu artystycznego: zespołów muzycznych „Nowe Band” oraz „Alter Novi”,

Nowomiejskiej Orkiestry Dętej, zespołów tańca nowoczesnego: Maluszki, Frędzelki i Neonki, Dziecięco-

Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Nowopiliczanie” oraz sekcji nauki gry na gitarze, keyboardzie

i emisji głosu- Mistrzowie Muzyczni. Podczas koniecznego zamknięcia instytucji dla odwiedzających

działaliśmy w formule on-line, organizując spotkania historycznei wykłady, jak również zajęcia dla

dzieci i zajęcia dla zespołów działających w MGoOku.

wśród najważniejszych, naszym zdaniem, zadań realizowanych w minionym roku wymienić

należy organizację wydarzeń związanych z obchodami Jubileuszu 620-lecia Nowego Miasta i 60 -lecia

Muzeum oraz szereg działań z zakresu edukacji muzealnej. Na uwagę zasługuje również wykonanie

nowej wystawy militariów i wystawy o roli w dziejach miasta Zakładu Przyrodoleczniczego,

sporządzenie inwentarza muzealiów oraz lekcje muzealne dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy.
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Plany dotyczące wycieczek niestety musiały ulec zmianie ze względu na ograniczenia
pandemiczne, lecz mimo tego udało się zorganizować kilka wyjazdów.Przez kilka letnich dni bawiliśmy,
wraz z dziećmi i młodzieżą z zespołów działających w MGOKu w Spale, podczas warsztatów
wyjazdowych. Ten, wspólnie z instruktorami i kadrą spędzony czas, pozwolił nie tylko na wypracowanie
nowego repertuaru, zwiedzanie ale przede wszystkim na zawiązanie serdecznych relacji wśród naszych
podopiecznych. Do bardzo udanych należy tez zaliczyć wycieczki do figloraju czy do Muzeum Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Nowe Miasto jest społecznością o bardzo dużym potencjale kulturowym a rolą samorządowej
instytucji kultury jest pomoc w uzewnętrznieniu tego potencjału. Dlatego też właśnie w tę stronę
skierowane są nasze działania. Filarem tak dobrych wyników naszej pracy jest szeroko zakrojona
współpraca. Dzięki wsparciu władz samorządowych i pracowników Urzędu Gminy, zaangażowaniu
społeczników z Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta, szkół i placówek oświatowych, Rady Seniorów,
Rady Młodzieży oraz wielu innych przyjaznych środowisk udało się zrealizować tak wiele.

Mimo iż nie możemy mieć powodów do narzekań, nie wszystkie nasze zamierzenia udało się
zrealizować. Brakło niestety możliwości zorganizowania iventu na którym mogłybysię zaprezentować
zespoły dziecięce działające w MGOKu, koncerty są wszak nieodzownym elementem budowania
repertuaru. Także wiele innych ciekawych wydarzeń tego typu, zaplanowanych w mieście na ten rok
nie mogło się odbyć. Zespoły te posiadają już wypracowane choreografie i najwyższa pora je
przedstawić, by rozpocząć nowyetap nauki.

I. WYDARZENIA ZORGANIZOWANE W 2020R -CHRONOLOGICZNIE

1. Organizacja obchodów Jubileuszu 620-lecia powstania Nowego Miasta oraz 60 -lecia

działalności Muzeum( spotkania historyczne, wystawy, koncerty, konkursy)

2. „Latarnicy” Bezpłatny kurs korzystania z internetu — od 7.01.2021

3.  Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci- 9.01.2021

4. Warsztaty masek karnawałowych — 28 oraz 31.01.2021

5. Występ orkiestry dętej z okazji dnia babci i dziadka w PSP Żdżary — 21.01.2021

6. Ferie z MGOKiem — 10.02 — 22.02.2021

- wyjazd do Grójca do kina na film „Szybcy i Śnieżni” oraz do figloraju

- paintball dla młodzieży

- Turniej gier na świetlicy - Minekraft

- zajęcia plastyczne, muzycznei taneczne

7. Koncert i nabór do orkiestry dętej w PSP w Żdżarach 03.02.2021

8. Spotkanie historyczne „Filmowa historia Nowego Miasta” — 28.02.2021r

9. Konkurs na stara fotografię „Nowe Miasto w starym kadrze” — 25.02.2021
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10.

11:

12:

13.

14.

15.

16.

12

18.

197

20.

zm

22:

23

24.

258

26.

27.

„Zieleń w potrzebie”, sprzątanie w nowomiejskim parku — 27.02.2021

Współorganizacja obchodów Dnia Kobiet, koncert Mateusza Grędzińskiego — 9.03.2021

Warsztaty muzealne dla uczniów z PSP im. Kardynała Wyszyńskiego do nowomiejskiego

muzeum — 03.03.2021

Akcja promocyjna związana z przejściem na zdalny tryb zajęć „Zostań w domu i ćwicz” — od

22.03.2021

Rozpoczęcie projektu „Kultura dla Ciebie”. Spotkanie organizacyjne z Ryszardem Konopką;

przygotowanie do badań na potrzeby diagnozy potrzeb kulturalnych 31.03.2021r

Przeprowadzenie „Diagnozy zasobów, potrzeb i oczekiwań w zakresie kultury mieszkańców

miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą”

Prace inwentaryzacyjne w nowomiejskim muzeum — 04.02021r

Udział reprezentacji orkiestry dętej w obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

15.09.2021

Dzień muzealnika, spotkanie z Jerzym Poradą w nowomiejskim muzeum — 18.05.2021

Wznowienie zajęć amatorskiego ruchu artystycznego i orkiestry dętej -06.2021

I Koncert przy tężni - NOWE BAND — 5.07.2021

Warsztaty wyjazdowe w Spale dla zespołów działających w MGOKu 16-19.07

Il Koncert przy tężni „Cuda i Dziwy” w wykonaniu grupy teatralnej Albi Artheamus— 12.07.201

