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Wprowadzenie 
 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Po raz czwarty mam przyjemność przedstawić Państwu Raport o stanie gminy Żabia 

Wola. Opracowanie dokumentu wynika z przepisów prawa oraz chęci przedstawienia 

Mieszkańcom obiektywnych informacji, dokładnego wglądu w sytuację gminy za rok 

poprzedni. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane o wszystkich aspektach 

funkcjonowania naszej jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację programów, 

strategii oraz uchwał Rady Gminy. W raporcie zaprezentowano sposoby wydatkowania 

środków finansowych w zakresie inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, usług 

mieszkaniowych i komunalnych, oferty kulturalnej i sportowej. W raporcie znajdą Państwo 

również informacje o demografii, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie zdrowia, 

funkcjonowaniu gminnych jednostek organizacyjnych, transporcie, funduszu sołeckim, a także  

opiece nad bezdomnymi zwierzętami.  

 

Raport powstał w oparciu o wiedzę pracowników urzędu, gminnych jednostek 

organizacyjnych, szereg dokumentów będących w posiadaniu Urzędu oraz informacji 

zawartych na stronie gminy.  

Liczę, że zawarte w raporcie dane przyczynią się do dalszego rozwoju gminy Żabia 

Wola.  

 
 
 

Piotr Rybka  

Wójt Gminy Żabia Wola  
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1. Zarządzanie gminą  

 
Kierownictwo urzędu: 
 

Wójt Gminy Żabia Wola:    Piotr Rybka 

Zastępca Wójta:    Bohdan Nowosielski 

Sekretarz Gminy:     Dariusz Dąbrowski 

Skarbnik Gminy:    Bożena Kot 

 
Wójt Gminy wykonuje swoje zadania w oparciu o § 64 Statutu i przy pomocy Urzędu, 

którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany                          

w drodze Zarządzenia Nr 60/2021 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żabia Wola z późniejszymi 

zmianami). Ponadto Wójt Gminy Żabia Wola pełni funkcję głównego Prezesa Zarządu 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

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

wynikające z przepisów prawa i uchwał Rady Gminy Żabia Wola. Wszystkie osoby, które na 

stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią 

gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele. 

 

Urząd ma swoją siedzibę w Żabiej Woli przy ul. Głównej 3.  

 

Urząd prowadzi : 

- BIP: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net 

- stronę internetową: https://www.zabiawola.pl/ 

- portal społecznościowy Facebook  

Tabela nr 1 
Ukazuje tendencje zainteresowania stroną internetową i serwisem Facebook. 
 

Medium 
ROK 

2018 2019 2020 2021 

Strona internetowa 
(ilość wejść) 

1316335 3684228 6619127 4859000 

Facebook 
(ilość obserwująca) 

0 1429 1924 2340 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
 
 

https://www.zabiawola.pl/
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Wykres nr 1 
Obrazuje zainteresowanie stroną internetową gminy Żabia Wola. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Wykres nr 2 
Obrazuje wzrost zainteresowania serwisem Facebook gminy Żabia Wola. 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Żabiej Woli zgodnie z ww. Zarządzeniem 
Wójta obejmuje następujące stanowiska pracy: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Zastępca 
Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Referat Organizacyjny, Referat Finansowo-
Podatkowy, Referat Gospodarki Przestrzennej, Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju, 
Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Strategii, Analiz i Programowania Finansowego, 
Referat Inwestycji, Audytor Wewnętrzny, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 
Inspektor Danych Osobowych oraz stanowiska pomocnicze i obsługi.   

 
Według stanu na dzień 31.12.2021 r na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 

46 osób.  
W 2021 roku ogłoszono 9 naborów na wolne stanowiska, w wyniku których 

zatrudnionych zostało 2 nowych pracowników na urzędnicze stanowisko oraz na Dyrektora 
Domu Kultury w Żabiej Woli. 

 

Wójt w roku ubiegłym wydał 136 zarządzeń, które są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, pod adresem:  

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=1398&x=7&y=183  

 

W roku 2021 do urzędu wpłynęło – 17.529 pism. 

Wydano około 16.200 decyzji administracyjnych. 

 

Wykres nr 3  

Przedstawia ilość wpływającej korespondencji w latach 2018 – 2021. 

