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WSTĘP 

 

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie.  

To kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Sarnaki. 

Dokument został przygotowany na podstawie danych uzyskanych z jednostek 

organizacyjnych Gminy. Nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na temat poszczególnych 

działań. Chcemy pokazać fakty przedstawione w czytelny sposób tak, aby to czytelnik mógł 

wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport o Stanie Gminy to swego rozwoju 

sprawozdanie z pracy sarnackiej administracji samorządowej. Zadania samorządu są bardzo 

szerokie: od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację. A suma wszystkich działań 

składa się na jakość życia mieszkańców. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie do treści raportu oraz tego, co należy umieścić 

w kolejnych jego wydaniach. 
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RADA GMINY W SARNAKACH 

 

 To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut 

gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet gminy, wysokość podatków i plany 

zagospodarowania przestrzennego. Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja 

(w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat. W naszej radzie zasiada 15 radnych. 

Pracami Rady kieruje przewodniczący, którego zastępuje wiceprzewodniczący. Skład osobowy 

rady przedstawia się następująco: 

Justyna Filipiuk Przewodnicząca Rady Gminy; 

Adam Roman Bartoszewski Wiceprzewodniczący Rady Gminy, członek Komisji Kultury, 

Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej;    

Mieczysław Bartoszewski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;   

Adam Wawryniuk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek Komisji: Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

Mariusz Dudziuk Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Członek Komisji: 

Rewizyjnej;    

Jarosław Melech Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa Publicznego Członek Komisji: Oświaty, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej;    

Monika Obrępalska Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Członek Komisji: Rewizyjnej;    

Jolanta Radziwonka Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

oraz Członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej;    

Renata Dziwińska Z-ca Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Członek Komisji Budżetu i Finansów;   

Daniel Tyszko Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Członek Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego; 

Eugeniusz Kroszka Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji;   

Tomasz Obrępalski Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów;   

Tadeusz Baczyński Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji i Komisji Budżetu i Finansów;    

Bogdan Kowalczyk Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego;    

Czesław Domański Członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego;   
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W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Sesji Rady Gminy w Sarnakach.  

Podczas posiedzeń sesji, podjęto 71 uchwał, które dotyczyły: 

 sprawy finansowe dotyczące m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028, 

zmiany budżetu Gminy Sarnaki na rok 2020, 

 stawek podatków na 2020 rok, 

 sprawy gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność Gminy Sarnaki,  

 sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska, 

 rozpatrzenia skargi, 

 przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

 rozpatrzenia petycji, 

 zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego, 

 przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty, 

 przyjęcia stanowiska w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby 

pilnych zmian ustawowych dotyczących sfery funkcjonowania gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

W stosunku do Uchwał Rady Gminy w Sarnakach Wojewoda Mazowiecki i Regionalna 

Izba Obrachunkowa w 2020 roku nie wydali żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego. 
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URZĄD GMINY 

 

 Urząd Gminy Sarnaki jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której Wójt realizuje 

zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Siedziba 

Urzędu Gminy Sarnaki mieści się przy ul. Berka Joselewicza 3. 

Urząd, jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu gminy 

i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe: 

 Strategia Rozwoju Gminy Sarnaki  2013 – 2020, 

 Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sarnaki, obowiązująca w latach 2018 

– 2028, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sarnaki, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sarnaki na lata 2014 - 2017 z perspektywą  

do roku 2021, 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy do roku 2020, 

 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sarnaki na lata  

2015 – 2022, 

 Plany Odnowy Miejscowości we wsiach: 

 Sarnaki na lata 2015 – 2022, Klepaczew na lata 2015 – 2022, 

 Gminny Program Opieki nad zwierzętami na rok 2020, 

 Roczny Program Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020. 

W urzędzie 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych było 31 pracowników w większości  

z wyższym wykształceniem. Pracownicy Urzędu Gminy stale podnoszą swoje kwalifikacje – 

uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości, 

prowadzenia różnego typu ewidencji w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad 

realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny 

obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego,  

po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Staramy się być możliwie najbardziej pomocni. 

Należności z tytułu podatków i opłat, regulowane z użyciem karty lub telefonu 

przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu 

Wójt Gminy Sarnaki w roku 2020 sporządził 64 zarządzenia. Żadne nie zostało objęte 

nadzorem Wojewody. Regionalna Izba Obrachunkowa Delegatura w Siedlcach, w ramach 

sprawowanego nadzoru prawnego nie stwierdziła żadnych uchybień w zarządzeniach 

regulujących sprawy finansowe. 
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W 2020 roku do tutejszego Urzędu wpłynęło 5951 pism, a to nie wszystkie sprawy, którymi 

zajmowaliśmy się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych jest w bezpośrednich rozmowach  

z Wójtem czy pracownikami. 

Wójt Gminy Sarnaki zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia  

6 września jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej 

tzn. informacji podlegającej udostepnieniu. W roku 2020 wpłynęło 72 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej, na każdy z nich Wójt udzielił odpowiedzi. 
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POŁOŻENIE GMINY 

 

 Gmina Sarnaki położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego,  

w odległości 20 km od Łosic - miasteczka powiatowego i 140 km od Warszawy. Od strony 

północnej naturalną granicą z województwem podlaskim jest rzeka Bug. Od południa gmina 

graniczy z województwem lubelskim. 

 Przez terytorium gminy przebiega droga krajowa nr 19 Suwałki - Barwinek, która krzyżuje  

się z drogą wojewódzką nr 811 z Białej Podlaskiej łączącą województwo podlaskie z przejściem 

granicznym w Terespolu i Kukurykach w województwie lubelskim. Przebiega również linia 

kolejowa Warszawa – Hajnówka. 

 Gmina obejmuje obszar 197,3 km2, z czego ok. 36% stanowią lasy. W 32 sołectwach  

o zwartej i kolonijnej zabudowie mieszka 4737 mieszkańców, w większości trudniących  

się rolnictwem. Posiada wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze, które przyciągają latem 

wielu wczasowiczów. Z uwagi na turystyczny charakter Gminy Sarnaki w wielu miejscowościach, 

szczególnie nadbużańskich powstało wiele ośrodków wczasowych i gospodarstw  

agroturystycznych. 

 Zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników  

turystycznych Wójt prowadzi rejestr innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie 

Gminy. Na koniec 2020 roku w prowadzonej ewidencji wpisanych było 26 gospodarstw  

agroturystycznych oraz 11 ośrodków wczasowych, w 2020 roku nie dokonano żadnego wpisu. 

Poza tym działają nieduże przedsiębiorstwa prywatne.  

W 2020 roku na terenie Gminy Sarnaki powstały dwa Punkty Informacji Turystycznej 

zlokalizowana w miejscowości Sarnaki i Serpelice. 
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MIESZKAŃCY GMINY 

 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba stałych mieszkańców wynosiła 4665 osób, 

natomiast liczba zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 95 osób. Łączna liczba osób 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 4737 (są osoby, które mają w gminie zarówno 

pobyt stały jak i czasowy, jest ich 23). 

 W ramach spraw obywatelskich realizowane były zadania z zakresu USC, ewidencji 

ludności, dowodów osobistych. W roku ubiegłym m. in.: 

1. wydano 4 decyzje o wymeldowanie z pobytu stałego, od jednej z nich złożono odwołanie 

do Wojewody Mazowieckiego, który utrzymał w mocy decyzję Wójta, 

2. sporządzono: 6 aktów urodzenia, 40 aktów małżeństwa (5 małżeństwa cywilne - w tym 2 

w plenerze, 35 małżeństwa konkordatowe) 36 aktów zgonu, 

3. wydano: 471 odpisów aktów stanu cywilnego, 1 decyzję o odmowie wydania aktów stanu 

cywilnego. 

 

W 2020 roku urodziło się w Gminie Sarnaki 25 osób, zmarło 80 osób. 
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JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 

 

W gminie Sarnaki funkcjonują 32 sołectwa. W 2020 roku w sołectwa reprezentowali: 

 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA MIEJSCOWOŚĆ 

1.  Mirosław Kacprowski Binduga 

2.  Monika Weśniuk Bonin 

3.  Krystyna Stasiuk Bonin Ogródki 

4.  Henryka Adameczek Borsuki 

5.    Łukasz Ostaszewski Bużka 

6.    Anna Osiej Chlebczyn 

7.  Franciszek Wawryniuk Chybów 

8.  Ewa Osik Franopol 

9.  Irena Kamińska Grzybów 

10.  Halina Adamiuk Nowe Hołowczyce 

11.    Szczepan Kasperuk Stare Hołowczyce 

12.  Marian Waszczuk Hołowczyce – Kolonia 

13.  Zofia Chwesiuk Horoszki Duże 

14.  Stanisław Demianiuk Horoszki Małe 

15.  Jerzy Czeżyk Klepaczew 

16.  Marzanna Stefańska Klimczyce 

17.  Hanna Religioni Klimczyce - Kolonia 

18.  Bogumiła Mikicińska Kózki 

19.  Barbara Zaliwska Nowe Litewniki 

20.  Grzegorz Hackiewicz Stare Litewniki 

21.   Nowe Mierzwice 

22.  Mirosław Tymoszuk Stare Mierzwice 

23.  Joanna Wawrzyniak Mierzwice - Kolonia 

24.  Wiesław Bobryk Płosków 
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25.  Henryk Jodłowski Płosków - Kolonia 

26.  Stanisława Kowaluk Raczki 

27.    Ewelina Chybowska Rozwadów 

28.  Marianna Iwaniuk Rzewuszki 

29.  Ewa Chybowska Sarnaki 

30.  Justyna Maciejuk Serpelice 

31.  Roman Onopiuk Terlików 

32.    Helena Czeżyk Zabuże 

 

W 2020 roku zmarł sołtys wsi Bonin Pan Andrzej Artyszuk na jego funkcje została wybrana 

Pani Monika Weśniuk. Ze swojej funkcji zrezygnowała sołtys wsi Bużka Pani Jolanta Turkowska 

- Terlikowska na jej miejsce został wybrany Pan Łukasz Ostaszewski. Bez sołtysa pozostaje 

sołectwo wsi Nowe Mierzwice. 

 

 

SOŁECTWO 

 

Zebrania Wiejskie dotyczące rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 

2020: 

W roku 2020 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego, miały do dyspozycji środki 

finansowe w wysokości 500 262,40 zł, zadania sołeckie zrealizowano na kwotę 458 301,78 zł. 

Tabela powyżej przedstawia wykaz działań podjętych przez sołectwa w 2020 roku oraz 

stopień ich realizacji. 
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Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 

Lp. NAZWA SOŁECTWA DZIAŁ 
ROZDZIA

Ł 
PARAGRA

F 
NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA KWOTA W ZŁ WYKONANIE WYKONNIE % 

1 Binduga 921 92109 6050 
Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
miejscowości Binduga 

8 287,98 8 287,98 100,00 

    600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Płosków 6 000,00 6 000,00 100,00 

2 Bonin 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boninie 13 646,85 9 735,39 71,34 

3 Bonin Ogródki 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Bonin - Ogródki 10 715,98 10 713,30 99,97 

    921 92109 4270 Remont świetlicy wiejskiej w Borsukach 5 000,00 4 992,75 99,86 

4 

Borsuki 
  

921 92109 4300 
Malowanie i konserwacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w 
Borsukach 

1 050,00 1 050,00 100,00 

  754 75412 6050 Przebudowa remizy OSP w Hołowczycach 12 420,28 12 397,27 99,81 

  921 92109 4210 Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Borsukach 2 000,00 1 996,61 99,83 

5 Bużka 900 90015 4270 
Wymiana opraw oświetleniowych na słupach elektrycznych lamp 
sodowych na ledowe oraz dołożenie 3 wysięgników z oprawami 
ledowymi 

11 402,91 3 310,17 29,03 

  
  
6 
  

  
Chlebczyn 

  

921 92109 4210 
Zakup wiaty usytuowanej przy świetlicy oraz zakup wyposażenie do 
świetlicy wiejskiej w Chlebczynie 

11 500,00 11 500,00 100,00 

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Chlebczyn 2 029,50 2 029,50 100,00 

921 92109 4210 Zakup węgla do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Chlebczynie 0,00 0,00 0,00 

921 92109 4270 Remont świetlicy wiejskiej w Chlebczynie 2 004,11 2 004,11 100,00 
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    750 75075 4210 Zakup namiotu do reprezentacji sołectwa na uroczystościach gminnych 1 960,00 1 960,00 100,00 

  
  
7 

  
  

Chybów 

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chybów 
gmina Sarnaki 

4 489,00 4 489,00 100,00 

600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Chybów 5 511,00 5 510,60 99,99 

600 60016 4300 Wytyczenie przez geodetę granic dróg gminnych w Chybowie 5 000,00 5 000,00 100,00 

921 92109 4270 Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Chybowie 6 202,99 6 202,36 99,99 

8 Franopol 

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Franopol 6 000,00 5 999,95 100,00 

921 92109 6050 
Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
miejscowości Binduga 

3 000,00 3 000,00 100,00 

700 70005 4210 
Zakup materiałów pod montaż piłkochronów na placu gminnym we 
Franopolu 

238,44 0,00 0,00 

700 70005 4210 
Zakup zewnętrznych elementów do doposażenia placu zabaw i placu 
sportowo- rekreacyjnego na placu gminnym we Franopolu 

4 500,00 4 500,00 100,00 

9 Grzybów 

600 60016 4270 Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów 4 000,00 4 000,00 100,00 

926 92695 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Grzybów 10 000,00 10 000,00 100,00 

921 92109 4270 Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybów 500,00 499,98 100,00 

921 92109 4210 
Zakup materiałów do malowania ogrodzenia przy świetlicy w 
Grzybowie 

245,93 245,89 99,98 
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10 Hołowczyce Kolonia 

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Hołowczyce Kolonia 6 738,44 6 600,00 97,95 

921 92109 4210 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hołowczycach 2 000,00 1 772,00 88,60 

754 75412 6050 Przebudowa remizy OSP w Hołowczycach 5 000,00 5 000,00 100,00 

11 Horoszki Duże 600 60013 6050 
Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości 
Horoszki Duże 

13 000,00 13 000,00 100,00 

    921 92109 6050 
Budowa świetlicy Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w 
miejscowości Horoszki Duże 

3 028,18 3 028,17 100,00 

12. Horoszki Małe 600 60013 6050 
Wykonanie dokumentacji na przedłużenie chodnika w miejscowości 
Horoszki Małe 

12 044,03 0,00 0,00 

13 Klepaczew 921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klepaczewie 14 059,00 14 051,37 99,95 

14 Klimczyce 921 92109 6050 
Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
miejscowości Binduga 

12 501,98 12 501,98 100,00 

15 Klimczyce Kolonia 

900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia 10 000,00 10 000,00 100,00 

921 92109 6050 
Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
miejscowości Binduga 

1 684,13 1 684,13 100,00 

600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Klimczyce Kolonia 1 230,00 1 230,00 100,00 

16 Kózki 
921 92109 6050 

Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
miejscowości Binduga 

5 000,00 5 000,00 100,00 

600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Kózki 7 227,21 7 226,25 99,99 
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17 Mierzwice Kolonia 

600 60016 6050 
Modernizacja drogi gminnej nr 200519W w miejscowości Mierzwice 
Kolonia 

2 000,00 0,00 0,00 

900 90015 4270 
Wymiana opraw oświetleniowych na słupach elektrycznych w 
miejscowości Mierzwice Kolonia 

5 295,26 5 294,38 99,98 

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Mierzwice Kolonia 3 603,90 3 603,90 100,00 