Ill Koncert przy tężni Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowomiejskiej 19.07.2021

IV Koncert przy tężni „Legenda o smoku wawelskim” w wykonaniu teatru Prima 26.07

Warsztaty malarskie w ramach projektu Nowomiejskie przygody ze sztuką wizualną 29-31.07

- 29.07.21 kolografia oraz szkicowanie w plenerze

-30.07.21 Kolage i metoda atramentowo- tuszowa

- 31.07.21 sztuka współczesna- zajęcia w muzeum

Konkursu fotograficzny „Uchwyćklimat Nowego Miasta” 28.07.2021

V Koncert przy tężni Kapela Halniacy 30.07.2021
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Wycieczka do Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w ramach projektu Nowomiejskie
Przygody ze sztuką wizualną 25.08.2021

Realizacja projektu „Kultura dla Ciebie" sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.

„Balonowe Szaleństwo” — inicjatywa lokalna w ramach projektu „Kultura dla Ciebie" DK+
29.09.2021

„Wesoła Stodoła” we wsi Wał - inicjatywa lokalna w ramach projektu „Kultura dla Ciebie" DK+
6.09.21

Udział orkiestry dętej w obchodach Dnia Wojska Polskiego 15.09.2021

„Poznaj swoje korzenie” we wsi Jankowice inicjatywa lokalna w ramach projektu „Kultura dla
Ciebie" DK+ 20.09

Rozpoczęcie cyklu warsztatów fotograficznych ARTFOTO NOWE MIASTO inicjatywa lokalna w
ramach projektu „Kultura dla Ciebie" DK+ 25.09

VII Koncert przy tężni Nowe Band 27.09.2021

Warsztaty muzealne dla czwartoklasistów z PSP im. Kardynała 24.09.2021

„Rodzinny piknik z kulturą” inicjatywa lokalna w ramach projektu „Kultura dla Ciebie" DK+
3.10

Cykl 11 warsztatów umuzykalniających dla najmłodszych dzieci „Z muzyką u siebie”
sfinansowanychze środków stypendialnych MKiDN 6.10.- 15.12.2021

Wykład online „Nowe Miasto w czasach zakładu przyrodoleczniczego doktora Bielińskiego
6.11.2021

Udział orkiestry dętej w pogrzebie bs. Józefa Zawitkowskiego

Ekspozycje historyczne z okazji jubileuszu 620-lecia w szkołach i placówkach kultury na terenie
gminy — 11.2021

Publikacja wydawnictwa „Wspomnienie kapeli Mariana Gumowskiego” inicjatywa lokalna
w ramach projektu „Kultura dla Ciebie" DK+ 16.11.2021

Realizacja filmu dokumentalnego „Za murem” inicjatywa lokalna w ramach projektu „Kultura
dla Ciebie" DK+ - 4.12.2021r
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44. Nowomiejskie Mikołajki on-line — występ „Jakiż to święty rozdaje prezenty” w wykonaniu

teatru Prima — 6.12.2021r

l. ORGANIZACJA OBCHODÓW JUBILEUSZU 620 LECIA NOWEGO MIASTAi 60-LECIA MUZEUM

Nowe Miasto może poszczycić się bogatąi ciekawą historią, dlatego też jubileusz jest tak ważny dla

samorządu oraz mieszkańców miasta i gminy. Świadczy o tym podjęcie przez Radę Miejską uchwały o

ustanowieniu roku 2020 — Rokiem ObchodówJubileuszu 620 — lecia Nadania Praw Miejskich Nowemu

Miastu nad Pilicą. Burmistrz Mariusz Dziuba udzielił Honorowego Patronatu wydarzeniom związanym

z obchodami.

Niestety ze względu na pandemię plan obchodów musiał ulec zmianie, jednak pomimo wielu

ograniczeń, przy współpracy Urzędu Miasta, Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Towarzystwa

Przyjaciół Nowego Miasta przygotowanych zostało szereg wydarzeń o charakterze historycznym i

kulturowym.

Dla podkreślenia wydarzenia, w przestrzeni miejskiej ustawione zostały banery z logotypem jubileuszu

oraz zdjęciami miasta i najważniejszymi wydarzeniami z kart historii. Ważnym elementem

podkreślającym tożsamość miasta jest hejnał, który od niedawna rozbrzmiewa z miejskiego ratusza a

skomponowany został w oparciu o utwór którego początki sięgają Zakładu Przyrodoleczniczego

działającego w mieście półtora wieku temu.

Akcent muzyczny w ramach obchodów to sześć letnich Koncertów przy tężni , gdzie zaprezentowali

się: Zespół Nowe Band z MGOkKu, który przypomniał znane przeboje rockowe polskiej muzyki

rozrywkowej, Grupa Muzyczno- Tetralna Albi Artheamusz Białej Rawskiej która wykonała spektakl „

Cuda i dziwy” na podstawie twórczości Juliana Tuwima, Zespół Pieśnii Tańca Ziemi Nowomiejskiej

dzięki któremu usłyszeliśmy znane utwory ludowe, Tatr Prima z Warszawy ze spektaklem dla dzieci

„Od legendy do współczesności” oraz Radomska Kapela Podwórkowa „Halniacy” z repertuarem

folkloru miejskiego.

Dzięki organizowanym w ramach jubileuszu konkursom fotograficznym zgromadziliśmy ciekawy

materiał o przeszłości miasta oraz udokumentowany został jego dzisiejszy charakter. Konkurs „Nowe

Miasto w starym kadrze” pozwolił uzyskać wiele ciekawych zdjęć wykonanych przed 1965r

przedstawiających Nowe Miasto i jego mieszkańców, natomiast dzięki konkursowi „Uchwyć klimat

Nowego Miasta” pozyskaliśmy cenną dokumentację fotograficzną z czasów obecnych.