 

 
 

 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=1398&x=7&y=183
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1.1. Jednostki organizacyjne gminy  

 

Jednostki organizacyjne gminy: 

 
a) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola: 

adres: Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Kamila Piątek 
 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli: 
adres: Żabia Wola  ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Elżbieta Kwiatkowska 
 

c) Przedszkole „Leśna Kraina” w Żabiej Woli 
adres: Żabia Wola ul. Leśna 2, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.przedszkole.zabiawola.pl  
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Lilla Marszałek 
 

d) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: 
adres: Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: http://spjozefina.edupage.org  
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Marzena Pytlak; Zastępca Dyrektora: Elżbieta Kołodziejczyk 
 

e) Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie: 
adres: Ojrzanów ul. Szkolna 1, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.spojrzanow.szkolnastrona.pl 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Paweł Mazur; Zastępca Dyrektora Anna Mucha  
 

f) Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach: 
adres: Skuły ul. Mszczonowska 3, 96-321 Żabia Wola 
adres strony internetowej: www.spskuly.edu.pl 
adres BIP: www.zabiawola.bip.gmina.pl 
Dyrektor: Dominika Brzezińska 
 

g) Żłobek Gminny Żabia Wola: 
adres: ul. Spółdzielcza 1, 96-321 Żabia Wola 
Rozpoczęcie działalności: 1 kwietnia 2020 r. 
Dyrektor: Agnieszka Pyra 
 
 
 

http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.przedszkole.zabiawola.pl/
http://spjozefina.edupage.org/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.spojrzanow.szkolnastrona.pl/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
http://www.spskuly.edu.pl/
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/
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Ponadto na terenie gminy dla których organizatorem jest Gmina Żabia Wola działają 
następujące instytucje kultury: 

 
a) Dom Kultury w Żabiej Woli 

adres: Żabia Wola, ul. Warszawska 27 

adres strony: www.dkzabiawola.pl  

adres BIP: www.e-bip.org.pl/dokumenty  

Dyrektor: Aleksandra Liwińska  

b) Gminna Biblioteka Publiczna  

adres: Żabia Wola, ul. Warszawska 27 

adres strony: www.biblioteka-zabiawola.pl  

adres BIP: www.e-bip.org/bibliotekazabiawola  

Kierownik: Izabela Lewandowska  

 

Tabela nr 2 

Analiza zatrudnienia wraz z kosztami funkcjonowania w 2021 r. jednostek gminnych. 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Liczba 
zatrudnionych 
pracowników 

Koszty 
zatrudnienia 

Koszty 
funkcjonowania 

jednostki 

1. 
Centrum Usług 

Wspólnych 
8 796 168,99 zł  5 692 828,22 zł 

2. 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
12 1 183 815,19 zł 18 681 553,71 zł 

3. 
Przedszkole  

„Leśna Kraina” 
26 1 420 783,42 zł 1 873 025,77 zł 

4. Żłobek Gminny 18 875 419,60 zł 1 112 669,00 zł 

5. 
Szkoła Podstawowa  

w Józefinie 
63 4 762 904,81 zł 5 851 498,84 zł 

6. 
Szkoła Podstawowa  

w Ojrzanowie 
46 2 959 537,09 zł 3 624 260,07 zł 

7. 
Szkoła Podstawowa  

w Skułach 
34 1 965 041,73 zł 2 376 163,25 zł 

8. 
Dom Kultury  
w Żabiej Woli 

6 436 009,15 zł 796 365,76 zł 

9. 
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
2 158 406,98 zł 227 278,00 zł 

SUMA 14 558 086,96 zł 40 235 642,62 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 

 

 

 

 

http://www.dkzabiawola.pl/
http://www.e-bip.org.pl/dokumenty
http://www.biblioteka-zabiawola.pl/
http://www.e-bip.org/bibliotekazabiawola
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1.2. Jednostki pomocnicze gminy 

 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 
r. w sprawie utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola (zmienionej uchwałą                                
Nr 102/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr V/25/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 października 1990 r. w sprawie 
utworzenia sołectw na terenie gminy Żabia Wola) jednostkami pomocniczymi gminy są 
następujące sołectwa wymienione w tabeli poniżej.  

Warto wspomnieć, iż w roku ubiegłym 1 osoba p.o. Sołtysa oraz 2 Sołtysów 
zrezygnowało z pełnienia funkcji, zaś 1 Sołtys zmarł. Z uwagi na brak kandydatur do 
sprawowania funkcji Sołtysa lub brak możliwości przeprowadzenia zebrania wiejskiego                                 
w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Covid-19 w Sołectwach: Musuły, Słubica- 
Wieś, Żelechów, Oddział wyznaczone zostały osoby pełniące obowiązki Sołtysa (w Sołectwie 
Ciepłe osoba pełniąca obowiązki Sołtysa wyznaczona została w 2022 r.).  
 

Tabela nr 3 
Wykaz sołectw gminy Żabia Wola. 
 