18 Nowe Hołowczyce 754 75412 6050 Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach 20 287,10 20 287,10 100,00 

19 Nowe Litewniki 700 70005 4210 
Zakup elementów siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Nowych 
Litewnikach 

0,00 0,00 0,00 

 21  Płosków 

926 92695 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Litewniki 10 000,00 10 000,00 100,00 

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+001,50 do km 
0+160,50 w miejscowości Sarnaki 

8 000,00 8 000,00 100,00 

21 Płosków  

921 92109 4300 
Wykonanie schodów i chodnika z kostki przy świetlicy w miejscowości 
Płosków 

0,00   0,00 

600 60016 4210 
Zakup materiałów na wykonanie wiaty przystankowej przy drodze 
gminnej w miejscowości Płosków 

0,00   0,00 

600 60016 4300 
Utrzymanie bieżące drogi - koszenie poboczy, podcinanie gałęzi, 
odśnieżanie 

0,00   0,00 

22 Płosków Kolonia 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Płosków Kolonia 9 983,27 9 504,77 95,21 

23 Raczki 700 70005 6050 
Zakup działki nr 43 o pow. 478m2 położonej w obrębie nr 0026 w 
miejscowości Raczki 

11 265,52 0,00 0,00 

24 Rozwadów 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Rozwadów 11 311,32 11 303,70 99,93 

25 
  

Rzewuszki 
  

600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Rzewuszki   14 933,43 14 933,43 100,00 

921 92109 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzewuszkach 1 506,90 1 506,00 99,94 
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26 Sarnaki   

750 75075 4300 
Dofinansowanie uroczystości kulturalno - sportowych skierowanych do 
mieszkańców sołectwa 

2 500,00 2 500,00 100,00 

700 70005 4270 Remont budynku gminnego w miejscowości Sarnaki 8 494,80 8 493,98 99,99 

700 70005 4210 
Zakup materiałów do budowy piłkochwytów na plac gminny w 
Sarnakach 

2 000,00 2 000,00 100,00 

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w Sarnakach 2 231,00 2 229,99 99,95 

921 92109 4210 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnaki       2 769,00 2 299,00 83,03 

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+001,50 do km 
0+160,50 w miejscowości Sarnaki 

27 800,00 27 800,00 100,00 

27 Serpelice  

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Serpelice 12 546,30 12 546,00 100,00 

921 92109 6050 
Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
miejscowości Binduga  

11 267,00 11 267,00 100,00 

28 Stare Hołowczyce 754 75412 6050  Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach 18 272,13 18 272,13 100,00 

29 Stare Litewniki 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Litewniki  15 249,67 15 238,47 99,93 

30  Stare Mierzwice 

600 60016 4270 Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Mierzwice 0,00 0,00 0,00 

754 75412 6050 
Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej i garażu OSP w Starych 
Mierzwicach 

13 234,70 13 234,70 100,00 

31 Terlików 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Terlików 13 601,06 13 198,90 97,04 

32 Zabuże 

600 60016 6050 Budowa drogi gminnej na odcinku Klepaczew- Zabuże 0,00 0,00 0,00 

600 60016 4270 Remont dróg gminnych w miejscowości Zabuże 1 328,40 1 328,40 100,00 

921 92109 4270 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zabuże 13 967,06 11 362,52 81,35 

          

     Razem 500 262,40 458 301,78 91,61 
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BUDŻET I FINANSE 

 

Budżet Gminy Sarnaki na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sarnaki  

Nr XVII/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 

W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Sarnaki oraz Zarządzeniami Wójta 

Gminy Sarnaki, w ramach udzielonych upoważnień. 

 

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Sarnaki przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Plan na 01.01.2020 Plan na 31.12.2020 
Wykonanie  

na 31.12.2020 

Wskaźnik 
wykonania  

w % 

DOCHODY 21 306 023,00 23 106 184,26 23 784 479,35 102,94 

Dochody bieżące 20 176 388,00 22 268 665,46 22 495 856,07 101,02 

Dochody majątkowe,  
w tym: 

1 129 635,00 837 518,80 1 288 623,28 153,86 

Dochody ze sprzedaży 
majątku 

75 000,00 193 480,00 350 680,08 181,25 

WYDATKI 21 040 331,00 23 651 313,58 21 864 100,11 92,44 

Wydatki bieżące 19 881 761,02 22 773 360,83 21 109 724,43 92,69 

Wydatki majątkowe 1 158 569,98 877 952,75 754 375,68 85,92 

WYNIK BUDŻETU 
(nadwyżka+ / deficyt-) 

265 692,00 -545 129,32 1 920 379,24  

PRZYCHODY OGÓŁEM, 
z tego: 

250 000,00 1 060 821,32 3 875 061,44  

Wolne środki, o których 
mowa w art. 217 ust.2 pkt 

6 ustawy  
o finansach publicznych 

250 000,00 1 008 700,00 3 822 940,12  

Niewykorzystane środki 
pieniężne, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
8 ustawy  

o finansach publicznych 

0,00 52 121,32 52 121,32  

ROZCHODY OGÓŁEM, z 
tego: 

515 692,00 515 692,00 515 692,00  

Spłaty kredytów i 
pożyczek 

515 692,00 515 692,00 515 692,00  
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 

1 920 379,24 zł. 

W 2020 roku po stronie przychodów wystąpiły: 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - wyliczone 

z Bilansu z wykonania budżetu (…) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 

31.12.2019 r., 

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych. 

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 515 692,00 zł., z tego: 

 25 692,00 zł spłaty pożyczek w WFOŚiGW 

 490 000,00 zł spłaty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Siedlce. 

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6 580 000,00 zł. 

Dokonano spłaty odsetek od zadłużenia, w kwocie 118 769,03 zł. 

 

Realizacja dochodów budżetowych 

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 23 106 184,26 zł, został 

zrealizowany na kwotę 23 784 479,35 zł., tj. 102,94 %. 

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej: 

Wyszczególnienie Plan 
Wykonanie  

na dzień  
31.12.2020 

Wskaźnik 
wykonania 

w (%) 

Udział w 
dochodach 

zrealizowanych 

DOCHODY 23 106 184,26 23 784 479,35 102,94  

Dochody bieżące 22 268 665,46 22 495 856,07 101,02 94,58 

Dochody majątkowe 837 518,80 1 288 623,28 153,86 5,42 
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Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 

010     Rolnictwo i łowiectwo       

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

36 777,00 36 777,00 100,00 

600     Transport i łączność       

  60016   Drogi publiczne gminne       

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

95 000,00 83 890,32 88,31 

700     Gospodarka mieszkaniowa       

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami       

    0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

193 480,00 340 980,08 176,24 

750   Administracja publiczna       

  75095         

    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 9 700,00 0,00 

758     Różne rozliczenia       

  75814   Różne rozliczenia finansowe       

    6290 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

227 000,00 500 000,00 220,26 

    6330 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

38 626,80 38 626,80 100,00 

852     Pomoc społeczna       

  85203   Ośrodki wsparcia       

    6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 
ustawami 

31 500,00 31 500,00 100,00 

    6620 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

81 000,00 81 000,00 100,00 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu       

    6299 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

0,00 34 240,48 0,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       
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    6257 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

114 135,00 114 135,00 100,00 

926     Kultura fizyczna       

  92695   Pozostała działalność       

    6300 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

20 000,00 17 773,60 88,87 

Razem: 837 518,80 1 288 623,28 153,86 

 

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 153,86 %. 
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Wydatki majątkowe 

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2020 roku kwotę 877 952,75 zł, z czego  

na dzień 31.12.2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 754 375,68 zł, co stanowi 85,92 % 

zakładanego planu. 

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa 

tabela: 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 
%  

wykonania 

010     Rolnictwo i łowiectwo 36 777,00 36 777,00 100,00 

  01010   
Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

36 777,00 36 777,00 100,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

36 777,00 36 777,00 100,00 

      
Poszukiwanie alternatywnych źródeł 
wody pitnej dla mieszkańców gminy 
Sarnaki 

36 777,00 36 777,00 100,00 

600     Transport i łączność 319 033,03 299 585,16 93,90 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 32 744,03 19 228,01 58,72 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

32 744,03 19 228,01 58,72 

      
Opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika w miejscowości Horoszki Duże 

20 700,00 19 228,01 92,89 

      
Wykonanie dokumentacji na 
przedłużenie chodnika w miejscowości 
Horoszki Małe 

12 044,03 0,00 0,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 286 289,00 280 357,15 97,93 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

286 289,00 280 357,15 97,93 

      
Budowa drogi gminnej na odcinku 
Klepaczew - Zabuże 

0,00 0,00 0,00 

      
Budowa drogi gminnej Nr 200509W od 
km 0+000 do km 0+943 w miejscowości 
Bonin Ogródki gm. Sarnaki 

0,00 0,00 0,00 

      
Modernizacja drogi gminnej Nr 
200519W w miejscowości Mierzwice 
Kolonia 

2 000,00 2 000,00 100,00 

      
Przebudowa drogi gminnej Nr 200518W 
od km 3+775,75 do km 4+165,00 w 
miejscowości Bużka, gm. Sarnaki 

176 000,00 170 240,65 96,73 

      
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
w miejscowości Chybów gmina Sarnaki 

4 489,00 4 489,00 100,00 

      
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
w miejscowości Sarnaki 

103 800,00 103 627,50 99,83 

      Zakup działki na poszerzenie ulicy 0,00 0,00 0,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 15 765,52 4 407,08 27,95 

  70005   
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

15 765,52 4 407,08 27,95 
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    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

15 765,52 4 407,08 27,95 

      

Zakup działki nr 121/1 o powierzchni 
0,0085 ha oraz działki nr 122/1 o 
powierzchni 0,0101 ha w miejscowości 
Horoszki Duże 

4 500,00 4 407,08 97,94 

      
Zakup działki nr 43 o powierzchni 478 
m2 położonej w obrębie nr 0026 w 
miejscowości Raczki 

11 265,52 0,00 0,00 

710     Działalność usługowa 8 060,72 2 369,37 29,39 

  71095   Pozostała działalność 8 060,72 2 369,37 29,39 

    6639 

Dotacje celowe przekazane do 
samorządu województwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego 

8 060,72 2 369,37 29,39 

      

Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w 
zakresie e-administracji i geoinformacji 

8 060,72 2 369,37 29,39 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

93 247,21 92 971,81 99,70 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 93 247,21 92 971,81 99,70 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

93 247,21 92 971,81 99,70 

      
Modernizacja ogrzewania świetlicy 
wiejskiej i garażu OSP w Starych 
Mierzwicach 

13 867,70 13 860,00 99,94 

      
Przebudowa budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Hołowczycach 

79 379,51 79 111,81 99,66 

801     Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 

  80101   Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 0,00 0,00 

      
Zakup sprzętu informatycznego we 
ramach programu Zdalna Szkoła 

0,00 0,00 0,00 

852     Pomoc społeczna 181 500,00 140 580,77 77,45 

  85203   Ośrodki wsparcia 181 500,00 140 580,77 77,45 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

181 500,00 140 580,77 77,45 

      

Zakup środka transportu 
przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym osób na 
wózkach inwalidzkich oraz osób z 
trudnościami w poruszaniu się na 
potrzeby ŚDS w Nowych Litewnikach 

181 500,00 140 580,77 77,45 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

110 300,00 71 410,00 64,74 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000,00 10 000,00 100,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10 000,00 10 000,00 100,00 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Klimczyce Kolonia 

10 000,00 10 000,00 100,00 

  90005   
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

88 000,00 61 410,00 69,78 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

88 000,00 61 410,00 69,78 

      
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Sarnaki poprzez wymianę urządzeń 
grzewczych i montaż instalacji OZE 

57 000,00 31 335,00 54,97 

      

Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
gminy Sarnaki poprzez ich 
kompleksową termomodernizację 

31 000,00 30 075,00 97,02 

      
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

0,00 0,00 0,00 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,00 0,00 0,00 

      
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Sarnaki poprzez wymianę urządzeń 
grzewczych i montaż instalacji OZE 

0,00 0,00 0,00 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,00 0,00 0,00 

      
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Sarnaki poprzez wymianę urządzeń 
grzewczych i montaż instalacji OZE 

0,00 0,00 0,00 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 300,00 0,00 0,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 300,00 0,00 0,00 

      
Wykonanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej oświetlenia drogowego w 
miejscowości Serpelice 

12 300,00 0,00 0,00 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

64 769,27 64 584,03 99,71 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 769,27 64 584,03 99,71 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

64 769,27 64 584,03 99,71 

      
Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w miejscowości 
Binduga 

61 741,09 61 555,86 99,70 

      
Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolnego w miejscowości Horoszki Duże 

3 028,18 3 028,17 100,00 

926     Kultura fizyczna 48 500,00 41 690,46 85,96 

  92695   Pozostała działalność 48 500,00 41 690,46 85,96 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

48 500,00 41 690,46 85,96 

      
Budowa siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Grzybów 

22 250,00 16 297,20 73,25 

      
Budowa siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Nowe Litewniki 

26 250,00 25 393,26 96,74 

     

Razem 877 952,75 754 375,68 85,92 
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OCHRONA ZDROWIA 

 

Placówki ochrony zdrowia mające swoje siedziby na terenie Gminy Sarnaki  

są zrestrukturyzowane i od lat działają w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Opiekę zdrowotną na poziomie specjalistycznym zapewnia obejmujący swym zasięgiem 

cały powiat łosicki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy  

w Łosicach. Ponadto na terenie znajdują się 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

świadczące opiekę w zakresie podstawowych usług medycznych. 

 

Zakłady Opieki Zdrowotnej obecnie funkcjonujące na terenie gminy: 

 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia VENA w Sarnakach, 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Eskulap w Hołowczycach 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EVAN” Łosice. 

W gminie w 2020 r. funkcjonowała 1 apteka. 
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POMOC SPOŁECZNA 

 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach jest jednostką organizacyjną Gminy 

Sarnaki powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania 

w szczególności na podstawie następujących przepisów prawnych: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111  

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( tj. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2407 z późn.zm), 

  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348  

z późn. zm.), 

 Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia  

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2015 r., poz. 821),  

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020, poz. 685  

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020 r.,  

poz 218 ze zm.). 
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Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

 
Struktura organizacyjna GOPS w roku 2020 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sarnakach 
zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 9 osób 

 
- kierownik Ośrodka 

- 3 pracowników socjalnych 

- 1 inspektor 

- 1 asystent rodziny / pracownik biurowy 

- 2 referentów 

- młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej 

 
Budżet 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w całym roku budżetowym 2020 wydatkował łączną 

kwotę 6 804 636,03 zł, z czego: 

 z budżetu państwa: 6 264 666,37 zł 

 z budżetu gminy: 539 969,66 zł 

 
 
Struktura wydatków GOPS w 2020 roku w podziale na zadania 

Podział zgodnie z klasyfikacja 
budżetowa 

PLAN Wydatki pokryte 
ze środków gminy 

Wydatki pokryte 
z dotacji 

zewnętrznych 

85195 
Pozostała działalność 

200,00 0 200,00 

85202 
Domy Pomocy Społecznej 

131 472,18 131 277,52 0 

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

1 100,00 742,12 0 

85213 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 

13 253,00 0 13 247,87 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze 

80 000,00 37 534,37               41 634,06 

85216 
Zasiłki stałe 

162 508,00 0 161 862,06 
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85219 
Utrzymanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

281 563,53 195 700,91 72 196,00 

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

9 000,00 0 9 000,00 

85230 
Pomoc w zakresie dożywiania 

54 000,00 19 980,00 34 020,00 

85295 
Pozostała działalność: 
- Zapewnienie funkcjonowania 
Dziennego Domu „Senior+” 
- Program Wspieraj Seniora 
- Prace Społecznie-użyteczne 
- Paczki żywnościowe dla osób na 
kwarantannie 

 
147 849,05: 
119 174,00 

 

19 743,00 
8 428,80 

 

503,25 

 
83 106,05: 
74 174,00 

 

0 
8 428,80 

 

503,25 

 
45 000,00: 
45 000,00 

 

0 
0 

 

0 
 

854 
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 
 

25 600,00 5 499,00 20 000,00 

85501 
Świadczenia wychowawcze 
 

3 896 698,00 0 3 896 698,00 

85502 
Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

1 842 146,48 28 522,90 1 810 436,00 

85503 
Karta Dużej Rodziny 

278,00 0 214,99 

85504 
Wspieranie rodziny 

174 655,21 25 114,79 145 700,00 

85508 
Rodziny zastępcze 

12 492,00 12 492,00 0 

85513 
Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia 
pielęgnacyjne 

14 458,00 0 14 457,39 
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Realizacja zadań pomocy społecznej  
 

W Gminie Sarnaki na dzień 31 grudnia 2020 roku wsparciem systemu pomocy społecznej 

objęto 154 rodzin w tym 338 osób w rodzinach. W ramach pracy z rodzinami realizując założenia 

ustawowe wydano 377 decyzji. W 2020 roku dominującym powodem przyznania pomocy, 

podobnie jak w latach poprzednich, pozostało ubóstwo. Z tej przyczyny wsparciem objęto 65 

rodzin. Kolejnymi powodami udzielania świadczeń była długotrwała choroba – 55 rodzin. 