Swoją rocznicę działalności obchodzi również Muzeum,działające już 60 lat. Z tej okazji przygotowane

zostały dwie nowe wystawy: „Zakład Przyrodoleczniczy doktora Bielińskiego na tle Nowego Miasta

w XIX wieku” oraz nowa aranżacja wystawy muzealnej „Wojsko Polskie w Nowym Mieście”.

Ograniczenia epidemiczne nie pozwoliły na zorganizowanie tak wielu spotkań historycznych, jak

planowaliśmy. W tradycyjnej formule, jeszcze w zimie w MGOKu odbyło się spotkanie „Historia

filmowa Nowego Miasta”, natomiast w formule transmisji on-line z muzeum zorganizowany został

wykład historyczki z Uniwersytetu Łódzkiego „Nowe Miasto w czasach Zakładu Przyrodoleczniczego

doktora Bielińskiego”.
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IV. PROJEKTY MGOK W 2020 REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Projekt „Latarnicy2020.pl” ze środków programu „Polska cyfrowa” stanowił inicjatywę na
rzecz edukacji cyfrowej osób wykluczonych cyfrowo. 7 stycznia 2020 rozpoczęliśmy cykl
spotkań szkoleniowych dedykowany nabieraniu kompetencji cyfrowych przez osoby
powyżej 44 roku życia. Jego głównym celem było nabywanie i podnoszenie umiejętności
pracy z komputerem i poruszania się w internecie. Przez cały styczeń, raz w tygodniu
odbywały się zajęcia, które zgromadziły dwudziestu uczestników. Instruktorem

i moderatorem spotkań był Piotr Wojciekiewicz, który w przystępnyi ciekawy sposób
zapoznawał słuchaczy z cyfrowym światem opowiadając o podstawach pracy
z komputerem niezależnie od poziomu wiedzyi posiadanych umiejętności.

2. „Kultura dla Ciebie” ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne. W lutym 2020, autorski projekt MGOKu został najwyżej
oceniony spośród 120 złożonych wnioskówi uzyskał dofinansowanie w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne.

W spotkaniu inauguracyjnym przeprowadzonym przez pracownika-animatora Narodowego
Centrum Kultury pana Ryszarda Konopkę uczestniczyli między innymi: przedstawiciele seniorów,
młodzieży, młode mamy, Koła Gospodyń Wiejskich, krwiodawcy, regionaliści z Towarzystwa Przyjaciół
Nowego Miasta oraz społecznicy. Przedstawiliśmy założenia projektu oraz wspólnie wypracowaliśmy
pierwsze pomysły. Spotkanie z mieszkańcami poprzedziło szkolenie dla zespołu MGOKu oraz spotkanie

z Burmistrzem Nowego Miasta Mariuszem Dziubą.

Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców miasta igminy
zasobów i oczekiwań w zakresie kultury. Wyniki badań socjologicznych, które przeprowadzili
pracownicy MGOK-u miały pomóc w sformułowaniu pomysłów na inicjatywy lokalne. Nabór na
inicjatywy został otwarty 20 lipca. W MGOKu odbyło się spotkanie podczas którego potencjalni
beneficjenci zapoznali się z Regulaminem projektu. Ponadto pracownik Narodowego Centrum Kultury
Ryszard Konopka wprowadził zebranych w tajniki tworzenia projektów oraz pisania dobrych wniosków.

W wyniku naboru, wyłonionoi zrealizowano następujące inicjatywy:
45. „Balonowe Szaleństwo” — warsztaty modelowania balonów dla dziecii młodzieży (29.09.2020)
46. „Wesoła Stodoła” — piknik rodzinny we wsi Wał, połączony z warsztatami plastycznymi, grami

integracyjnymi oraz wystawą etnograficzną (6.09.2020)

47. „Poznaj swoje korzenie” — piknik historyczno-kulturowy we wsi Jankowice. Spotkanie
historyczno-animacyjne z grupą rekonstrukcyjną Słowian „Ród Dębowego Liścia” oraz koncert

działającego przy MGOKu zespołu NOWE BAND. (20.09.2020)
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48. Cykl warsztatów fotograficznych dla młodzieży przy wykorzystaniu nowomiejskich plenerów

ARTFOTO NOWE MIASTO (25.09 — 20.11.2020)

49. „Rodzinny piknik z kulturą” Czytanie dla najmłodszych, prezentacja bajek wyświetlanych

z kliszy na tradycyjnym rzutniku. Grupa Patigo zapewniła szereg zabaw z Myszką Miki oraz

ciekawe gry animacyjne. Podczas warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez Szefa Kuchni

Łukasza Pająka dzieci poznawały potrawy z różnych stron świata i mogły samodzielnie je

przyrządzić wraz rodzicami. (3.10.2020)

50. Publikacja wydawnictwa „Wspomnienie kapeli Mariana Gumowskiego” poświęconej lokalnej

kapeli ludowej (listopad 2020)

51. Premiera filmu dokumentalnego „Za murem” opowiadającego o działaniach kulturotwórczych

podejmowanych przez Braci Mniejszych Kapucynów z nowomiejskiego klasztoru (4.12.2020)

3. „Nowomiejskie przygody ze sztuką wizualną" ze środków programu „Bardzo Młoda

Kultura”. W 2020 roku byliśmy również laureatami Il edycji Konkursu na realizację

projektów z zakresu edukacji kulturowej Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Mazowieckie.