Lp. Nazwa Sołectwa 
Miejscowości  

wchodzące w skład 
Sołectwa 

Imię i nazwisko Sołtysa/ osoby pełniącej 
obowiązki Sołtysa 

1. Bartoszówka Bartoszówka Jacek Błaszczyk (od 02.04.2019) 

2. Bieniewiec Bieniewiec Mirosława Masiak (od 21.03.2019) 

3. Bolesławek Bolesławek Natalia Ziółkowska (od 09.04.2019) 

4. Bukówka 
Nowa Bukówka, Stara 
Bukówka, Rumianka 

Wojciech Różycki (od 01.03.2019) 

5. Ciepłe 
Ciepłe, Ciepłe A, 
Grzmiąca 

Elżbieta Suchecka (od 05.04.2019 do 
01.12.2021) 

6. Grzegorzewice Grzegorzewice Maria Kłosiewicz (od 12.04.2019) 

7. Grzymek Grzymek Dariusz Domański (od 16.03.2019) 

8. Huta Żabiowolska 
Huta Żabiowolska, 
Józefina 

Sylwia Kleszko (od 18.05.2015) 

9. Jastrzębnik Jastrzębnik Małgorzata Wójcik (od 31.07.2020) 

10. Kaleń Kaleń Józef Filipowicz (od 29.05.2015) 

11. 
Kaleń-
Towarzystwo 

Kaleń-Towarzystwo Katarzyna Kaniewska (od 12.02.2019) 

12. Lasek Lasek Michał Kraszewski (od 1219.02.2019) 

13. Musuły Musuły 
Małgorzata Kozicka (p.o. Sołtysa od 
12.02.2021) 

14. Oddział Oddział 

Maciej Brzeziński (od 09.04.2019 do 
15.02.2021) 
Patryk Adamski (p.o. Sołtysa od 
27.10.2021) 

15. Ojrzanów Ojrzanów Elena Niedźwiecka (od 26.04.2007) 

16. 
Ojrzanów-
Towarzystwo 

Ojrzanów-
Towarzystwo, Lisówek 

Janusz Stankiewicz (od 15.02.2019) 
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Lp. Nazwa Sołectwa 
Miejscowości  

wchodzące w skład 
Sołectwa 

Imię i nazwisko Sołtysa/ osoby pełniącej 
obowiązki Sołtysa 

17. Osowiec cz. wsi Osowiec Roman Filarczyk (od 30.07.2020) 

18. Osowiec Parcela cz. wsi Osowiec 
Marta Morawska (p.o. Sołtysa od 
17.08.2020) 

19. Petrykozy Petrykozy, Redlanka 
Mirosław Sadkowski (od 03.10.1987 
/03.12.1990) 

20. Pieńki Słubickie Pieńki Słubickie Danuta Wacławek (od 1973 /14.12.1990) 

21. Pieńki Zarębskie Pieńki Zarębskie Krzysztof Stasiak (od 21.05.2015)  

22. Piotrkowice Piotrkowice 

Piotr Kłosiewicz (od 16.03.2019 do 
31.07.2020) 
Wanda Redestowicz (p.o. Sołtysa od 
31.07.2020 do 07.09.2020) 
Maria Kłosiewicz (p.o. Sołtysa od 
07.09.2020) 

23. Siestrzeń  Siestrzeń Dariusz Stasalis (od 11.04.2019) 

24. Skuły Skuły Wacław Świdlicki (od 25.03.2015) 

25. Słubica A Słubica A Anna Kozłowska (od 11.02.2020) 

26. Słubica B 
Słubica B, Słubica 
Dobra 

Lidia Pytlak (od 25.04.2015) 

27. Słubica-Wieś Słubica-Wieś 

Magdalena Kłos (p.o. Sołtysa od 
08.09.2020 do 08.01.2021) 
Anna Kozłowska (p.o. Sołtysa od 
48.02.2021) 

28. Władysławów 
Władysławów, 
Przeszkoda 

Jan Skorupiński (od 21.05.2011) 

29. Wycinki Osowskie 
Wycinki Osowskie, 
Zalesie 

Anna Szatecka (od 30.04.2020) 

30. Zaręby Zaręby Tadeusz Gołębiewski (od 08.05.2008) 

31. Żabia Wola Żabia Wola Mariusz Luc (od 22.03.2019) 

32. Żelechów Żelechów 

Roman Małecki (od 22.01.2004 do 
04.02.2021) 
Henryk Wiesław Dziewulski (p.o. Sołtysa 
od 04.02.2021) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Sołectwa działają w oparciu o statuty nadane przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwałami 

od Nr 70/XII/2015 do Nr 101/XII/2015 w dniu 29 września 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr 
104/XIII/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian Statutów Sołectw: Bartoszówka, 
Bieniewiec, Bolesławek, Bukówka, Ciepłe, Grzegorzewice, Grzymek, Huta Żabiowolska, 
Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Lasek, Musuły, Oddział, Ojrzanów, Ojrzanów-
Towarzystwo, Osowiec, Osowiec Parcela, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, 
Piotrkowice, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś, Władysławów, Wycinki 
Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów. Teksty jednolite statutów sołectw dostępne są w BIP 
pod adresem: 
 http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20190201145338zbg8m5asaih5.pdf 

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20190201145338zbg8m5asaih5.pdf
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1.3. Udostępnianie informacji publicznej  

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanej osoby. Informacja, która może być 
niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana także w formie ustnej, bez pisemnego wniosku. 
Dla udzielanych informacji w formie ustnej nie prowadzi się dokumentacji ani statystyk.  