Następnie 46 rodzin skorzystało z pomocy z powodu niepełnosprawności. Również znaczna 

liczba rodzin tj. 29 korzystała z pomocy z powodu bezrobocia.  

  
Zadania Gminy 

 
Struktura wydatków na pomoc społeczną w ramach zadań własnych w 2020 r. 

Forma pomocy Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w zł 

Zasiłki stałe – ogółem: 
 

29 302 161 862,00 

w tym przyznany dla: 
osoby samotnie gospodarującej 

25 254 143 009,00 

pozostającej w rodzinie 
 

4 48 18 853,00 

Zasiłki okresowe – ogółem 23 120 41 634,00 

w tym: 
środki własne 

0 0 0 

dotacja 
23 120 

41 634,00 
 

w tym przyznane z powodu: 
bezrobocia 

11 65 22 810,00 

długotrwałej choroby 4 11 3 856,00 

niepełnosprawności 4 13 4 103,00 

Inne niż ww. 8 31 10 865,00 

Posiłek – ogółem 64 4294 17 911,00 

w tym liczba osób korzystających 
z posiłku /dzieci/ 

62 3831 13 448,00 

zasiłek celowy na zakup żywności 87 208 31948,00 

w tym: środki własne x 29 4 417,00 

dotacja x 179 27 531,00 

Zasiłki celowe i w naturze 97 x 47 767,00 

w tym zasiłki specjalne celowe 4 4 1 792,00 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od osób pobierających 
zasiłek stały 

27 273 13 248,00 

Schronienie 2 458 21 642,00 

Sprawienie pogrzebu x 3 11 000,00 

Zdarzenie losowe 1 1 500,00 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

osób wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby  

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2020 roku pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi była objęta 1 osoba.  

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 40 zł /łączny koszt – 

9000,00 zł dotacja/. 

         
Karta Dużej Rodziny 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu promowanie modelu rodziny 

wielodzietnej i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodziny 

wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej 

Rodziny. W 2020 r. wydano 67 sztuk Karty Dużej Rodziny dla 28 rodzin. 

 
Świadczenia rodzinne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach realizuje zadania w zakresie 

świadczeń rodzinnych, jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System 

świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. 

 
Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2020. 
 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba 
świadczeń 

Kwota wypłaconych 
świadczeń w zł 

ZASIŁKI RODZIINNE Z DODATKAMI 

1 Zasiłek rodzinny 
I dodatki do zasiłków rodzinnych 

6678 765 308,20 

2 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 

18 18 000,00 

3 Zasiłek pielęgnacyjny 1020 220 125,00 

4 Świadczenie pielęgnacyjne 277 503 148,00 

5 Specjalny zasiłek opiekuńczy 70 43 015,00 

6 Zasiłek dla opiekuna 0 0 

7 Świadczenie rodzicielskie 44 433 237,00 

8 Świadczenie Za życiem 0 0 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

9 Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(ZUS i KRUS) 

255 69 403,00 

10 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 124 144 457,00 
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Świadczenie wychowawcze 

Od 1 kwietnia 2016 roku GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

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

życiowych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia  

w wysokości miesięcznej 500, 00 zł. W 2020 roku wypłacono 7817 świadczeń na kwotę  

3.864.589,03 zł /kwota z kosztami obsługi programu/. 

 

Fundusz alimentacyjny  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania 

alimentów od dłużnika. Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica 

na podstawie wyroku sądu, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna. 

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 

 do ukończenia 18 roku życia, 

 do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki, 

 bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.  

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 

900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest 

ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenia wypłacane są w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł. 

 GOPS w 2020 roku w sprawach dotyczących ustalenia prawa do świadczeń 

alimentacyjnych wydał 18 decyzji, wypłacono 288 świadczeń na kwotę 98 450,00 zł. 

 
Dłużnicy alimentacyjni  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie gminy Sarnaki było 20 dłużników, wobec których 

prowadzone były następujące działania: 

 przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, 

 zobowiązanie do zarejestrowania się, jako bezrobotny lub poszukujący pracy, 

 wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego 

się od zobowiązań alimentacyjnych, 
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 wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych, 

 złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK, 

 poinformowanie komornika sądowego i organu właściwego wierzyciela o działaniach 

wobec dłużnika. 

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucję alimentów prowadzi komornik sądowy  

oraz komornik skarbowy w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. 

 
Dobry start 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 

świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W 2020 r. w Gminie Sarnaki przyznano 476 

jednorazowych świadczeń. 

 

Piecza zastępcza 

Zadaniem gminy wynikającym z ww. ustawy jest m. in. współfinansowanie pobytu dziecka  

w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadaopcyjnym. 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce, o której mowa wyżej, gmina właściwa  

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

a) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

b) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

c) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2020 roku nie powstała żadna nowa spokrewniona rodzina zastępcza.  

 
Dzienny Dom „Senior +” 

W 2020 roku do DDS+ uczęszczało 22 uczestników, natomiast na koniec grudnia 2020 

pozostało 18 seniorów. W czasie zawieszenia działalności i funkcjonowania placówki, 

spowodowanego pandemią koronawirusa seniorzy objęci zostali wsparciem telefonicznym, mieli 

również możliwość skorzystania z usługi dowozu gorącego posiłku oraz artykułów spożywczych. 

Z tej możliwości skorzystało średnio 10 osób na miesiąc. W czasie funkcjonowania stacjonarnego 

poza usługami opiekuńczymi Dom zapewniał zajęcia manualne, muzyczne, komputerowe, 

zajęcia rehabilitacyjne i z terapeutą zajęciowym. Wartością dodaną utworzenia takiej placówki na 

terenie naszej gminy jest aktywizacja Seniorów, ograniczanie skutków niepełnosprawności, 

pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie. 
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne 

Z pomocy w 2020 roku skorzystało 41 dzieci na łączna kwotę 25 000,00 zł, w tym:  
20 000,00 zł – dotacja oraz 5 000,00 zł – środki własne. 

 
 
Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę. Liczba godzin  

do przepracowania przez 1 osobę w miesiącu nie może być wyższa niż 10 godzin tygodniowo  

i 40 godzin miesięcznie. W 2020 roku aktywizacja zawodowa poprzez prace społecznie użyteczne 

na terenie gminy prowadzona była w stosunku do 4 osób. Osoby te wykonywały prace 

porządkowe – sprzątanie, zbieranie śmieci z pasa przydrożnego. Koszt prac społecznie 

użytecznych po stronie Gminy Sarnaki to kwota 8 428,80 zł. 

 
 

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie  
Sarnaki 

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego /ZI/ jest zadaniem własnym gminy wynikającym  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań ZI należy integrowanie  

i koordynowanie działań GOPS, GKRPA, oświaty i ochrony zdrowia, Policji, organizacji 

pozarządowych i prokuratury oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa  

się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą  

w rodzinie. W 2020 roku ZI prowadził 12 procedur „Niebieskie Karty”, z tego 8 wszczętych przez 

KPP w Łosicach oraz 1 przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zakończono w okresie sprawozdawczym 2 procedury. 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach 

Decyzje o skierowaniu do Domu i odpłatności za pobyt w nim wydaje GOPS w Sarnakach.  

W 2020 roku do ŚDS zostało skierowanych w sumie 37osób, z tego z: Gminy Sarnaki - 13, Gminy 

Olszanka - 4, Miasta i Gminy Łosice – 13, z Gminy Stara Kornica - 3, Gminy Huszlew – 3, Gminy 

Platerów – 1. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach 

W 2020 roku kontynuował działalność Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A i B o 30 

miejscach, którego organem prowadzącym jest Gmina Sarnaki. 

 

Formy i efekty prowadzonej działalności (opis wykonania i ocena realizacji). 

1. Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: 

 trening kulinarny – uczestnicy wspólnie z instruktorem terapii zajęciowej uczą  

się przygotować posiłki. Z informacji uzyskanych od opiekunów wynika, iż część  

uczestników potrafi przygotować w domu proste posiłki, jak również chętniej włączają  

się do pomocy opiekunom przy ich przygotowywaniu we własnych domach. Na podstawie 

bezpośredniej obserwacji można jednoznacznie stwierdzić, że funkcjonowanie  

Uczestników uległo znacznej poprawie w związku z organizacją zajęć w pracowni  

gospodarstwa domowego. Nastąpił duży progres w zakresie samodzielności oraz  

odpowiedzialności za powierzone zadania.  W 2020 roku ze względu na wprowadzenie  

rekomendacji w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcję Sanitarną treningi kulinarne 

musiały zostać ograniczone. Zgodnie z rekomendacjami w ramach gorącego posiłku  

zapewniono Uczestnikom catering w jednorazowych termicznie pakowanych pojemnikach. 

 trening dbałości o wygląd zewnętrzny – terapeuci demonstrując wykonywanie  

poszczególnych czynności skłaniają podopiecznych, aby starali się dbać o schludny  

wygląd. Uczestnicy przed wyjazdem do domów z ŚDS pod nadzorem terapeutów nabierają 

wiedzy i umiejętności związanych z dopasowaniem ubioru do warunków atmosferycznych 

panujących na zewnątrz. 

 trening nauki higieny – podczas wizyt w toalecie (w zależności od potrzeb z terapeutą 

lub samodzielnie) uczestnicy myją ręce oraz potrafią korzystać z przyborów toaletowych 

oraz kosmetyków. W 2020 roku szczególną uwagę skupialiśmy na promowaniu i wspieraniu 

wśród Uczestników higieny rąk, higieny oddychania, a także właściwej etykiety 

postępowania prewencyjnego związanego z zagrożeniem Covid-19. 

 trening umiejętności praktycznych - uczestnicy potrafią samodzielnie lub przy pomocy  

terapeuty spożywać posiłki, posługują się łyżką, widelcem, odnoszą naczynia po spożyciu 

posiłku. Uczestnicy potrafią samodzielnie lub w asyście terapeuty ubierać wierzchnie  

ubranie (zakładać kurtkę, buty, sznurować obuwie, zasuwać suwak). Uczestnicy potrafią 

zgłaszać potrzeby fizjologiczne oraz samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, stosują 

się również do wytycznych w zakresie przeciwdziałania Covid-19. 

 trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – z powodu braku możliwości 

wyjścia do sklepu, ze względu na lokalizację ośrodka, zajęcia były prowadzone  

w ŚDS z użyciem banknotów przeznaczonych do celów edukacyjnych. Dzięki zakupowi 

auta do przewozu osób niepełnosprawnych Uczestnicy ŚDS w 2021 roku będą jeździć  

do okolicznego sklepu w celu dokonania zakupów na potrzeby treningu kulinarnego.  
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2. Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 

 nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy – podopieczni potrafią nawiązać i podtrzymać 

rozmowę. W indywidualnych przypadkach ze względu na niepełnosprawność występują 

trudności, dlatego też uczestnicy podczas indywidualnych spotkań m.in. z psychologiem 

oraz logopedą starają się przezwyciężyć w/w trudności. 

 aktywne słuchanie – uczestnicy podczas grupowych zajęć zarówno z psychologiem, 

jak też z terapeutami potrafią skupić uwagę na prowadzącym aktywnie słuchając,  

stosując się do poleceń, wykonując wskazane czynności. 

 znalezienie swojego miejsca w grupie – podopieczni wykonując czynności  

w poszczególnych pracowniach potrafią odnaleźć własne miejsce w grupie dzięki 

dostosowaniu prac wskazanych przez terapeutów do indywidualnych potrzeb 

uczestników. 

 zasady pozytywnej komunikacji – uczestnicy poprzez zwracanie uwagi przez członków 

zespołu wspierająco-aktywizującego potrafią komunikować się z pozostałymi członkami 

społeczności ŚDS, nie przeszkadzając sobie wzajemnie oraz szanując zdanie innych. 

 umiejętność rozwiązywania konfliktów – uczestnicy rozwiązują spory na zasadzie  

kompromisu, starając się szanować wzajemnie własne zdanie. 

 

3. Rodzaje treningów umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych 

i wspomagających sposobów porozumiewania się, (w przypadku osób z problemami 

w komunikacji werbalnej): 

 W 2020 roku trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem  

alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.  

 

4. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: 

 Rozwijanie zainteresowań literaturą – w roku 2020 ŚDS kontynuował współpracę  

z Gminną Biblioteką Publiczną w Sarnakach. Co miesiąc wypożyczanych do kącika  

literackiego przy ŚDS jest ok. 30-40 pozycji książkowych o różnorodnej tematyce,  

na podstawie zapotrzebowania składanego przez Podopiecznych ŚDS. Koordynatorem 

jest Podopieczny ŚDS, który pasjonuje się literaturą, Uczestnik zajmuje się zbieraniem 

informacji dot. zapotrzebowania na literaturę, segregacją tematyczną, prowadzeniem kart 

bibliotecznych, ewidencją.  

 Rozwijanie zainteresowań audycjami telewizyjnymi oraz radiowymi – uczestnicy relaksują 

się i odpoczywają oglądając telewizję oraz wysłuchując audycji radiowych.  

 Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych – Podopieczni ŚDS w Nowych  

Litewnikach w 2020 r. uczestniczyli m.in. w następujących spotkaniach towarzyskich  

i kulturalnych: 
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 13.01.2020 r. Wybory samorządowe w ŚDS. 

 14.01.2020 Zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez PKP w Siedlcach z zakresu 

bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. 

 15.01.2020 r. Wyjazd do Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach 

na przedstawienie „Bajkowe Jasełka”. 

 17.01.2020 r. Rodzinne kolędowanie w ŚDS, wspólnie z Biskupem Seniorem Antonim 

Dydyczem. 

  20.01.2020 r. Występ teatralny uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 

w Sarnakach w ŚDS w Nowych Litewnikach.  

 23.01.2020 r. Wizyta w ŚDS seniorów z Domu Senior+ w Hołowczycach. 

 27.01.2020 r. Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starej Kornicy. 

 07.02.2020 r. Występ teatralny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Serpelicach. 

 11.02.2020 r. III Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. 