W ramach dofinansowania wystartował nasz projekt zajęć artystycznych. Grupa

ciekawych świata młodszych i starszych dzieci poznała metody tworzenia techniką

atramentowo-tuszową. Młodzi artyści, pod okiem dr Marzeny Łukaszuk z Akademii Sztuk

Pięknych w Łodzi dali upust swojej wyobraźnii dzięki tej nowatorskiej technice mogli

otworzyć się na zupełnie inne wrażenia artystyczne. W ramach spotkań 29,30 i 31 lipca

oprócz warsztatów plastycznych odbył się również wykład dr Marzeny Łukaszuk z Akademii

Sztuk Pięknych w naszym muzeum. Porównywaliśmy malarstwo akademickie którego

przykłady są w nowomiejskim muzeum, z pracami kubistów i abstrakcjonistów.

Podsumowaniem projektu był pierwszy w MGOKu wernisaż wystawy prac dr Marzeny

Łukaszuk pod tytułem „Malowanki tusz, atrament, eksperyment". Wernisażowi

towarzyszyła również wystawa dzieł młodych uczestników projektu. Wśród gości był

Mariusz Dziuba Burmistrz Nowego Miasta, Ryszard Konopka z Narodowego Centrum

Kultury, rodzice uczestników projektu oraz najmłodsi nowomiejscy artyści, którzy

otrzymali upominki w postaci zestawów malarskich oraz dyplomy. Zwieńczeniem projektu

była wycieczka do Warszawy, do Centrum Sztuki Współczesnej. Tamtejszym animatorkom

udało się zaproponować interaktywny i dopasowany do grupy wiekowej program

spotkania ze sztuką współczesną. Wyjazd zakończył spacer po stolicy z przewodnikiem.

4. „Przystosowanie infrastruktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb osób

niepełnosprawnych”ze środków MKiDN

Dzięki pozyskaniu przez ośrodek kultury dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, przeprowadzono znaczące prace remontowe. Wykonane prace służą przystosowaniu

budynku MGOKu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki

42



zapewnieniu przez Organizatora czyli Miasto i Gminę Nowe Miasto, wkładu własnego do projektuw wysokości 22,39% wszystkich kosztów. Beneficjentem i autorem projektu był MGOK. Koszt całkowityremontu wyniósł 67 000 zł. Dofinansowanie w kwocie 52000 zł pochodzi z programu InfrastrukturaDomów Kultury realizowanego przez MKiDN natomiast dotacja celowa od Miasta i Gminy Nowe Miastowyniosła 15000 zł.

W ramach projektu wykonano między innymi podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych wrazz barierami umożliwiającymi samodzielne poruszanie się. Wyremontowano salę widowiskowo-warsztatową po dawnej siłowni poprzez wykonanie gładzi gipsowych, wymianę parapetów, źródełświatła, malowanie oraz ułożenie nowej posadzki. Ponadto wymienione zostały drzwi wewnętrzneizewnętrzne od strony podjazdu.

Jesteśmy świadomi że to pierwszy etap przystosowania budynku instytucji kultury do potrzeb osóbniepełnosprawnych. Nie mniej jednak została wykonana pewna podstawa która pozwala spełnićdzisiejsze standardy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Dzięki wykonanym pracommożliwy jest dostęp do sal o szerokich możliwościach wygodnym podjazdem dla wózków inwalidzkichoraz swobodne wejście dla osób korzystających z balkoników i innych osóbz trudnością w poruszaniusię.

7.4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad PilicąNr XVII/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 2020 roku na rzecz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznejprzekazano dotację w wysokości 206 403,60 zł.

To był trudny rok...
Epidemia koronawirusa sprawiła, że biblioteka — podobnie jak większość innych instytucji kultury,nauki i edukacji została częściowo zamknięta dla użytkowników, a jej formy działalności zostałyzredukowane do niezbędnego minimum. Nie znaczy to jednak, że bibliotekarze spoczęli na laurach!W tym trudnym czasie docierali do czytelników w nowy sposób.

W pierwszym okresie obostrzeń ustalono nowe zasady wypożyczania księgozbioru orazfunkcjonowania biblioteki do potrzeb użytkowników. Zwracanie i wypożyczenie zamówionych zbiorów
możliwe było tylko na określonych zasadach. Zniesiono dostęp do regałów z książkami, kącika
czytelniczego, stanowisk komputerowych oraz kącika dziecięcego. Wprowadzono natomiast
rezerwację książek poprzez katalog internetowy programu szukamksiazki.pl, poprzez telefon oraz mail
z możliwością odbioru książek o wyznaczonej godzinie. W trosce o bezpieczeństwo seniorów podczastrwania pandemii, biblioteka wyszła im naprzeciw i zaproponowała „usługę” Książka na telefon
dedykowanągłównie osobom starszymii niepełnosprawnym, z dowozem książki pod wskazany adres.
W maju biblioteka poszerzyła swoją ofertę usług o możliwość wypożyczenia e-booków na platformie
Legimi. W ramach konsorcjum zakupiono 5 kodów e-booków,z których mogli korzystać użytkownicybiblioteki, natomiast od września debiutuje w kampanii „Mała książka — wielki człowiek”,której organizatorem jest Instytut Książki. Celem projektu jest zachęcenie przedszkolaków do czytania

i uświadomienie rodzicom dzieci, jak wiele korzyści niesie ze sobą wspólne czytanie. Dzięki naszymstaraniom kampania nabrała tempai bierze w niej udział coraz więcej przedszkolaków.
Znaczna część życia kulturalnego instytucji w czasie epidemii została przeniesiona do sieci. Na profilu
facebookowym biblioteki na bieżąco były aktualizowane informacje o nowych, świetnych inicjatywach
przygotowanych przez różne instytucje kultury z zakresu literatury, edukacji, rozrywki, dostępnych
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bezpłatnie. Bajki, słuchowiska, spotkania autorskie on-line propozycje gier dla dzieci i dorosłych,

informacje z dziedziny kultury to tylko nieliczne propozycje aktywności, z których można było korzystać

bez konieczności wychodzenia z domu. Oferta skierowana była do czytelników w różnym wieku.