 14.02.2020 r. Zabawa Walentynkowa. 

 18.02.2020 r. Zajęcia z dogoterapii. 

 20.02.2020 r. Włączenie się w pomoc dla dziecka chorego na SMA, zakup pączków 

oraz smażenie obwarzanków na cele zbiórki. Inicjatywa Uczestników ŚDS. 

 20.02.2020 r. Wyjazd do Borsuk na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim  

Gospodarstwie Rolnym i Przedsiębiorczości. 

 25.02.2020 r. Bal Ostatkowo – Karnawałowy. 

 28.02.2020 r. Wyjazd do kina na film pt. „Zenek”. 

 09.03.2020 r. Dzień Kobiet w ŚDS. 

 10.03.2020 r. Warsztaty kulinarne „Pieczenie Pizzy” w pizzerii Da Grasso  

w Siemiatyczach. 

 11.03.2020 r. Występ kabaretu „Łzy Sołtysa” z Sarnak. 

 09.09.2020 r. Pożegnanie lata w ŚDS. 

 25.09.2020 r. Wyjazd do Tłoczni Soków w Klimczycach. 

 Od momentu utworzenia ŚDS w Nowych Litewnikach działalność obfituje w szereg 

ciekawych inicjatyw związanych z życiem społeczno-kulturalnym. Na początku roku widać stałą 

dynamikę działalności uwzględniającą szereg podejmowanych inicjatyw, jednak od marca 2020 

roku sytuacja diametralnie się zmieniła. Ze względu na obawy związane z narażeniem zdrowia 

Uczestników zrezygnowaliśmy z szeregu zaplanowanych eventów. Na bieżąco monitorowana 

jest sytuacja związana z epidemią koronawirusa.  
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5. Poradnictwo psychologiczne: 

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez indywidualne i grupowe spotkania 

z psychologiem wg. indywidualnych potrzeb Podopiecznych ŚDS w Nowych Litewnikach.  

W trakcie zawieszenia zajęć decyzją Wojewody Mazowieckiego Uczestnicy ŚDS  

oraz ich najbliższe otoczenie mieli dostęp do telefonicznego poradnictwa psychologicznego. 

 

6. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych (opis rozwiązań): 

Pracownik socjalny zatrudniony w ŚDS sprawuje nadzór nad terminami wizyt lekarskich 

Podopiecznych ŚDS oraz uczestniczy wspólnie z Podopiecznymi w kontrolnych wizytach 

lekarskich (o ile istnieje taka potrzeba i rodzina nie jest w stanie świadczyć takiej pomocy). 

 

7. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (opis rozwiązań): 

Podobnie jak powyżej realizacją tego zapisu zajmuje się pracownik socjalny zatrudniony  

w ŚDS. W roku 2020 pracownik socjalny pomagał we wnioskowaniu o kontynuację orzeczeń  

o stopniu niepełnosprawności jak również w innych sprawach. Kilka spraw dotyczyło również 

pomocy w ubieganiu się o dofinasowania ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR  

w Łosicach. 

8. Realizacja niezbędnej opieki (opis rozwiązań): 

Niezbędna opieka dla podopiecznych ŚDS jest zapewniona podczas całego pobytu w ŚDS  

jak również dojazdu do placówki i z powrotem. W 2020 r. bardzo istotna okazała się działalność 

opiekuna podczas dojazdów, który mierzył temperaturę oraz dezynfekował dłonie Uczestnikom. 

Podopieczni ŚDS mają zapewnioną niezbędną opiekę nie tylko podczas zajęć, ale również, jeżeli 

zaistniała taka potrzeba podczas wizyt w toalecie lub podczas posiłków.  

9. Realizacja terapii ruchowej (opis rozwiązań): 

Terapia ruchowa była prowadzona głównie w pracowni rehabilitacyjnej, gdzie podopieczni 

korzystając z dostępnego sprzętu wspólnie z terapeutą lub fizjoterapeutą dbają o kondycję.  

W chwili, gdy wszyscy podopieczni pojawiają się w ŚDS tj. między godziną 800 - 900 prowadzone 

są kilkuminutowe zajęcia mające na celu ogólny rozruch. W 2020 r. ze względu na rekomendację 

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajęcia 

odbywały się w mniejszych grupach. Liczymy na rozbudowę ŚDS i możliwość prowadzenia terapii 

ruchowej w przeznaczonej specjalnie do tego celu pracowni. 

10. Realizacja wyżywienia (opis rozwiązań: w ramach treningu kulinarnego, w ramach zadania 

własnego gminy lub zakupu gorącego posiłku): 

Jeden gorący posiłek był zapewniany w ramach pracowni gospodarstwa domowego, gdzie 

podopieczni pod nadzorem terapeuty uczą się przygotowywać samodzielnie posiłki podczas 

treningu kulinarnego. Od maja 2020 roku został wprowadzony catering, jednak ze względu  

na zbyt wysokie koszty byliśmy zmuszeni powrócić do dawnego systemu realizacji wyżywienia. 
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11. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia 

lub inne: 

W 2020 roku prowadzone były zajęcia aktywizacyjne w kierunku innych form w tym podjęcia 

zatrudnienia w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, jednak  

na terenie powiatu łosickiego nie funkcjonuje żaden zakład pracy chronionej lub zakład 

aktywności zawodowej. Planowane jest nawiązanie współpracy z lokalnym producentem 

opakowań tekturowych. 

Liczba uczestników dowożonych do ośrodka: 

 w trakcie roku   37 

 średnio w ciągu miesiąca  26,7 

 

12. Środek transportu (własny, wynajęty) opis m.in. średnia liczba przejechanych dziennie km, 

przewoźnik, wymiar zatrudnienia kierowcy/ów itp. 

Transport Uczestników do ŚDS odbywa się na zasadach określonych w porozumieniach 

zawartych z poszczególnymi gminami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania 

Podopiecznych ŚDS, a mianowicie każda gmina, z której pochodzi podopieczny organizuje 

transport swoich mieszkańców do ŚDS. W przyszłości jest planowana częściowa partycypacja  

w kosztach dojazdu ze strony ŚDS w Nowych Litewnikach. W 2020 r. dzięki dofinansowaniu 

Wojewody Mazowieckiego, dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach Programu 

„Wyrównywania różnic między regionami III” oraz wsparciu finansowym Gminy Sarnaki 

zakupiliśmy auto osobowe przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 

 

13. Opis współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym i jej efektów. 

 rodziny i opiekunowie (w tym częstotliwość grup wsparcia lub spotkań itp. rodziny  

i opiekunowie: współpraca z rodzinami/opiekunami odbywa się na zasadzie spotkań  

organizowanych w ŚDS, jak również kontaktów telefonicznych w sprawach bieżących.  

W 2020 zdążyliśmy odbyć zaledwie jedno spotkanie podczas rodzinnego kolędowania  

na początku roku.  

Personel ŚDS mimo zawieszenia działalności decyzją Wojewody Mazowieckiego  

był w stałym kontakcie zarówno z Uczestnikami ŚDS oraz najbliższym otoczeniem  

za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonów oraz bezpośrednio w miejscu  

zamieszkania Uczestników przekazując nowe materiały do ćwiczeń w domu. 

  OPS/PCPR współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej odbywa się na bieżąco,  

m.in. poprzez udzielanie przez OPS zainteresowanym udziałem w zajęciach organizowanych 

przez ŚDS kompleksowych informacji dot. procedur związanych ze skierowaniem  

do placówki. Informację dot. ŚDS potencjalni uczestnicy mogą również uzyskać w PCPR  

w Łosicach. W 2020 roku nawiązaliśmy porozumienia w sprawie współpracy między kolejnymi 

gminami, tym razem z powiatu siedleckiego: gmina Przesmyki i Gmina Korczew. 
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 PZP, szpitale, lekarze: PZP, szpital w Łosicach jak również lekarze z terenu powiatu  

łosickiego wspierają działalność ŚDS m.in. poprzez przekazywanie informacji o ŚDS  

potencjalnym uczestnikom, wspomagania sprzętem rehabilitacyjnym/pomocniczym,  

wypełnianiem zaświadczeń koniecznych do złożenia wniosku o przyjęcie do ŚDS. 

 PUP nawiązaliśmy współpracę w zakresie kierowania do ŚDS osób bezrobotnych na staże 

zawodowe, prace interwencyjne oraz roboty publiczne w celu wsparcia funkcjonowania  

jednostki, a co za tym idzie zmniejszenia wydatków na bieżące funkcjonowanie.  

 w 2020 roku kontynuowaliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Siedlcach, gdzie 

pozyskujemy produkty spożywcze z nadwyżek producenckich, które następnie  

wykorzystujemy w pracowni gospodarstwa domowego. Kontynuowaliśmy również  

współpracę z organizacją Olimpiady Specjalne, jednak ze względu na obecną sytuację  

spowodowaną pandemią koronawirusa nikt z Podopiecznych nie uczestniczył w zawodach 

sportowych. 

 kościoły i związki wyznaniowe nawiązanie współpracy z księdzem z lokalnej parafii poprzez 

udział w spotkaniach okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc). 

 placówki kulturalne ŚDS współpracuje z Ośrodkami Kultury z terenu powiatu łosickiego,  

występy Podopiecznych ŚDS oraz dla Podopiecznych ŚDS.  

 placówki sportowe: w 2020 roku Uczestnicy ŚDS w Nowych Litewnikach zdążyli wystąpić 

zaledwie w jednej imprezie, jaką był turniej tenisa stołowego organizowany przez Nasz Dom. 

 placówki oświatowe: ŚDS współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu powiatu  

np. często nasz Dom jest odwiedzany przez uczniów oraz przedszkolaków. Współpracujemy  

również z Zespołem Szkół w Sarnakach przy organizacji imprez sportowych z udziałem osób 

niepełnosprawnych. Naszym stałym partnerem jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Łosicach. 

 wolontariusze (liczba zawartych umów) 0 

 

14. Sposób realizacji zadań w okresie zawieszenia działalności w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19: 

Od momentu zawieszenia działalności decyzją Wojewody Mazowieckiego w marcu 2020 r.  

musieliśmy szybko uruchomić procedury kontaktu i współpracy zdalnej z Uczestnikami ŚDS. 

Naszym Uczestnikom na bieżąco przekazywane i dostarczane do miejsca zamieszkania były 

materiały do ćwiczeń w domu. Uruchomione zostało także telefoniczne poradnictwo 

psychologiczne. W maju 2020 roku została wznowiona działalności ŚDS.  

15. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach  

w zakresie funkcjonowania domu: 

2020 rok był niewątpliwie bardzo wyjątkowym okresem zarówno w działalności ŚDS. 

Największą trudnością i problemem okazało się pozbawienie możliwości korzystania z usług ŚDS 

Uczestnikom. Staraliśmy się, aby podtrzymywać kontakt z Uczestnikami poprzez codzienne 

rozmowy telefoniczne, połączenia video za pośrednictwem komunikatorów internetowych  

oraz bezpośredni kontakt podczas dostarczania materiałów do ćwiczeń w miejscu zamieszkania 

(oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego). Jednak teraz  
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w obliczu pandemii i braku możliwości uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez ŚDS 

wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważny jest dla naszych Podopiecznych 

bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.  

 W 2020 roku poczyniliśmy starania o adaptację kolejnych pomieszczeń na potrzeby ŚDS, 

aby poszerzyć naszą ofertę oraz udostępnić nowe miejsca dla zainteresowanych głównie 

z nastawieniem na osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.  

Dane statystyczne:  

1. Ogólna liczba uczestników w trakcie roku 2020: typ A 1 typ B 36 typ C 0 typ D 0 Razem 37. 

2. Liczba uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu  11 

3. Liczba uczestników z problemami w komunikacji werbalnej  15 

4. Liczba ubezwłasnowolnionych uczestników 11 w tym: 

- całkowicie - 11 osób, 

- częściowo - 0 osób. 

5. Liczba uczestników, którzy nie podpisywali samodzielnie ewidencji obecności  - 4,  

6. Liczba pracowników upoważnionych do zaznaczania obecności w imieniu uczestników - 3,  

7. Liczba osób w ciągu roku niepełnosprawnych fizycznie z problemami w zakresie lokomocji 

(wózek, kule itp.) - 6 osób 

8. Średnia dzienna frekwencja w ciągu roku  - 27,24 (73,62%) 

9. Liczba uczestników, którzy opuścili dom oraz przyczyny odejścia: 0 

10. Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku: 

          W ŚDS w Nowych Litewnikach funkcjonują 4 pracownie: pracownia gospodarstwa 

domowego, pracownia plastyczno - artystyczna, pracownia komputerowa oraz rehabilitacyjna. 

Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy po 9 osób oraz 1 grupę 10 - cio osobową, dlatego też średnia 

liczba uczestników poszczególnych zajęć przedstawia się w następujący sposób: Średnia 

frekwencja dzienna w ciągu roku/liczbę grup pracujących w danych pracowniach ≈ 6,8. 

11. Zatrudnienie pracowników domu w podziale na stanowiska pracy z uwzględnieniem wymiaru 

etatu oraz wskazaniem czy osoba zatrudniona jest na czas nieokreślony czy na czas 

określony: 

Kierownik 1 etat, umowa o pracę czas nieokreślony. 

Psycholog 0,5 etatu umowa o pracę na czas nieokreślony.  

Terapeuta 2 osoby zatrudnione na pełny etat umowa na czas nieokreślony. 

Instruktor terapii zajęciowej 1 etat umowa na czas nieokreślony. 

Pracownik socjalny 1 etat umowa o pracę na czas nieokreślony. 

Główny księgowy 1 etat, umowa na czas nieokreślony. 

Inne specjalistyczne, (jakie) logopeda 0,5 etatu umowa na czas określony,  
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Opiekun medyczny/robotnik gospodarczy – 1 osoba (po pół etatu na dane stanowisko) umowa 

na czas nieokreślony;  

Opiekun 1 etat, umowa na czas określony. 

12. Inne formy zatrudnienia (np. umowa zlecenie): liczba godzin, rodzaj świadczonej 

 usługi, okres czasu na jaki zawarto umowę itp.: 

Fizjoterapeuta – umowa zlecenie od 03.01.2020 – 31.12.2020. Liczba godzin: 280 (dwa razy 

w tygodniu). 

13. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego dla uczestników  

(kalkulowane na podstawie liczby etatów wg stanu na 31.12.2020 r.):  

- typ A  - 0,14 

- typ B -  0,13 

- typ C   

- typ D   

- osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (niezaliczone do typu C 

lub D) - 0,33 

Finanse 

Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w 2020 r. 

1. Budżet wojewody - dotacja na bieżącą działalność w rozdziale 85203 

          710 355,00 zł 

w tym: 

- kwota na płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z obowiązkowymi 

składkami 503 264,86 zł 

- kwota środków z programu „ Za Życiem” 68 775,00 zł 

2. Wysokość środków finansowych z gminy/powiatu: 28 080,77 zł 

3. Wysokość środków finansowych z innych źródeł: (PFRON) 81 000,00 zł 

4. Wysokość środków finansowych z budżetu Wojewody – wydatki inwestycyjne  

( § 6310 / § 6410) 31 500,00 zł 

5. Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone na osiągniecie standardów  

zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy: 

 

 § 2010 lub § 2110   0 

 § 6310 lub § 6410   0 
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Łącznie kwota wydatków roku 2020 - 850 935,77 zł w tym: 

 z budżetu Wojewody - 741 855,00 zł. 

 z innych źródeł - 109 080,77 zł. 

 

Odpłatność za pobyt w ŚDS: 

 kwota pobrana od uczestników ŚDS do dnia 31.12.2020 r. 21 214,15 zł, 

 kwota odprowadzona do budżetu Wojewody do dnia 31.12.2020 r. 20 153,44 zł, 

 liczba osób wnoszących opłatę stan na dzień 31.12.2020 r. – 0, 

 liczba osób nieodpłatnie korzystających z usług ŚDS stan na 31.12.2020 r. – 7, 

 liczba osób zwolnionych częściowo lub całkowicie z odpłatności stan na 31.12.2020 r. – 30. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/89/2019 

z dnia 30 grudnia 2019 roku jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę 

realizacji zadań wymienionych w art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) i art. 10 Ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) 

 Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki w 2020 roku było w szczególności 

zmniejszenie skali problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych i innych 

substancji uzależniających, ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz 

podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

uzależnienia, ograniczenie problemów rodzinnych związanych z alkoholem, w tym zjawiska 

przemocy w rodzinie.  

Treść programu obejmowała: profilaktykę, leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 

pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.  

Koordynatorem realizacji zadań Programu była Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sarnakach.  

Do realizacji programu zostały zaangażowane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sarnakach, KP Policji w Łosicach, Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Sarnakach, placówki oświatowe z terenu gminy, parafie i inne instytucje. 

              Realizacja zadań programu była finansowana ze środków budżetu gminy, pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

  Zadania do realizacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

adresowane były do tej samej grupy odbiorców, szczególnie do dzieci i młodzieży, toteż wiele 

przedsięwzięć zawierało treści dotyczące tych dwóch problemów.  

Rynek napojów alkoholowych w gminie Sarnaki (stan na 31.12.2020 r.): 

 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) - 17 

 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 9 

 Razem: 26   
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Liczba mieszkańców gminy przypadająca na 1 punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych                                                                                  -  189 

Liczba mieszkańców gminy powyżej 18 r.ż. przypadająca  

na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych                                              -   160 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2020 roku 

przeznaczonych: 

- do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklepy/                                        -    42 

- do spożycia w miejscu sprzedaży /lokale gastronomiczne/                      -    18 

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała  

19 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie gminy na podstawie oświadczeń 

złożonych przez przedsiębiorców wyniosła: ogółem 3 337 702,00 zł. co w przeliczeniu:  

na 1 mieszkańca gminy wyniosła – 704,60 zł na 1 mieszkańca powyżej 18 roku życia wyniosła - 

834,84 zł.    

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2020 roku komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec 

3 osób uzależnionych od alkoholu poddania się leczeniu. W ramach czynności komisji zostały 

przeprowadzone rozmowy interwencyjno – motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu  

z 5 osobami zgłoszonymi oraz 5 członkami ich rodzin.   

Skierowano 1 osobę do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego i złożono 1 wniosek do sądu  

o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

Członkowie komisji wzięli udział w 2 szkoleniach nt., „Rola Pełnomocników  

i Przewodniczących Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, 

„Wydatkowanie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wytyczne PARPY na rok 2020 i na czas epidemii”. 

GKRPA odbyła w 2020 roku 11 posiedzeń. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na funkcjonowanie komisji wyniosła 8 102,00 zł. (wynagrodzenie i szkolenie 

członków komisji, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty 

wniosków do sądu) 

Pomoc dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. 

Przy Urzędzie Gminy w Sarnakach funkcjonował przez cały rok (dyżury w poniedziałki) 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób 

doznających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc oraz innych uzależnień. 
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W PIK-u udzielono: 

 88 porad 13 osobom z problemem alkoholowym,  

 47 porad 8 osobom – dorosłym członkom rodziny ( w tym DDA i współuzależnionym),  

 12 porad 4 osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

 6 porad 3 osobom stosującym przemoc w rodzinie 

 Dla 2 osób dofinansowano terapię uzależnienia w Ośrodku Szkoleń i Terapii Uzależnień 

w Woli Osowińskiej - 2 244, 00 zł. 

 W 2020 roku z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach 

korzystało 154 rodziny, w tym 5 rodzin z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu, przez 

co najmniej jednego członka rodziny, dla których przeznaczono środki finansowe w wysokości 

12 796,86 zł.  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s przemocy w rodzinie w Sarnakach w 2020 roku 

uruchomił procedury 9 Niebieskich Kart: 8 założonych przez Komendę Powiatową Policji  

w Łosicach i 1 założona przez GKRPA w Sarnakach. Członkowie GKRPA brali udział w pracy 

grup roboczych pomagającym 7 rodzinom. Odbyło się 34 spotkań grup roboczych. 

Przewodnicząca GKRPA brała udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2020 roku zatrzymano 5 osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach 

policyjnych. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych.  

W ramach tego zadania finansowano bądź współfinansowano programy profilaktyczne  

i inne działania, w których wzięli udział uczniowie ze szkół i dzieci z przedszkoli gminy Sarnaki 

oraz nauczyciele, rodzice i mieszkańcy gminy.  

1. Programy profilaktyczne dla uczniów: 

a) „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Nie zmarnuj swojego talentu” – Szkoła Podst.  

w Sarnakach 

b) „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Wspierajmy się”, ,,Mam własne zdanie, wiem kiedy 

powiedzieć NIE”, Bajki pomagajki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach 

c) „Stop agresji i przemocy – Przyjaciele Żyrafy”, „Egzamin z bezpieczeństwa Tygrysa 

Beniamina” – Przedszkole Samorządowe w Sarnakach 

2. Warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli 

a) Warsztaty dla nauczycieli „Porozumienie bez przemocy” – Przedszkole Samorządowe  

w Sarnakach 
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3.  Zajęcia sportowe – Profilaktyka poprzez sport 

a) Jestem zdrowy, bo umiem aktywnie wypoczywać”, „Trzymaj formę”, „Ruch w życiu 

człowieka”, „Żyję zdrowo bo sportowo bez nałogów” – programy sportowe ZS-P  

w Serpelicach 

b) Zajęcia i turnieje szachowe 

c) Imprezy sportowe – Sarnacka Liga Halowa V edycja, Turniej trójek siatkarskich,  

d) Ruch to zdrowie – program sportowy w Szkole Podst. w Sarnakach 

e) Turniej Piłki Siatkowej 

4. Dofinansowano projekty, konkursy, imprezy kulturalno-sportowe, uroczystości promujące 

trzeźwość i zdrowy styl życia. 

a) Przedstawienia teatralne w Przedszkolu Samorządowym w Sarnakach 

b) Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci 

c) Mikołajki w Parafii- Świętuj bezpiecznie 

d) Dzień z Rodziną w Chybowie 

e) Dzień Rodziny w Mierzwicach 

f) Zimowisko dla dzieci organizowane przez Parafię w Sarnakach „Dorastaj i baw się bez 

uzależnień”. 

 Wszystkie działania szkół, stowarzyszeń, sołectw, instytucji miały na celu zapobieganie 

uzależnieniom, wdrożenie dzieci do aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportu, rozwoju 

zainteresowań i talentów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań, promowanie zdrowego 

stylu życia bez substancji psychoaktywnych oraz edukację społeczności gminy Sarnaki.   

W 2020 roku na profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zajęcia sportowe 

przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 003,82 zł. 

Realizując zadania z Gminnego Programu Profilaktyki, gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, KP Policji 

w Łosicach, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Siedlcach, Poradnią Leczenia 

Uzależnień w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Siemiatyczach, grupami samopomocowymi AA,  

Al-Anon. 

 W 2020 roku, zgodnie z art.15 q c ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 

ze zm.), środki z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi,  

w wysokości 20 000,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Zakupiono: 

a) Wyposażenie sali lekcyjnej, utworzonej dla oddziału przedszkolnego w Szkole  

Podstawowej w Sarnakach, w związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy 
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do wytycznych przeciwepidemicznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

(stoliki i krzesła) 

b) Dozownik automatyczny, środek do dezynfekcji, wytwornica pary dla Przedszkola  

Samorządowego w Sarnakach 

c) Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki jednorazowe, rękawiczki, osłony  

z plexi na biurka pracowników przyjmujących interesantów i inne niezbędne artykuły  

związane z przeciwdziałaniem COVID-19, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom  

i interesantom. 

 Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku: 

1) zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości                         -   80 121,32 zł 

   w tym:  

   - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych                                      -   77 121,32 zł 

   - przeciwdziałanie narkomanii                                                                              -     3 000,00 zł 

2)  faktycznie wykorzystano środki finansowe  na realizację programu                  -   45 372,78 zł 

     w tym:    

 - w zakresie problemów alkoholowych                                                                   -   56 890,56 zł 

 - w zakresie przeciwdziałania narkomanii                                                              -      3000,00 zł   

Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 72 760,05 zł.  
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BEZPIECZEŃSTWO 

 

Koronawirus.  

Sytuacja epidemiologiczna gminy 

Sytuacja na terenie Gminy Sarnaki pod względem zdrowotnym i epidemiologicznym  

w roku 2020 była wyjątkowo trudna. Przyczyną tego była rozprzestrzeniająca się epidemia COVID 

– SARS-CoV-2 na terenie zarówno gminy jak i całego kraju. W połowie marca 2020 roku 

ogłoszono stan zagrożenia. W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Sarnaki powołał Gminny 

Zespół Zarządzania Kryzysowego, który miał na celu ocenę występujących potencjalnych 

zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych 

zagrożeń, a także przekazywał do publicznej wiadomości informacje związane z zagrożeniami. 

Działania dostosowywano do zaleceń i rozporządzeń Ministra Zdrowia. Celem tego działania była 

ochrona i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa. Dokonano szeregu zakupów 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii – COVID-19 tj.: maseczek, 

przyłbic, kombinezonów, płynów do dezynfekcji i innych materiałów, z których szyto maseczki  

dla pracowników i mieszkańców gminy. Zorganizowano i odebrano, a następnie rozdysponowano 

zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymane środki ochrony osobistej - płyn do dezynfekcji rąk  

dla ośrodków zdrowia, szkół, przedszkoli i jednostek OSP na terenie gminy. Przeprowadzono 

akcje informacyjne, zabezpieczono urząd oraz pracowników wyposażając ich w środki ochrony 

osobistej w celu bezpiecznej i sprawnej obsługi interesantów. Zabezpieczono stanowiska pracy 

wyposażając je w „plexę”, ograniczono dostęp bezpośredni do pomieszczeń w urzędzie w celu 

ochrony i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Okresowo urząd był zamknięty  

dla interesantów, sprawy urzędowe załatwiano telefonicznie. W celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się pandemii - COVID-19 pracownicy urzędu pracowali zdalnie/rotacyjnie. 

Urząd działał w reżimie sanitarnym odpowiednim do danej sytuacji oraz sytuacji w kraju.  

W urzędzie prowadzona była ewidencja wejść i wyjść. Na spotkaniach Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego Gminy Sarnaki na bieżąco omawiano sytuację epidemiologiczną na terenie kraju 

oraz gminy. 
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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniaja 10 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących 

miejscowościach: Sarnaki, Chlebczyn, Rzewuszki, Grzybów, Hołowczyce, Litewniki, Mierzwice, 

Klepaczew, Serpelice i Borsuki. 

 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 

  

1. OSP Sarnaki – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 64 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 18 pożary 

 42 miejscowe zagrożenia 

 1 ćwiczenia 

 2 wyjazdy gospodarcze 

 1 zabezpieczenie rejonu 

 

2. OSP Serpelice -– jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 35 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 7 pożary 

 25 miejscowe zagrożenia 

 2 wyjazdy gospodarcze 

 1 błąd 

 

3. OSP Borsuki - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 5 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 1 pożary 

 4 miejscowe zagrożenia 

 

4. OSP Klepaczew - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka nie brała udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych. 
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5. OSP Mierzwice - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 2 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 1 pożary 

 1 miejscowe zagrożenia 

 

6. OSP Hołowczyce - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 15 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 4 pożary 

 11 miejscowe zagrożenia 

 

7. OSP Grzybów - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka nie brała udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych. 

 

8. OSP Rzewuszki - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 3 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 1 pożary 

 2 miejscowe zagrożenia 

 

9. OSP Chlebczyn - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 6 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 2 pożary 

 4 miejscowe zagrożenia 

 

10. OSP Litewniki - jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2020 r. jednostka brała udział w 6 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 4 pożary 

 2 miejscowe zagrożenia. 
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EDUKACJA 

 

Szkoły 

 

W 2020 roku w gminie funkcjonowały dwie ośmioklasowe szkoły podstawowe:  

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach oraz Szkoła Podstawowa  

w Serpelicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 We wrześniu 2020 roku naukę w tych szkołach rozpoczęło 299 uczniów, z nauczania 

indywidualnego korzystało dwóch uczniów – jeden w Serpelicach i jeden w Sarnakach, ponadto 

w Sarnakach funkcjonował oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 21 dzieci. 

Średnia uczniów w klasie wynosiła: Sarnaki – 16,71 i Serpelice – 10,83. 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego: 

 języka angielskiego uczyło się 299 uczniów, 

 języka rosyjskiego uczyło się 157 uczniów, 

z nauki języka niemieckiego korzystali tylko uczniowie z Sarnak – 76 osób. 

 

 W Szkole Podstawowej w Sarnakach zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty) 

33,00 nauczycieli, w tym stażystów – 1,00; nauczycieli kontraktowych – 3,11; nauczycieli 

mianowanych – 4,00 i nauczycieli dyplomowanych – 24,89.  

Na jeden etat nauczycielski przypadało średnio 7,72 uczniów (razem z nauczaniem 

indywidualnym i oddziałem przedszkolnym). 

W roku szkolnym 2019/2020 jeden uczeń nie otrzymał promocji do następnej klasy. 

 W Szkole Podstawowej w Serpelicach zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty) 

14,40 nauczycieli, w tym stażystów – 1,68; nauczycieli kontraktowych – 3,00; nauczycieli 

mianowanych – 1,72 i nauczycieli dyplomowanych – 8,00. 

Na jeden etat nauczycielski przypadało średnio 4,51 uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020 jeden z uczniów nie otrzymał promocji do następnej klasy.  

 W 2020 roku zajęcia szkolne prowadzone były również zdalnie, z wykorzystaniem sprzętu 

komputerowego, który częściowo został pozyskany w roku ubiegłym. Możliwość używania 

komputerów mieli także uczniowie. Na koniec roku na wyposażeniu szkół w gminie znajdowało 

się 135 komputerów, z czego 101 w Sarnakach i 34 w Serpelicach. 

 Szkoły prowadziły dożywianie uczniów, z obiadów korzystało 225 dzieci. 

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole” sfinansowano dożywianie 141 dzieci z terenu 

Gminy Sarnaki, na kwotę 25 668,00 zł. 

Uczniowie otrzymali także pomoc materialną. Stypendia socjalne zostały wypłacone 41 

osobom z terenu gminy, na kwotę 25 000,00 zł. Uczniom wybitnie zdolnym, posiadającym 
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szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i bardzo wysokie wyniki w nauce wypłacone zostały 

stypendia: 

1) w szkole w Sarnakach 75 uczniom, w sumie 12.000 zł 

2) w szkole w Serpelicach 15 uczniom, w sumie 2.000 zł. 

 W 2020 roku szkoły podstawowe w Sarnakach i w Serpelicach otrzymały dotacje celową  

na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 

35 389,27 zł. 

 W ubiegłym roku, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, szkołom udało  

się pozyskać fundusze zewnętrzne. Fundacja Orange przyznała 2 granty po 2 500,00 zł szkole  

w Serpelicach, z czego zakupiono zestaw edukacyjny oprogramowanie na zajęcia informatyki 

(grant „Mikrobitwy”) oraz moduł ekologia (grant „Superkoderzy”). 