To był trudny rok , ale na pewno nie stracony.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście nad Pilicą jest samorządową

instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.

wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe biblioteka służy

mieszkańcom miasta i gminy.

Misją biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalneji społecznej mieszkańców na wszystkich poziomach

wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych aktualnych i

potencjalnych użytkowników, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania bogatych zbiorów

pochodzących z bieżącej produkcji wydawniczej, dostosowanych do wymagań wiekowo, kulturowoi
socjalnie zróżnicowanych grup społecznych. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu

i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańcówi ich identyfikacjiz Polską.

1. Przychody

1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora.

Na podstawie Uchwały budżetowej na rok 2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr

XVII/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zaplanowano z budżetu organizatora dla Miejsko — Gminnej

Biblioteki Publicznej dotację podmiotową w wysokości 232 600 zł. Mocą Uchwały Nr XXVII/177/2020

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2020 rok dotację podmiotową zmniejszono o kwotę 14 205 zł do wysokości 218 395 zł.
W 2020r. Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała z budżetu organizatora środki w wysokości 218 395 zł.

2. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z budżetu państwa

Na podstawie umowynr BN/0999/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., biblioteka otrzymała środki

w wysokości 4 846 zł na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Na dzień 31.12.2020 r. biblioteka nie posiadała należności ani zobowiązań.

Il. Zbiory biblioteczne.

1. Stan zbiorów na dzień 31.12.2020 r. liczył 21 220 woluminów.

W 2020 roku ogółem zakupiono 632 jednostek nowości wydawniczych co stanowi 8,33 wol. na 100

mieszkańców gminy



w tym:

- ze środków organizatora — 463 wol. na kwotę 10 428,01 zł.
- ze środków MKiDN — 169 wol. na kwotę 4 846,00 zł.
Zubytkowano 797 zniszczonych i zdezaktualizowanych jednostek inwentarzowych księgozbioru.

Iii. Czytelnicy, wypożyczenia i udostępnianie zbiorów.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano 1159 użytkowników biblioteki, w tym:

W wieku
Wedła s Ogółem

powyżejwku do5 |6-12 |13-15 |16-19 |20-24 |25-44  |45-60
60

Ogółem |1159 61 188 77 61 41 349 171 211

b
Według zajęcia aj kopce Osoby pracujące Pozostali

Z ogółem 256 489 414

W roku sprawozdawczym wypożyczono 7 303 wol. co stanowi 96,32 % liczby wypożyczeń na 100
mieszkańców gminy.

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 systemem biblioteczny MAK+. System MAK+
zawsze jest dystrybuowany jako kompletny system biblioteczny, zawierający wszystkie aktualnie
dostępne moduły systemu oraz funkcjonalności, umożliwiający kompleksową obsługę wszystkich
procesów związanychz książką i czytelnikiem w bibliotece.

W 2020r. kontynuowane były statutowe działania Biblioteki w zakresie gromadzenia, opracowywania,
usług informacyjno- bibliograficznych i edukacyjno- kulturalnych, jednak w zmienionej formie.
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Epidemia koronawirusa sprawiła, że biblioteka — podobnie jak większość innych instytucji kultury, nauki

i edukacji została częściowo zamknięta dla użytkowników,a jej formy działalności zostały zredukowane

do niezbędnego minimum.

W pierwszym okresie obostrzeń ustalono nowe zasady wypożyczania księgozbioru oraz

funkcjonowania biblioteki do potrzeb użytkowników. Zwracanie i wypożyczenie zamówionych zbiorów

możliwe było tylko na określonych zasadach. Zniesiono dostęp do regałów z książkami, kącika

czytelniczego, stanowisk komputerowych oraz kącika dziecięcego. Wprowadzono natomiast

rezerwację książek poprzez katalog internetowy programu szukamksiazki.pl, poprzez telefon oraz mail

z możliwością odbioru książek o wyznaczonej godzinie. W trosce o bezpieczeństwo seniorów podczas

trwania pandemii, biblioteka wyszła im naprzeciw i zaproponowała „usługę” Książka na telefon

dedykowaną głównie osobom starszymi i niepełnosprawnym, z dowozem książki pod wskazany adres.

W maju biblioteka poszerzyła swoją ofertę usług o możliwość wypożyczenia e-booków i audiobooków

na platformie Legimi. W ramach konsorcjum zakupiono po5 kodów, z których mogli korzystać

użytkownicy biblioteki. Od września biblioteka debiutuje w kampanii „Mała książka — wielki człowiek”,

której organizatorem jest Instytut Książki.

Celem projektu jest zachęcenie przedszkolaków do czytania i uświadomienie rodzicom dzieci, jak wiele

korzyści niesie ze sobą wspólne czytanie. Dzięki naszym staraniom kampania nabrała tempai bierze w

niej udział coraz więcej przedszkolaków. Znaczna część życia kulturalnego instytucji w czasie epidemii

została przeniesiona do sieci. Na profilu facebookowym biblioteki na bieżąco były aktualizowane

informacje o nowych, świetnych e- inicjatywach przygotowanych przez różne instytucje kultury

z zakresu literatury, edukacji, rozrywki, dostępnych bezpłatnie. Bajki, słuchowiska, spotkania autorskie

on-line propozycje gier dla dzieci i dorosłych, informacje z dziedziny kultury to tylko nieliczne

propozycje aktywności, z których można było korzystać bez konieczności wychodzenia z domu. Oferta

skierowana była do czytelników w różnym wieku.

7.5. Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą.

W minionym roku kalendarzowym 2020 realizowane zadania skupiały się na :

- stwarzaniu dzieciom bezpiecznychi higienicznych warunków zbliżonych do domowych,

- opracowania procedur związanych z pandemią Sars-Cov-2,

- dostosowaniu funkcjonowania placówki do zaistniałej sytuacji pandemii Sars -Cov — 2,

- organizowaniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci,

- promowaniu zdrowia, bezpieczeństwai aktywności ruchowej dzieci,
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- podejmowaniu działań mających na celu współpracę ze środowiskiem lokalnym, a przede wszystkim
z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki w warunkach pandemii.