Szkoła w Sarnakach pozyskała w ramach projektu edukacyjnego Wydawnictwa Nowa Era  

2 granty po 1 000,00 zł, które przeznaczono na zajęcia chemiczne dla klas I-III oraz na edukację 

czytelniczą w klasach IV-VIII. 

 Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom, 

których droga do szkoły przekracza odległości wymienione w ustawie, bezpłatnego transportu.  

W 2020 roku dowożenie realizowane było własnymi środkami transportu oraz przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach. W 2020 roku do szkół w Gminie 

Sarnaki dojeżdżało 172 uczniów. 

Gmina finansowała również koszt transportu uczniów niepełnosprawnych 

uczęszczających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach. Z rodzicami tych uczniów  

w roku szkolnym 2019/2020 zawarto 9 umów, a w roku szkolnym 2020/2021 – 6 umów 

określających zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna 

prywatnym samochodem osobowym. 
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Przedszkola 

 

W 2020 roku na terenie gminy funkcjonowały dwa przedszkola samorządowe: 

1) w Sarnakach 

2) w Serpelicach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, do których 

uczęszczało 105 dzieci. 

Koszt miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu wyniósł 733,72 zł, gmina otrzymała 

dotację z budżetu państwa na dzieci cztero- i pięcioletnie w wysokości 141 549,71 zł. 

 Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXVII/143/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. 

wspólną obsługę rachunkowo – finansową oraz administracyjno – organizacyjną placówek 

oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach. 
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BIBLIOTEKI 

 

W Gminie Sarnaki funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach oraz jej filia  

w Serpelicach. Siedzibą GBP jest część budynku Urzędu Gminy w Sarnakach z oddzielnym 

wejściem. Nowy lokal biblioteki otwarty został w lutym 2013 roku. Po remoncie oraz zakupie 

wyposażenia dofinansowanych z programu wieloletniego KULTURA+ biblioteka jest 

dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 Biblioteka gminna i filia biblioteczna były nieczynne w okresach, kiedy Rozporządzenia 
Rady Ministrów zakazywały działalności bibliotecznej. W GBP w Sarnakach został zlikwidowany 
kącik zabaw dla dzieci. Nie ograniczono godzin otwarcia biblioteki, gdy udostępnianie zbiorów 
było już możliwe. Od listopada do końca roku z biblioteki w Sarnakach korzystać mogło 
jednocześnie do trzech osób, a filii bibliotecznej 2 osób, o czym informowały kartki przy wejściach. 

Realizacja zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego: 

 W styczniu odbyło się jedno spotkanie wszystkich bibliotekarzy. Celem było omówienie 

 sprawozdawczości rocznej za 2019 r., szkolenie RODO oraz instruktaż w zakresie pracy  

z systemem bibliotecznym Mateusz. Spotkanie prowadzili: instruktor Anna Klimaszewska,  

inspektor RODO przy GBP w Sarnakach oraz informatyk. 

 W roku 2020 dyrektor GBP oraz instruktorka wyjeżdżały do bibliotek w powiecie  

9 razy. Kilka razy, w celu uzyskania pomocy, przyjeżdżał do Sarnak bibliotekarz  

z Platerowa. Bibliotekarze otrzymywali też wsparcie telefonicznie, przesyłano im mailowo 

wzory dokumentów, prezentacje. Informatyk zatrudniony w GBP wielokrotnie online  

aktualizował bibliotekom system Mateusz i pomagał w wypadku innych technicznych  

problemów. 

 Biblioteka zorganizowała lub brała czynny udział w organizacji kilku imprez kulturalnych, 
patriotycznych, dydaktycznych, m.in.: 

 „Ferie ze Strażakami” w filii w Serpelicach, 

  I Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci „GADUCHA” (organizator GOK), 

  Stulecie Bitwy Warszawskiej w Serpelicach (organizator: społeczność wsi Serpelice), 

  Narodowe Czytanie (impreza online). 

 W pracowni Lokalnego Centrum Kompetencji przy GBP można było skorzystać z szeregu 

bezpłatnych (poza drukowaniem) e-usług. Na 5 komputerów w czytelni internetowej dostępne 

były trzy – tak, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy korzystającymi z nich. Komputery 

wykorzystywano do czynności koniecznych, tj. wysłanie maila, drukowanie, skanowanie, itp.  

Nie można z nich było korzystać w celach rozrywkowych. 

W filii bibliotecznej zamknięto dostęp do pomieszczenia świetlicowego, w którym znajduje 

się stół bilardowy, itd. Z trzech komputerów dostępny był jeden. 
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W maju po raz trzeci biblioteka wydała „Rocznik Ziemi Sarnackiej”. Pieniądze na wydanie 

Rocznika pozyskano w całości z 2 źródeł: sprzedaży poprzedniego numeru oraz dofinansowania 

ze strony Nadleśnictwa Sarnaki w kwocie 1 800 zł. Z powodu COVID nie odbyła się planowana 

w związku z promocją Rocznika konferencja naukowa. 

Na przełomie marca i kwietnia (w trakcie zamknięcia bibliotek dla czytelników w związku 

z pierwszą falą COVID) odbyło się skontrum księgozbioru w filii bibliotecznej w Serpelicach  

– wykonane metodą tradycyjną na arkuszach skontralnych. 

Od czerwca do września bibliotekarki realizowały usługi informacyjne w Punkcie 

Informacji Turystycznej LOT-u. 

Biblioteka współpracowała ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Litewnikach - dla 

osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Do momentu czasowego zamknięcia ŚDS-

u z powodu COVID regularnie odwiedzali ją pensjonariusze (po kilka osób + opiekun)  

i wypożyczali książki oraz czasopisma. 

Biblioteka pozyskała 1 800,00 zł na wydanie Rocznika Ziemi Sarnackiej od „stałego” 

sponsora – Nadleśnictwa Sarnaki. Z ZUS-u „odzyskano” 15 000,00 zł w ramach zwolnienia  

z opłacania składek dla płatników z określonych branż. Na działalność powiatową biblioteka 

otrzymała 70 000,00 zł. 
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KULTURA 

 

Placówką gminną odpowiedzialną za samorządowe działania w sferze kultury jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Sarnakach ( GOK). Podstawowym przedmiotem działalności GOK jest 

wspomaganie rozwoju i działalności środowisk twórczych oraz rozwijanie amatorskiego ruchu 

artystycznego poprzez organizowanie i dofinansowywanie w formie konkursów zespołów 

artystycznych i kół zainteresowań. Ośrodek współpracuje z mieszkańcami, szkołami, instytucjami 

i organizacjami pozarządowymi oraz gminami powiatu łosickiego, starostwem powiatowym  

i innymi w działaniu na rzecz rozwoju kultury, rozrywki, turystyki, sportu i rekreacji. 

 Gmina Sarnaki organizuje i włącza się w organizacje rozmaitych imprez o charakterze  

kulturalno-rozrywkowym. Cyklicznie odbywają się wydarzenia mające zapewnić mieszkańcom  

i turystom atrakcyjny sposób na spędzenie czasu wolnego. 

 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zorganizował następujące wydarzenia: 

 

1. Koncert Kolęd 

2. Ferie dla dzieci 

3. Bal Karnawałowy dla dzieci 

4. Dzień Kobiet-koncert 

5. Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci GADUCHA 

 

      oraz współorganizował: 

 

1. Narodowe Czytanie " Balladyna" 

2. Inscenizację historyczną z okazji wyświęcenia nowego kościoła w Sarnakach. 

 

 W 2020 roku zostały przeprowadzone 2 konkursy: "Najpiękniej ubrana choinka", 

"Najpiękniej nakryty do Wigilii stół". Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury brały 

udział w zewnętrznych konkursach i festiwalach (m.in. Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek 

"Łosickie Anioły", 27 Prezentacje "Za Kolędę dziękujemy" w Konstantynowie)) oraz uświetniały 

swoimi występami imprezy organizowane przez inne podmioty( m. in. Złote Gody w Sarnakach, 

Gminna Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Dzień Kobiet w ŚDS  

w Litewnikach, Dzień Kobiet w GOK w Mokobodach, Święto Pieczonego Ziemniaka  

w Worgulach) . 

 W roku 2020 GOK prowadził działalność kulturalną bezpłatną ( zespół "Aura", zespół 

"Tremolo", kabaret " Łzy Sołtysa", zespół teatralny dorosłych) oraz odpłatną ( zajęcia taneczne, 

zajęcia fitnessowo- taneczne, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach). Z zajęć stałych 

korzystało miesięcznie ok 100 osób. W okresie obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19 

GOK wziął udział w gminnej akcji szycia maseczek ochronnych oraz przygotowywał nowe 

programy artystyczne na kolejny sezon kulturalny. 
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SPORT 

 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” złożono 

pięć wniosków, z czego dwa na infrastrukturę sportową poniżej zestawienie zrealizowanych  

i rozliczonych projektów. Dofinansowanie pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. 

 „Budowa siłowni zewnętrznej w Grzybowie” - wartość projektu 15 547,20 zł, 

dofinansowanie 7 773,60 zł, 

 „Budowa siłowni zewnętrznej w Nowych Litewnikach” - wartość projektu 21 495,74 zł, 

dofinansowano 10 000,00 zł. 
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PRZEDSIĘBIORCY 

 

Według raportu z CEIDG w 2020 r. w gminie Sarnaki złożono i prawidłowo przetworzono 

68 wniosków. Rodzaje wniosków: 

 zmiana z zawieszeniem działalności gospodarczej– 8, 

 zmiana ze wznowieniem działalności gospodarczej – 7, 

 zmiana z zakończeniem działalności gospodarczej – 2, 

 zakończenie działalności gospodarczej – 13, 

 założenie działalności gospodarczej – 16, 

 zmiana działalności gospodarczej - 22 

 

Przeważający kod PKD to - 4333 Z - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.                              

 

Przedział wiekowy przedsiębiorców w gminie Sarnaki: 

 18 - 30       - 34 osoby, 

 31 - 40       - 131 osób,  

 41 - 50       - 103 osoby,  

 51 - 60       - 71 osób,  

 61 - 70       - 66 osób,  

 71 - 80       - 10 osób,  

 81- 90        - 13 osób, 

 91 - 100     - 1 osoba. 

 

Podział na mężczyzn i kobiety: 

 kobiety           - 142 

 mężczyźni     - 287. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

Zgodnie z wizją rozwoju Gminy Sarnaki określoną w Strategii Rozwoju Gminy  

do 2020 roku, Sarnaki są Gminą obywatelską wykorzystującą swoje położenie w Dolinie rzeki 

Bug dla rozwoju turystyki i rekreacji, z rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą 

zrównoważony rozwój i dobrą, jakość życia mieszkańców. 

 Misją Samorządu Sarnaki jest: Integrowanie działań mieszkańców i podmiotów społeczno 

gospodarczych w celu wdrożenia wizji rozwoju, poprzez wprowadzenie partnerskiego 

zarządzania Gminą, tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem szans, 

jakie daje położenie w dolinie rzeki Bug, posiadane walory przyrodnicze. Wszelkie działania 

samorządu są ukierunkowane na poprawę, jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 Władze samorządowe Gminy Sarnaki od lat prowadzą aktywną politykę inwestycyjną, 

dzięki której systematycznie zwiększana jest pula wydatków na inwestycje w ramach lokalnego 

budżetu, co sprawia, że możliwa jest realizacja przedsięwzięć odpowiadających na lokalne 

potrzeby mieszkańców, które pozytywnie podnoszą poziom atrakcyjności gminy w oczach 

inwestorów. Realizacja zadań inwestycyjnych nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków 

pozabudżetowych. Sarnaki skutecznie wykorzystują środki ze źródeł krajowych, jak  

i wspólnotowych. Pozwala to na przeprowadzenie przedsięwzięć bardziej złożonych  

i kosztownych, których realizacja wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjność 

gminy. Szczególne znaczenie mają tu inwestycje w infrastrukturę wspierającą rozwój 

gospodarczy oraz infrastrukturę zapewniającą usługi dla ludności. 

 

Inwestycje wykonane przez Gminę Sarnaki w 2020 roku. 

1. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki” 

 W ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.06.2020 r.  

a rozstrzygniętego 31.07.2020 r. r. Wykonawcą zadania została wybrana firma: 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,MAKSBUD” Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-

100 Bielsk Podlaski, za cenę 207 255,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy. 

Wybrany Wykonawca był zobowiązany wykonać zadanie w terminie do 15.09.2020 r. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne zakładało: 

 wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej od km 0+001,5 do km 0+160,5  

w miejscowości Sarnaki, 

 budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 811 Sarnaki – gr. województwa w m. 

Sarnaki ul. Kościelna, na teren działek o nr ew. 578/1, 677/8 i 677/9, 

 utwardzenie terenu na działkach o nr ew. 673/5 oraz 673/6 wraz z budową zjazdu 

publicznego z drogi powiatowej Nr 2010W Kamianka-Grzybów-Sarnaki zgodnie z Decyzją 

Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach nr ZDP.1.4302.3.2020 z dnia 21.01.2020 r. 
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Zakres głównych robót budowlanych obejmował: 

 wykonanie robót przygotowawczych (wykonanie robót pomiarowych), 

 wykonanie robót rozbiórkowych ( rozebranie krawężników betonowych, rozebranie płytek 

betonowych, rozebranie kostki brukowej betonowej), 

 wykonanie robót ziemnych (wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię wraz  

z profilowaniem podłoża i zagęszczeniem podłoża), 

 wykonanie podbudowy (wykonanie ulepszonego podłoża betonem C3/4 o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 16 cm), 

 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22x100 cm z wykonaniem ław 

betonowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz oporu, 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz ze skropieniem 

emulsją asfaltową podbudowy (1 237,00 m2), 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz ze skropieniem 

emulsją asfaltową warstwy ścieralnej nawierzchni (1 237,00 m2), 

 ustawienie pionowych znaków drogowych (4 szt.), 

 plantowanie i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym (237,00 m2), 

 regulację wysokościową kostki brukowej na połączeniu istniejących chodników  

z projektowaną nawierzchnią, 

 regulację wysokościową studzienek kanalizacji sanitarnej, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

 Powyższa droga jest zlokalizowana przy nowo wybudowanym kościele parafialnym pw. 

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pełni ważną rolę w lokalnej społeczności a związku z czym 

został ułatwiony dojazd do nowo wybudowanego obiektu sakralnego. 

 

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 200518W w miejscowości Bużka” 

 W ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.06.2020 r.  

a rozstrzygniętego 31.07.2020 r. r. Wykonawcą zadania została wybrana firma: FEDRO Sp.  

z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck, za cenę 167 780,65 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. 

Wybrany Wykonawca był zobowiązany wykonać zadanie w terminie do 30.09.2020 r. 

 Planowane zamierzenie inwestycyjne zakładało wykonanie przebudowy drogi gminnej  

Nr 200518W w miejscowości Bużka, polegające na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z betonu 

asfaltowego na powierzchni 1 959,37 m2 i długości 389,25 m, na działce o numerze ewidencyjnym 

265. 

Zakres głównych robót budowlanych obejmował: 

 wykonanie robót przygotowawczych (wykonanie robót pomiarowych), 

 wykonanie robót rozbiórkowych (mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm, 

ręczne rozebranie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, mechaniczne 
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rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm na zjeździe, załadowanie i wywiezienie gruzu 

z terenu rozbiórki), 

 wykonanie robót ziemnych, 

 odmulenie rowu oraz oczyszczenie z namułu części przelotowej przepustu o średnicy 500 

mm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu brukiem na podsypce cementowo-

piaskowej, 

 wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy 

pomocniczej z pospółki gruboziarnistej gr. 12 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie 

podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowanych 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm), 

 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz ze skropieniem 

emulsją asfaltową podbudowy (1 998,00 m2), 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm wraz ze skropieniem 

emulsją asfaltową warstwy ścieralnej nawierzchni (1 959,37 m2), 

 wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 15 cm po 

zagęszczeniu (561,60 m2),   

 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowej  

i oporu z betonu C8/10 (24 m), 

 wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowanych 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm (430,20 m2), 

 regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

3. „Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach” 

 W ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 05.06.2020 r.  

a rozstrzygniętego 07.07.2020 r. r. Wykonawcą zadania została wybrana firma: KRYMAR Marta 

Mikucewicz, ul. Narutowicza 25, 21-505 Janów Podlaski,, za cenę 64 474,99 zł i okresem 

gwarancji 60 miesięcy. 

Wybrany Wykonawca był zobowiązany wykonać zadanie w terminie do 30.10.2020 r. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne zakładało wykonanie przebudowy budynku remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach. 

Zakres głównych robót budowlanych obejmował: 

 wykonanie więźby dachowej drewnianej, konstrukcji krokwiowo – kleszczowej wraz  

z pokryciem dachu blachodachówką, powlekaną, koloru grafitowego na łatach i włókninie 

paroprzepuszczalnej, 

 montaż obróbek blacharskich, 

 montaż rynien i rur spustowych. 
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4. „Poszukiwanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla mieszkańców gminy Sarnaki” 

– etap I - w ramach, którego zrealizowano zadania pn. „Wykonanie na wyznaczonych 

obszarach sondowań geoelektrycznych elektrooporowych w celu poszukiwania 

wód podziemnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji hydrogeologicznej  

na potrzeby budowy studni głębinowej w wytypowanym obszarze” 

 W ramach zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 29.06.2020 r. a rozstrzygniętego  

16.07.2020 r. r. wykonawcą zadania została wybrana firma: GEO-Art GEOTECHNIKA Michalina 

Ładoń, ul. Kościelna Droga 107A, 05-092 Łomianki Dolne za cenę 36 777,00 zł. 

 Wybrany Wykonawca był zobowiązany wykonać zadanie w terminie do 30.09.2020 r. 

 W ramach przedmiotu zamówienia i cena ofertowej Wykonawca był zobowiązany  

do wykonania następujących prac: 

1. Wykonania badań geoelektrycznych dla określenia możliwości występowania poziomów 

wodonośnych w dwóch lokalizacjach: rejon wsi Stare Litewniki oraz wsi Klimczyce. 

Wykonania na wyznaczonych obszarach sondowań geoelektrycznych elektrooporowych 

SGE.  

Sondowanie należało wykonać w symetrycznym układzie Schlumbergera do rozstawów 

linii AB 500 m dających wymaganą penetrację głębokościową rzędu 100m, do stropu 

nieprzepuszczalnych osadów trzeciorzędu, kształtującego warunki spływu wód w nadległych 

utworach czwartorzędu. 

Z uwagi na poszukiwawczy charakter badań, optymalnym sposobem ich 

przeprowadzenia było etapowe wykonywanie ciągów (przekrojów) SGE przecinających 

wytypowane rejony. 

W przypadku zarejestrowania perspektywicznych struktur, stwarzających przesłanki na 

satysfakcjonujący wynik hydrogeologiczny, pomiary SGE zostały odpowiednio zagęszczone  

w celu ich potwierdzenia, określenia zasięgu i wskazania optymalnej lokalizacji wiercenia 

studziennego.  

Ostatecznie wykonano 66 sondowań.  

2. Wykonano dokumentację hydrogeologiczną (projekt robót geologicznych) na potrzeby 

budowy studni głębinowej w wytypowanym (w porozumieniu z Zamawiającym) obszarze 

tj. na działce numer 370 położonej w obrębie Stare Litewniki. 

6. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” złożono 

pięć wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie, poniżej zestawienie zrealizowanych i 

rozliczonych projektów. Dofinansowanie pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. 

 „Budowa siłowni zewnętrznej w Grzybowie” - wartość projektu 15 547,20 zł, 

dofinansowanie 7 773,60 zł, 
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 „Budowa siłowni zewnętrznej w Nowych Litewnikach” - wartość projektu 

21 495,74 zł, dofinansowano 10 000,00 zł, 

 „Remont świetlicy wiejskiej w Zabużu” - wartość projektu 18 678,98 zł, 

dofinansowano 9 339,49 zł, 

 „Zakup wiaty usytułowanej przy świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w Chlebczynie” - wartość projektu 19 944,46 zł, dofinansowano  

9 972,23 zł, 

 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klepaczewie” - wartość projektu 

20 495,03 zł, dofinansowano 10 000,00 zł. 

7. Świetlice wiejskie 

 świetlica wiejska w Horoszkach Dużych, której budowę rozpoczęto w 2016 r. Prace 

były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Horoszki Duże oraz Horoszki Małe.   

 Od 2019 r. trwa również budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Binduga. Prace są 

finansowane z funduszu sołeckiego i są wykonywane przez pracowników Urzędu 

Gminy jak również przez mieszkańców wsi Binduga, Klimczyce, Kózki oraz dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu sołtysa wsi Binduga Pana Mirosława Kacprowskiego. Do 

chwili obecnej budynek jest wykonany w tzw. stanie surowym wraz z konstrukcją dachu 

oraz pokryciem jak również zostały już zamontowane okna. 

8. Zakup komputerów dla uczniów szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia nauki zdalnej. 

Razem zakupiono 59 szt. laptopów przeznaczonych dla uczniów nieposiadających możliwości 

technicznych do uczestnictwa w zajęciach zdalnych. 21 szt. laptopów trafiło do uczniów 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Serpelicach, pozostałe 37 szt. laptopów trafiło do uczniów 

Szkoły Podstawowej w Sarnakach. Dofinansowanie pochodziło z dwóch źródeł. Razem 

pozyskano 161 905,49 zł. W ramach Programu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez 

Ministerstwo Cyfryzacji uzyskano 131 905,49 zł oraz 30 000,00 zł w ramach programu „GAZ-

SYSTEM dla edukacji” zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ 

SYSTEM S.A. 

9. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 w ilości 59 

przedstawia tabela zawarta w Raporcie na stronach od 13 do 17. 

10. Ponad to złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na zadania, które 

są planowane do realizacji w następnych latach. 

 

 Wniosek pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację” został złożony  

w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, działanie 4.2. - Efektywność energetyczna. Projekt 

polega na poprawie efektywności energetycznej dwóch budynków: Szkoły Podstawowej  

w Sarnakach i budynku Dziennego Domu Senior + poprzez dokonanie ocieplenia, montażu ogniw 

fotowoltaicznych, zastosowania oświetlenia LED oraz wymianie źródła ciepła. Planowany 

całkowity koszt inwestycji 3 652 986,99 zł, dofinansowanie 2 202 163,15 zł.  
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Tereny inwestycyjne 

 W planie zagospodarowania przestrzennego występują tereny inwestycyjne wyłącznie na 

terenie wsi Klepaczew wokół tłoczni gazu oznaczone w planie, jako „PP” – tereny działalności 

produkcyjnej tworzące obszar około 120 ha., na których dopuszcza się zamierzenia inwestycyjne 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Na pozostałym terenie gminy brak jest takich 

terenów, a na terenie oznaczonym symbolem „MR” – tereny zabudowy mieszkaniowej 

zagrodowej oraz na terenie oznaczonym symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych. 

Infrastruktura oświetleniowa 

 

 Na terenie gminy na dzień 31.12.2020 roku znajdowało się łącznie 582 szt. opraw 

świetlnych z czego 24 szt. stanowi własność Gminy, a 558 szt. własność PGE Dystrybucja S.A. 

 

Infrastruktura techniczna 

 Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z terenów Gminy Sarnaki 

zajmuje się Gmina Sarnaki. 

W Gminie Sarnaki z sieci wodociągowej korzystają mieszkańcy wszystkich 32 

miejscowości, natomiast sieć kanalizacyjna istnieje w 12 miejscowościach. Ścieki odprowadzane 

są do 3 gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach, Serpelicach oraz Klimczycach. Gmina 

Sarnaki zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowych znajdujących się w ujęciu Chybów,  

a także z ujęcia wody w Zabużu ponadto część wody jest kupowana z sąsiedniej gminy Platerów.  

W 2020 roku długość sieci wodociągowej wynosiła 119,55 km, natomiast długość sieci kanalizacji 

sanitarnej – 47,57 km. 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki 

Stan na 31grudnia 2020 roku 

Stan gruntów wynosi – 146,2301 ha 

w tym: 

 Binduga                        -   0,2326 ha 

 Bonin    -   0,2009 ha 

 Borsuki               -   5,0436 ha 

 Bużka    -   0,2502 ha 

 Chlebczyn   -   0,3902 ha 

 Chybów                -   1,1179 ha 

 Franopol   -   2,7051 ha 

 Grzybów   -   0,3399 ha 

 Hołowczyce   -   3,2400 ha 

 Hołowczyce-Kolonia             -   0,3500 ha 

 Horoszki Duże              -   1,8911 ha 

 Klepaczew   -   0,7916 ha 

 Klimczyce   -   0,4100 ha 

 Klimczyce-Kolonia  -   0,2185 ha 

 Kózki    -   1,8615 ha 

 Nowe Litewniki              -   0,7620 ha 

 Mielnik II                - 25,1301 ha 

 Mierzwice-Kolonia  -   3,3049 ha 

 Nowe Mierzwice  -   3,1233 ha 

 Stare Mierzwice             -  28,1728 ha 

 Płosków-Kolonia  -   0,4300 ha 

 Płosków               -   0,3024 ha 

 Sarnaki                - 27,4027 ha 

 Serpelice   - 34,1817 ha 

 Terlików                         -   1,9600 ha 

 Zabuże    -   2,4171 ha 
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Stan budynków wynosi – 39 szt. 

w tym: 

 mieszkalne    - 10 szt. 

 obiekty szkolne               -   4 szt. 

 obiekty służby zdrowia              -   1 szt. 

 obiekty użyteczności publicznej -   2 szt.  

 obiekty biurowe               -   1 szt. 

 OSP     -   8 szt. 

 inne     - 13 szt. 

 

Stan dróg wynosi – 292,6341 ha 
w tym: 

 Binduga               -   2,9148 ha 

 Bonin    -   8,8376 ha 

 Bonin Ogródki               -   2,3234 ha 

 Borsuki    - 30,6542 ha 

 Bużka    - 13,0967 ha 

 Chlebczyn   -   9,6828 ha 

 Chybów               - 14,2823 ha 

 Franopol   - 13,5851 ha 

 Grzybów   -   8,0919 ha 

 Hołowczyce   - 14,4019 ha 

 Hołowczyce-Kolonia  -   4,6847 ha 

 Horoszki Duże              - 11,3241 ha 

 Horoszki Małe   -   3,6069 ha 

 Klepaczew   - 15,2476 ha 

 Klimczyce   -   0,5200 ha 

 Klimczyce-Kolonia  -   5,1285 ha 

 Kózki    -   2,8826 ha 

 Nowe Litewniki              - 21,2912 ha 

 Stare Litewniki              - 10,5120 ha 



67 
 

 Mielnik II   -   3,4077 ha 

 Mierzwice-Kolonia  -   7,7513 ha 

 Nowe Mierzwice  - 10,2553 ha 

 Stare Mierzwice              - 10,5026 ha 

 Płosków-Kolonia  -   3,3500 ha 

 Płosków                 -   5,4197 ha 

 Raczki    -   2,5688 ha 

 Rozwadów   -   3,1000 ha 

 Rzewuszki   -   7,5772 ha 

 Sarnaki    - 14,4416 ha 

 Serpelice   - 17,3913 ha 

 Terlików               - 10,1000 ha 

 Zabuże    -   3,7003 ha 

  

Budynki gminne w ilości 38 szt. – stan na dzień 31.12.2020 r. 

Budynki mieszkalne – 10 szt. 

1. Hołowczyce kol., - budynek murowany, znajduje się na działce nr 132/4 o pow. 0,35 ha, 
najemca Semeniuk Alicja. 

2. Sarnaki ul. 3 Maja 17 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/8 o pow. 0,06 
ha, najemcy: Hawryluk i Figat. 

3. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 6 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/17 
o pow. 0,19 ha, najemcy: Wasilewska Danielina i Dunajko Renata. 

4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 8 – budynek drewniany, piętrowy, znajduje się na działce 
nr 617/17 o pow. 0,19 ha. 

5. Sarnaki ul. Kolejowa 5 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/4 o pow. 0,01 
ha, najemcy: Kalisz Zbigniew, Wawryniuk Arkadiusz. 

6. Sarnaki ul. Kolejowa 4 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 589 o pow. 0,03 
ha, najemcy: Maciejuk Urszula, Semeniuk Zbigniew. 

7. Sarnaki ul. 3 Maja 25 – budynek murowany, piętrowy /dom nauczyciela/, znajduje się na 
działce nr 612/1 o pow. 0,0953 ha, (1 mieszkanie jest własnością gminy, najemca: 
Semeniuk Marianna). 

8. Sarnaki ul. Piłsudskiego 1 – budynek drewniany /po Urzędzie Gminy/, znajduje się na 
działce nr 594 o pow. 0,17 ha, najemcy: Starosielska Ewa, Szewczuk Wanda. 

9. Nowe Hołowczyce – budynek drewniany, najemcy: Grażyna Bajor, Krzysztof Kasperuk. 

10. Serpelice – budynek murowany (dom nauczyciela), znajduje się na działce nr 1230/1. 
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Obiekty szkolne – 4 szt. 

1. Hołowczyce – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,73 ha, najemcy: 

Anna Korowajczuk, Anna Stachowicz. 

2. Nowe Litewniki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,76 ha. 

3. Sarnaki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 612 o pow. 0,80 ha. 

4. Serpelice – budynek murowany, znajduje się na działce nr 1230/1 o pow. 8,44 ha. 

 

Obiekty służby zdrowia – 1 szt. 

 Sarnaki ul. Kilińskiego 3 – budynek murowany, piętrowy, znajduje się na działce nr 673/2, 

673/3, 673/5, 673/6, 673/7 o łącznej pow. 0,3717 ha. /Lokale użytkowe: najemcy: Ewa Paluch-

Chodorowska, lokale mieszkalne: najemcy; Beata Miętus, Emilia Seliwanowa, Ewa Chybowska, 

Jacek Golwiej, Barbara Zielińska, Joanna Wudarska/.    

 

 Obiekty użyteczności publicznej – 2 szt. 

1. Sarnaki ul. Dzikowa 6 – budynek murowany /przedszkole/, znajduje się na działce  

nr 20 pow. 0,50 ha.    

2. Serpelice – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działce nr 1230/1 

 

Obiekty biurowe – 1 szt. 

Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 – budynek murowany, piętrowy /siedziba Urzędu Gminy/, 

znajduje się na działce nr 646/1 o pow. 0,09 ha. 

Budynki OSP – 8 szt. 

1. Borsuki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,65 ha. 

2. Chlebczyn – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,34 ha. 

3. Grzybów – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,16 ha. 

4. Klepaczew – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,19 ha. 

5. Stare Mierzwice – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,15 ha. 

6. Terlików – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha. 

7. Sarnaki – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,33 ha. 

8. Sarnaki – budynek murowany, znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,33 ha. 

 

Inne budynki – 12 szt. 