W roku 2020 podjęto szereg działań mających na celu rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa placówki:
1. odświeżanie pomieszczeń w Żłobku — sali pobytu dziennego, korytarzy.

2. wyposażenie placówki w środki do dezynfekcji oraz urządzenia do dezynfekcji,

3. montaż systemu monitoringu oraz systemu alarmowego,

4. montaż tablicy informacyjnej przed wejściem do budynku.

Organizowaneuroczystościi podejmowane inicjatywy:

1. Dzień Babci i Dziadka — krótki montaż słowno — muzyczny, wspólne zabawy ruchowo — taneczne,
warsztaty z dziadkami, poczęstunek i wręczenie prezentów.

2. Bal karnawałowy — zabawyi tańce zorganizowane jako uroczystość wewnętrzna, prowadzoneprzez
pracowników Żłobka, na udekorowanej sali balowej.

3. Dzień Eskimosa, Dzień Kota, Dzień Dinozaura, Dzień Jesieni oraz szereg zajęć sensoplastycznych oraz
muzyczno — ruchowych.

4. Dzień Pizzy — wspólne przygotowanie pizzy wrazz dziećmi, a następnie pieczenie i wspólne jedzenie.
5. Zakończenie roku szkolnego w reżimie sanitarnym, zorganizowane na żłobkowym placu,
z zachowaniem dystansu społecznego i procedur.

6. Adaptacja dzieci nowoprzyjętych przeprowadzona z zachowaniem wszystkich procedur reżimu
saniternego.

7. Pasowanie na żłobkowicza. Wręczenie dyplomówz okazji pasowania, wspólny poczęstunek.
8. Kolorowe dni — pomarańczowy, biały, zielony, czerwony, brązowy, niebieski — przygotowywanie
poczęstunków przy ogromnej współpracy z Rodzicami oraz gier i zabaw dydaktycznych mających na
celu rozwój dzieci i utrwalanie kolorów.

9. Dzień Pluszowego Misia — zorganizowanie zabawi zajęć o tematyce związanej z danym dniem.

10. 100-lecie Odzyskania Niepodległości — odsłuchanie i nauka Hymnu, zapoznanie
z symbolami narodowymi. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych. Wykonywanie prac
plastycznych związanych z tematyką dnia.

11. Urodziny dzieci — wręczanie laurek oraz symbolicznych upominków od Żłobka.
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12. Barbórka — zapoznanie z zawodem górnika.

13. Mikołajki — spotkanie ze świętym Mikołajem, wręczenie prezentów zakupionych przez placówkę.

Wykonanie pamiątkowych fotografii na tle pięknie wykonanej scenerii.

14. Współpraca z Miejsko — Gminnym Ośrodkiem Kultury — podejmowanie inicjatyw mających na celu

integrację placówek.

15. Wigilijne spotkanie w wersji cyfrowej. Prezentacja internetowa występów dzieci oraz zdjęć

z przygotowań do spotkania z Mikołajem

Każda uroczystość pomimo braku widowni na żywo była przygotowywana

z zaangażowaniem, zarówno pracowników żłobka, jak również przy współpracy z Radą Rodziców Na

uroczystościach sala ubrana była w staranniei estetycznie przygotowywane dekoracje, dostosowane

do tematyki danego dnia.

W minionym roku strona internetowa była jednym z najważniejszych narzędzi służących do

komunikacji z Rodzicami, a także do prezentowania osiągnięć dzieci. Pandemia ograniczyła możliwość

spotkań w grupie, w związku z czym wszystkie zaplanowane uroczystości były świętowane, a efekty

pracy opiekunów i dzieci publikowane były na stronie. Informacje, komunikaty, zdjęcia były

aktualizowane kilkakrotnie w każdym tygodniu.

Miniony rok, od momentu pojawienia się pandemii koronawirusa postawił przed wszystkimi

Placówkami wiele wyznawań oraz wymusił zmianę funkcjonowania na wielu płaszczyznach. W okresie

zamknięcia żłobka na przełomie marca — maja należało zmierzyć się z przeorganizowaniem pracy.

W trakcie zamknięcia Żłobka dla dzieci wykonany został szereg prac porządkowych, które miały na celu

przygotowanie do bezpiecznego powrotu. Odświeżone zostały sale, przeprowadzone kilkukrotne,

szczegółowe dezynfekcje. Każdego dnia przekazywano rodzicom i dzieciom materiały online, które

miały na celu utrzymanie stałego kontaktuz nimi i utrwalanie znajomości dzieci z opiekunkami.

Efektem wspomnianej pracy był płynny powrót dzieci do placówki, bez problemów z ponownym

zaklimatyzowaniem się po dwumiesięcznej przerwie. Opracowane zostały procedury postępowania

zgodne z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów oraz GIS. Żłobek został przygotowany pod względem

sanitarno-epidemiologicznym. Każdego dnia dezynfekowane był zabawkii sprzęty, z których dzieci

korzystały. Pomieszczenia w placówce codziennie były odkażane lampą ultrafioletową. Wszystkie

podjęte działania pozwoliły na bezpieczną i sprawną pracę, bez okresów zawieszeń, bez szczególnych

chorób wśród dzieci i pracowników.
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W minionym roku kalendarzowym, mimo trudności z jakimi przyszło się zmierzyć, podjęty został szeregdziałań mających na celu poprawę funkcjonowania placówki, zarówno pod względem wizualnym, jakrównież w ramach organizacji pracy. Nawiązana została stała i bardzo dobra współpraca z rodzicami.Wszelkie trudności rozwiązywane są na bieżąco, z poszanowaniem godności obu stron, a przedewszystkim z uwzględnieniem dobra dzieci. Zadbano o atmosferę pełną życzliwości wśród pracownikóworaz wszystkich uczestników życia żłobkowego.