Najem – 1 szt. 

 Zabuże – budynek poszkolny, murowany pod nr 10, znajduje się na działkach nr 293/8, 

293/9, 293/10, 293/11, 296/5, 296/6, 299/7, 299/8, 302/3, 302/4 o łącznej pow. 0,4162 ha, 

najemca: Marek Kuklin. 
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Bezpośredni zarząd – 5 szt. 

1. Sarnaki - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha. 

2. Chybów – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,11 ha. 

3. Sarnaki – budynek gospodarczy murowany /obok Ośrodka Zdrowia/, znajduje się na 

działkach nr 673/1 i 673/2 o łącznej pow. 0,37 ha. 

4. Sarnaki - /tzw. Getto/, komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,19 

ha. 

5. Sarnaki – budynek gospodarczy, murowany /obok starej gminy/, znajduje się na działce 

nr 594 o pow. 0,17 ha. 

Inne formy – 6 szt. 

1. Hołowczyce – budynek gospodarczy murowany /obok szkoły/, znajduje się na działce  

nr 747 o pow. 0,73 ha. 

2. Nowe Litewniki – budynek gospodarczy murowany /obok szkoły/, znajduje się na działce  

nr 223 o pow. 0,76 ha. 

3. Nowe Litewniki – budynek gospodarczy murowany /obok szkoły/, znajduje się na działce  

nr 223 o pow. 0,76 ha. 

4. Sarnaki - /tzw. Getto/, ubikacja murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,19 

ha. 

5. Zabuże – budynek gospodarczy murowany /obok budynku poszkolnego/, znajduje się na 

działkach nr 293/1, 296/1, 299/1, 302/1 o łącznej pow. o, 42 ha. 

6. Zabuże – domek campingowy drewniany /obok budynku poszkolnego/. 

W okresie od 1 stycznia d 31 grudnia 2020 r. sprzedano następujące grunty: 

1. Serpelice – działka nr 2206 o pow. 0,0380 ha za kwotę 8178,86 zł (netto) 10 060 zł (brutto) 
- (droga). 

2. Serpelice – działka nr 660 o pow. 0,0200 ha za kwotę 1 951,22 zł (netto), 2 400 zł (brutto) 
- (droga). 

3. Sarnaki – działka nr 645/5 o pow. 0,0200 ha za kwotę 4 350 zł (netto) (sprzedaż 
użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego). 

4. Mierzwice-Kolonia – działka nr 49/5 o pow. 0,3600 ha za kwotę 74 000 zł (netto), 91 020 
zł (brutto). 

5. Borsuki – działka nr 550 o pow. 0,2301 ha za kwotę 52 500 zł (netto). 

6. Borsuki – działka nr 753/1 o pow. 0,2179 ha za kwotę 52 500 zł (netto), 64 575 zł (brutto). 

7. Sarnaki – działka nr 645/11 o pow. 0,0948 ha za kwotę 17 000 zł (netto) (sprzedaż 
użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego). 

8. Sarnaki – działka nr 612/1 o pow. 0,0953 ha (sprzedaż udziału we współwłasności), lokal 
mieszkalny nr 6 o pow. 49,60 m² ha za kwotę 91 000 zł (netto). 
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W okresie od 1 stycznia d 31 grudnia 2020 r. nabyto następujące grunty: 

1. Serpelice – działka nr 1306/1 o pow. 0,9340 ha (droga), działka nr 1306/2 o pow. 0,0064 
ha (droga), działka nr 1306/3 o pow. 0,0774 ha (droga), działka nr 1306/6 o pow. 0,0311 
ha (droga) – postanowienie sądu (zasiedzenie) 

2. Nowe Mierzwice – działka nr 500 o pow. 0,2759 ha, działka nr 501 o pow. 0,2923 ha – 
decyzja wojewody 

3. Zabuże – działka nr 485/1 o pow. 1,5299 ha – decyzja wojewody 

4. Stare Mierzwice – działka nr 224/3 o pow. 0,0713 ha, działka nr 247/3 o pow. 0,0219 ha, 
działka nr 248/3 o pow. 0,0314 ha – decyzja wojewody 

5. Borsuki – działka nr 44 o pow. 2,2066 ha, działka nr 68 o pow. 1,5108 ha – decyzja 
wojewody 

6. Mierzwice-Kolonia – działka nr 293/18 o pow. 0,1220 ha 

7. Hołowczyce – działka nr 370/2 o pow. 0,0600 ha, działka nr 375/1 o pow. 0,0600 ha – 
decyzje wojewody 

8. Horoszki Duże – działka nr 121/1 o pow. 0,0085 ha za kwotę 1 621 zł, działka nr 122/1  
o pow. 0,0101 ha za kwotę 1 926 zł – akt notarialny 

 

 Na dzień 31.12.2020 r. w użytkowaniu wieczystym jest 3,5590 ha gruntów. 

  

W 2020 r. zawarto 1 umowę dzierżawy z Panem Wyganowskim Tomaszem (urząd 
dzierżawi od Pana Wyganowskiego część dz. nr 18 – przepompownia ścieków we wsi Chybów), 

 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 3779,64 zł dla dwóch 
gospodarstw domowych. 

 

W 2020 r. wydano 15 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 Uchwała Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30.09.2014 r. dot. przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sarnaki na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2021. 

W 2020 r. usunięto 67,38 Mg azbestu. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy 

funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 

dofinansował 70% natomiast 30% dołożyła gmina. 

W 2020 r. przy 100% wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego została 

przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła. W ramach tej inwentaryzacji ustalono, że na 

terenie gminy Sarnaki funkcjonuje 1591 kotłów na paliwa stałe (drewno, węgiel), 861 pieców, 

piecokuchni, pieców wolno stojących i kominków, 132 pieców kaflowych, 26 kotłów olejowych, 

167 kotłów gazowych, 15 kotłów na biomasę i 46 kotłów elektrycznych. Niewielka ilość budynków 

jest ogrzewana przez odnawialne źródła ciepła. 

Przy 100% wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

została odebrana folia rolnicza pochodząca z gospodarstw. W projekcie brało udział 15 

gospodarstw na odbiór folii rolniczej. W sumie odebrano 13,20 Mg. 

 

Zasoby przyrodnicze gminy Sarnaki 

 

Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" zajmuje 11 000 ha, natomiast otulina 4 540 ha 

(łącznie 15 540 ha). Zasady ochrony Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” oraz jego 

otuliny zostały ustalone w Rozporządzeniu Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.05.2005 r.  

(Dz. Urz. woj. Maz. Nr 120, poz. 3563). 

Rezerwat przyrody "Zabuże" utworzono w 1983 r. jest to obszar lasu o powierzchni 34,07 ha 

położony w Leśnictwie Zabuże - Nadleśnictwo Sarnaki. Został utworzony Zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty 

przyrody (M.P.1983.16.91). 

Rezerwat przyrody "Kózki" rezerwat faunistyczny o powierzchni 86,12 ha położony jest  

w północnej części gminy Sarnaki nad rzeką Bug tuż przy moście na trasie Łosice - Siemiatycze. 

Został utworzony Rozporządzenie Nr 231 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.07.2001 r.  

w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody na terenie województwa mazowieckiego (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2001 r. nr 158, poz. 2277). 

Rezerwat przyrody Mierzwice – rezerwat florystyczny w pobliżu miejscowości Zabuże, w gminie 

Sarnaki, w powiecie łosickim, w województwie mazowieckim. Obejmuje wydzielenia leśne na 

terenie leśnictwa Mierzwice, Nadleśnictwo Sarnaki. Zajmuje powierzchnię 12,98 ha. Został 

utworzony Zarządzeniem 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 

17 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 24.08.2010 r., Nr 155, poz. 3827). 

 

Na terenie gminy Sarnaki znajdują się dwa obszary objęte siecią Natura 2000: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarnaki_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarnaki_%28gmina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_łosicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2010
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1) Obszary SOO (zatwierdzone Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r.) - 

PLH 140011 – Ostoja Nadbużańska – 3 308,6 ha 

2) Obszary OSO (wyznaczone rozp. MŚ z dnia 12.01.2011 r. w sprawie Obszarów 

Specjalnej Ochrony Ptaków – Dz.U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) 

 PLB 140001 – Dolina Dolnego Bugu– 2 473,9 ha. 

 

Sieć ECONET-POLSKA - Gmina Sarnaki leży w zasięgu Wschodniego oraz Północno - 

Centralnego korytarza ekologicznego, są to dwa z siedmiu głównych korytarzy ekologicznych  

w Polsce. 

 

Na terenie gminy Sarnaki znajduje się 43 pomniki przyrody – w tym 31 pojedynczych 

drzew, 1 aleja lipowa, która rośnie wzdłuż drogi prowadzącej do pałacu w Zabużu, 7 grup drzew 

oraz 3 głazy narzutowe. 

 

Administracja w ochronie środowiska 

 

1. Zezwolenia na usunięcie drzew. 

 Wójt udzielił pozwolenia Zarządom dróg na usunięcie 50 szt. drzew liściastych rosnących 

w pasie drogowym drogi krajowej, drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych. 

 

2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 

oddziaływać na środowisko. 

 Aktualnie prowadzonych jest 6 postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 4 postępowania dotyczą budowy wielkoprzemysłowych 

kurników, 1 postępowanie dotyczy budowy chlewni, natomiast 1 postępowanie dotyczące budowy 

farmy fotowoltaicznej. 

 W 2020 r. z terenu gminy Sarnaki zostało odebranych 809,74 Mg (tony) odpadów. W tym 

429,98 Mg zmieszanych, 217,13Mg segregowanych (papier, szkło, plastik), sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 12,9 Mg, odpady wielkogabarytowe 43,94 Mg, zużyte opony 23,10 Mg, popiół 

21,25 Mg, odpady biodegradowalne 53,51 Mg. 

 W 2020 r. złożono 2275 deklaracji (1584 deklaracji od mieszkańców stale 

zamieszkujących i 691 deklaracji od nieruchomości letniskowych), w których zadeklarowano 4471 

osób. 

 

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

 

 Uchwała Nr XXI/114/2020 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 3 czerwca 2020 roku  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2020 r. 
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 W 2020 r. gmina miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 

Nowodwór 21-100 Lubartów w celu odławiania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom  

z terenu gminy, wyłapano i zapewniono opiekę 10 bezdomnym psom, 2 suczki wysterylizowano 

na koszt gminy, które zostały zaadoptowane, 1 kotka została wysterylizowanych na koszt gminy. 

Koszt zadania w 2020 r. wyniósł 23 853 zł, wyłapanie i umieszczenie w schronisku zwierząt - 15 

990 zł, sterylizacja - 500 zł, usługi weterynaryjne – 7 313 zł, reszta funduszy została wydatkowana 

na dokarmianie. 
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PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I ZWIAZKÓW 

 

Gmina Sarnaki jest członkiem kilku stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

które prowadzą działalność pożytku publicznego, są to: 

1) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Dolina Bugu” z siedzibą w Drohiczynie, 

2) Podlaskie Stowarzyszenie Gmin Nadbużańskich z siedzibą w Drohiczynie, 

3) Lokalna Organizacja Turystyczna LOT nad Bugiem, 

4) Związek Gmin Wiejskich 

Gmina Sarnaki w 2020 roku wpłaciła w/w stowarzyszeniom składkę członkowską  

w łącznej kwocie 12 965,09 zł. 

 W 2020 roku z organizacjami pozarządowymi nie konsultowano innych dokumentów poza 

Programem współpracy na 2021 rok. 
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TRZECI SEKTOR 

 

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w naszej gminnej codzienności. Każdy 

z nas zna niektóre i o nich słyszał przynajmniej raz w roku, gdy wypełniamy zeznanie podatkowe  

i decydujemy się przekazać 1% podatku, na te, które mają status organizacji pożytku publicznego. 

Ale ile osób zdaje sobie sprawę z ich uczestnictwa w codziennym życiu naszej społeczności? 

Dzięki nim, przy wsparciu finansowym gminy, możemy trenować wiele dyscyplin sportowych czy 

uczestniczyć w warsztatach, zajęciach, festynach. Przy ich pomocy potrzebujący otrzymują 

pomoc, osoby niepełnosprawne korzystają ze specjalistycznej rehabilitacji, a seniorzy biorą udział 

w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Program Współpracy Gminy Sarnaki z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020 został przyjęty przez Radę Gminy Sarnaki Uchwałą Nr XVI/84/2019 z dnia 20 listopada  

2019 roku. Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań 

publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich 

realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami 

pozarządowymi. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

reguluje m.in. wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące współpracy organów administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy,  

po przeprowadzeniu konsultacji w formie ustalonej zarządzeniem Nr Or.0050.27.2019 Wójta 

Gminy Sarnaki z dnia 17 października 2019 r., Rada Gminy w Sarnakach na sesji w dniu  

20 listopada 2019 r. uchwaliła Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. W Programie określono zakres współpracy obejmujący 

sferę zadań publicznych należących do właściwości gminy (art. 4 ustawy), wyznaczając zadania 

priorytetowe możliwe do realizacji w 2020 roku. Zgodnie z zapisami w tym dokumencie 

współpraca z organizacjami pozarządowymi mogła przybierać charakter finansowy  

i pozafinansowy. W 2020 roku gmina nie powierzała organizacjom pozarządowym wykonywania 

zadań publicznych, w związku z powyższym nie organizowano konkursu ofert. 

W roku poprzednim gmina wspierała działania niektórych organizacji poprzez pomoc  

w sfinansowaniu realizowanych przez nie przedsięwzięć: 

1) Dofinansowano Sarnacką Ligę Halową organizowaną także przez Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy w Sarnakach kwotą 1240,81 zł, z czego zakupiono puchary i statuetki dla 

zwycięzców, dyplomy dla uczestników, piłki nożne i siatkowe a także sfinansowano 

umowy zlecenia zawarte z sędziami oraz osobami sprzątającymi. 

2) Zakupiono puchary, które zostały wręczone na zakończenie zawodów wędkarskich  

o Puchar Wójta Gminy Sarnaki, organizowanych przez Polski Związek Wędkarski Koło  

w Sarnakach. 
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3) Dofinansowano organizowane przez Parafię Rzymskokatolicką w Sarnakach zajęcia dla 

dzieci i młodzieży w kwocie 3018,94 zł, za którą zakupiono artykuły sportowe, zabawki, 

gry zręcznościowe. 

4) Ufundowano nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, wręczone 

podczas dożynek gminno-parafialnych. Na ten cel przeznaczono 616,64 zł. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przewidywał również 

pozafinansowe formy współdziałania, które polegały na: 

1) umożliwianiu organizacjom korzystania z pomieszczeń stanowiących własność gminy na 

organizowane przez nie spotkania, imprezy, 

2) wypożyczaniu środka transportu, sceny dla stowarzyszeń, 

3) współorganizowaniu imprez, 

4) udostępnianiu stron internetowych do umieszczania zaproszeń, informacji związanych 

z działalnością stowarzyszeń, promocja stowarzyszeń. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach, na podstawie porozumienia  

z Nadbużańskim Stowarzyszeniem „Przyjazne Mierzwice”, uczestniczył w Programie 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2019.  W 2020 roku wydano 

271 paczek żywnościowych, tj. 15,54218 tony. 

 W 2020 roku, ze względu na panującą sytuację w kraju, związaną z pandemią, nie odbyło 

się wiele planowanych przedsięwzięć oraz organizowanych cyklicznie przez organizacje 

pozarządowe imprez. W związku z powyższym, w bardzo wąskim zakresie przebiegała też 

współpraca o charakterze pozafinansowym.   

 

  

 