Podejmowane działania, szczególnie w okresie od rozpoczęcia pandemii konsultowane byłyz Burmistrzem Miastai Gminy Mariuszem Dziubą. Dzięki owejwspółpracy oraz wzajemnemu zaufaniuudało się przez trudne miesiące przeprowadzić pracę Żłobka
w sposób bezpieczny z możliwie największym komfortem dla wszystkich uczestników.
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 1.01.2011 roku gminarealizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Z zaplanowanej kwoty przychodów 2 656 965,00 zł.zrealizowano 2 998 313,68 zł. tj. 112,85% planu (wraz z równowartością odpisów amortyzacyjnych orazstanem środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego), natomiast koszty zaplanowane wkwocie 2656 965,00 zł. zrealizowano na poziomie 2 998 313,68 zł tj. 112,85 % (wraz z odpisemamortyzacyjnym, nadwyżką środków obrotowych — 29 141,17 zł. oraz stanem środków obrotowych nakoniec okresu Sprawozdawczego). Odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy wyniósł 621 748,44 zł.
Głównym źródłem osiągniętych przychodów jest sprzedaż usług co stanowi kwotę1874 612,01 zł. (dostawa wodyi usługi wodno-kanalizacyjne na terenie gminy, oczyszczanie miasta)
Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń —1260 364,33 zł. Zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: paliwo, olej, materiały biurowe,materiały do remontu siecii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiły kwotę 172 923,78 zł.Jedną z ważniejszych pozycji wydatków stanowi zakup energii dla wodociągów, oczyszczalni —323 212,66 zł. Również zakup usług remontowychi pozostałych zamknął się kwotą 154 494,34 zł.

Za 2020 rok działalność Zakładu Usług Komunalnych — samorządowego zakładu budżetowegozamyka się zyskiem netto w wysokości 11 743,51 zł., Stan środków obrotowych netto na koniec okresusprawozdawczego wyniósł 202 000,00 zł.

Na koniec roku 2020 samorządowy zakład budżetowy posiadał należności netto — 225 249,84zł.. w tym należności wymagalne netto w wysokości 76 460,41 zł., natomiast nie posiadał zobowiązańwymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 155 722,98 zł.
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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 rokiem 2019 odbyło się znacznie mniej wydarzeń

kulturalnych, sportowychi promujących gminę.

e wydanie Informatora Gminy Nowe Miasto nad Pilicą nr 1/2020

« wydanie Informatora Gminy Nowe Miasto nad Pilicą nr 2/2020

e 5 stycznia odbyły się trzy koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu Kapeli „Góralska Hora”. Koncerty

miały miejsce w: Kościele Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą, Kościele św.

Mikołaja Biskupa w Żdżarach i Kościele św. Jana Chrzciciela

w Łęgonicach. Górale zaprezentowali zarówno piękne kolędy, ale także góralskie piosenki

i pastorałki a wszystko to we własnych nastrojowych i żywiołowych aranżacjach. Muzycy grali na

skrzypcach, kontrabasie, cymbałach węgierskich, ponadto sięgnęli po unikatowy instrument góralski

— róg pasterski.

+ 9 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbył się koncert w wykonaniu zwycięzcy 7 edycji

„The Voice of Poland” Mateusza Grędzińskiego z towarzyszeniem Marcina Czyżewskiego (gitara

i wokal) oraz Marcina Polaka (gitara i pianino).

«3 Maja odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 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

99 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz Święto Wojska Polskiego. W związku z sytuacją związaną

z pandemią uroczystości miały charakter symboliczny.

eW dniu 11 listopada odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca 102. rocznicę

Narodowego Święta Niepodległości. Uroczyste obchody odbyły się w Klasztorze Braci Mniejszych

Kapucynów. W związku z sytuacją związanąz pandemią uroczystości miały charakter symboliczny.

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

zorganizowały oficjalne zapalenie światełek oraz spektakl dla dzieci pt. „Jakiż to święty rozdaje

prezenty”. W związku z sytuacją związaną z pandemią w wydarzeniu można było wziąć udział

zdalnie (on-line).

8.1. Imprezy sportowe

«26 lipca odbył się turniej w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży do lat 15.

* 12 września odbyłsię turniej koszykówki 2x2 skierowany do osób w wieku 15+.
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8.2 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
* W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zostaławyposażona świetlica wiejska na potrzeby społeczności lokalnej w celu organizacji spotkańkulturalnych i integracyjnych mieszkańców wsi Wał.* Koszt zadania to 20 020,44 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała 49,90% dofinansowaniaz budżetu województwa mazowieckiego.

9. Infrastruktura sportowa

* Budowa placu zręcznościowego przy ulicy Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
W 2020r. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zrealizowała inwestycję, która polegała na budowie placuzręcznościowego, przy ulicy Tomaszowskiej obok znajdującego się już placu zabaw i skate parku.W ramach inwestycji plac wyposażono w urządzenia typu street workout.

Urządzenia te są prostymi narzędziami sportowymi, które wyróżniają się oryginalnością,funkcjonalnością oraz nowoczesnym wzornictwem i wysoką jakością wykonania. Ćwiczenia sąwidowiskowe, darmowe i na świeżym powietrzu. Plac powstał z myślą, aby kształtować ciało izwiększać sprawność fizyczną u młodych osób, które spotykają się na świeżym powietrzu ćwicząc nanaszych urządzeniach. Dodatkowo stanowią alternatywną formę spędzania wolnego czasu dlanowomiejskiej młodzieży.

Podkreślić również należy, że plac do ćwiczeń sprawnościowych został wykonany w odpowiedzi napetycję, którą w imieniu młodzieży złożyła grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w NowymMieście nad Pilicą.

Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 19.268,00 zł brutto.

* Budowai wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bieliny.
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” przy świetlicywiejskiej w miejscowości Bieliny stworzono plac zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą.Zamontowano zestaw zabawowy, składający się z wieży z dachem, zjeżdżalnią i trapem wejściowymz poręczami oraz huśtawkę wahadłową z dwoma siedziskami (płaskim i kubełkowym). Dodatkowozamontowano inne urządzenia wolnostojącetj. bujaka na sprężynie, huśtawkę ważkę (metalową),piaskownicę oraz założono bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych zapewniającychbezpieczeństwo w strefach swobodnego upadku przy urządzeniach. Ponadto w ramach niezbędnejinfrastruktury zainstalowano dwie ławki z oparciem i dwa kosze na odpady oraz regulamin placu zabawi tablicę informacyjną.

Całkowity koszt realizacji tego zadania to 23.074,80 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskaładofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 9.988,00 zł. Środki z FunduszuSołeckiego to 7.232,63zł.
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Budowa nowego placu zabaw w Bielinach umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci na

świeżym powietrzu oraz sprzyja integracji społeczności lokalnej.

Ponadto, jak w latach ubiegłych, w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą rokrocznie dokonuje się przeglądu

i remontów placów zabaw.

W 2020 roku koszty wykonania przeglądu wyniosły 2700,00 zł brutto, natomiast koszty remontów

4.944,60 zł brutto.

10. STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Powierzchnia gruntów ogółem: 115 ha

w tym:

- parki: 21,8 ha

- ogrody działkowe: 3,6 ha

- lasy: 0,4

- inwestycyjne: 15,0 ha

- pozostałe: 74,0 ha

Działki budowlane w rejonie ul. Rawska — Morelowa

Zostało 13 działek o pow. średnio 700 m? oraz jedna działka o pow. ok. 1 ha — ale teren zgodnie

z planem zagospodarowania przeznaczony jest pod „przemysł” [symbol PP w mpzp]. Sprzedaż

realizowana będzie po zmianie planu zagospodarowania

Sprzedaż nieruchomości

287/1, Ę ___
|ul. Tomaszowska *

1: 287/3
Nowe Miasto nad Pilicą 1A

323 200,00 w trybie przetargu

24/1197 Nowe Miasto nad Pilicą|ul. Kolejowa 8 100,00 w trybie przetargu

3.|1200 Nowe Miasto nad Pilicą|ul. Kolejowa 6 100,00 w trybie przetargu

52



4. |2020 Nowe Miasto nad Pilicą|ul. Orzechowa 26 800,00

w
trybie przetargu

5. |303/1 Bieliny 23 800,00

w
trybie przetargu

6. 1453,
Łęgonice 158 600,00 w trybie przetargu1441/1

Razem: 546 600,00 zł

W 2020 roku nie dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych.

Nieruchomości znajdujące się w dzierżawie:
Nowe Miasto nad Pilicą cz. działka nr 658 o pow. 432 m? — ORLEN

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow.15 m? - St. Kobrzak
Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 15 m? - S. Łukasik

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 18 m? - R.  Zroślak
Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 18 m? -R. Pawełek
Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 1837/38 o pow. 15 m? - M. Cukiert

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

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

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

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 809 i 852 o pow. 1656 m? -J. Izydorczak
Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 743 o pow. 60 m?-E. Zientek

Nowe Miasto nad Pilicą cz. dz. 225/11 o pow. 120 m” - A. Kwiatkowska

Nowe Miasto nad Pilicą dz. 686, 687 o łącznej pow. 3779 m? - Jeronimo Martins Polska

Zasób lokali mieszkalnych

Warszawska 61
Targowa 4A
Targowa 21 i 21b
Targowa 41
Tomaszowska 51
pl. Kościuszki 3

l. O .H. Koźmińskiego 7
Ogrodowa 4
Ogrodowa 6

.| Bielińskiego 28
„| Jankowice 20
.| Rosocha
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I,
6.
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9.
10.
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Lokale „socjalne”

Liczba lokali w zasobach Gminy (część w kach z lokalami mieszkal!

109,11 m*

i)

Szkolna 1 173,0
Targowa 21 72,0

|. Kościuszki 16 83,0

pl. O. H. Koźmińskiego 7 106,3

. 0. H. Koźmińskiego 1/2|835,9

Świetlice wiejskie

zauawNk

Rosocha
Rokitnica
Jankowice
Domaniewice
Bieliny
Rudki
Wał

Strażnice OSP będące własnością gminy

R

DE
Bieliny (łącznie ze świetlicą wiejską)
Domaniewice (łącznie ze świetlicą wiejską)
Rosocha (łącznie ze świetlicą wiejską)
Jankowice (łącznie ze świetlicą wiejską))

Obiekty oświatowe:

KOJE

Publiczna Szkoła Podstawowaim.kard. S$. Wyszyńskiego — ul. Szkolna 4 (dz. 1834)

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.K. Wojtyły — ul. Ogrodowa 16 (dz. 599/3)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. F. Siedliskiej w Żdżarach (dz. 331/2)

Samorządowy Żłobek — ul. Tomaszowska 5 (dz. 1670)

Obiekty kultury:

1
21

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

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna — PI. O. H. Koźmińskiego 4 (705/4)

Środki transportu
1. Samochód Volkswagen
2. Samochód pożarniczyciężki — 11 sztuk
3. Samochód specjalny lekki — 7 sztuk
4. Autobus AUTOSAN (gimbus)
5. Autobus Mercedes Benz



Rok 2020 odcisnął swoje piętno na Każdym z Nas. P.

się podjąć szereg działań i aktywności poprawiaj,
nad Pilicą. Nasze życie powraca do normalności.

'omimo trudności, których doświadczyliśmy udało
jących komfort życia mieszkańców Gminy Nowe Miasto
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