W roku ubiegłym udzielono 100 odpowiedzi oraz wydano jedną decyzję o odmowie 
udostępnienia informacji publicznej, nadto jeden wniosek pozostał bez rozpoznania po 
uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia. 

Dla porównania: 
- w roku 2018 udzielono 37 odpowiedzi, 
- w roku 2019 udzielono 83 odpowiedzi.  
- w roku 2020 udzielono 87 odpowiedzi, 
- w roku 2021 udzielono 100 odpowiedzi, 

 

Tabela nr 4 

Zestawienie udzielonych informacji publicznych w roku 2021.  

 

Ilości 

 
Wnioski 

 

Wnioski 
dotyczące 

pojedynczej 
informacji 

Wnioski 
dotyczące 2-
5 informacji 

Wnioski 
dotyczące 5-
10 informacji 

Wnioski pow. 
10 informacji 

Suma 
wniosków 

 
Ilość wniosków 

29 44 14 13 100 

Ilość wniosków 
wymagająca 
przygotowania 
obszernej informacji  

0 0 0 2 2 

Ilość wniosków 
dotycząca powyżej 1 
roku  

0 0 0 1 1 

Ilość wniosków 
załatwiona w terminie 
14 dni  

27 43 14 10 94 

Ilość wniosków 
załatwiona w dłuższym 
terminie 

2 1 0 
3 
 

6 
 

Ilość wniosków złożona 
przez mieszkańców 

21 24 7 6 58 

Ilość odpowiedzi 
udzielana drogą 
elektroniczną  

29 42 12 13 96 

Ilość odpowiedzi 
udzielona pocztą 
tradycyjną  
lub odbiór osobisty 

2 0 
2 
 

0 
4 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Wykres nr 4 
Przedstawia graficznie informację nt. udzielonej informacji publicznej w latach 2019 -2021  
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
 
 

2.    Działalność Rady Gminy Żabia Wola 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Anna Filipowicz 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 

Roman Olczak 

Magdalena Radomińska 

Mariusz Sztompka 

 

Pozostali członkowie Rady Gminy: 

Roman Filarczyk 

Joanna Janoś 

Iliana Kacprzak 

Norbert Klimkowski 

Małgorzata Kozicka 

Tomasz Kujawa 

Mariusz Luc 
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Krzysztof Marczewski 

Wanda Redestowicz 

Przemysław Wójcik 

Jan Lazurko 

 

Treść interpelacji (w roku 2021 radni złożyli 20 interpelacji) oraz udzielonych 

odpowiedzi została opublikowana wraz z Rejestrem zapytań i interpelacji Radnych Gminy 

Żabia Wola złożonych w 2021 rok w Biuletynie Informacji Publicznej: 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=2&id=1242&x=28&y=34

&z=&n_id=5125 

 

W roku 2021 odbyło się 17 sesji (wszystkie sesje odbyły się w trybie zdalnym                                   

z wykorzystaniem platformy ZOOM), w tym 5 sesje nadzwyczajne. Wszystkie posiedzenia były 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania                         

z obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej:  

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=1240&x=28&y=28  

oraz na stronie urzędu: www.zabiawola.pl 

 

W czasie posiedzeń Rada Gminy podjęła 152 uchwały, w tym z obszarów:  

- budżet i finanse: 41 uchwał,  

- oświata i opieka nad dziećmi do lat 3: 2 uchwały,  

- organizacja transportu i dowozu  dzieci do szkół: 4 uchwały, 

- gospodarka nieruchomościami: 10 uchwał,  

- planowanie przestrzenne: 14 uchwał,  

- nadawanie nazw ulic: 25 uchwał, 

- gospodarowanie odpadami komunalnymi: 3 uchwały, 

- rozpatrywanie petycji: 4 uchwały.  

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=2&id=1242&x=28&y=34&z=&n_id=5125
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=2&id=1242&x=28&y=34&z=&n_id=5125
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=1240&x=28&y=28
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Tabela nr 5 
Realizacja uchwał Rady Gminy Żabia Wola wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

1. 1/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych               
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku. 

tak, kryteria, liczba punktów oraz dokumentacja 
potwierdzająca spełnienie określonych w uchwale 
kryteriów zostały zastosowane w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na rok 
szkolny 2021/2022 oraz są stosowane w rekrutacji na 
rok szkolny 2022/2023 

2. 2/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

3. 3/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Grodziskiemu z przeznaczeniem na organizację 
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze 
użyteczności publiczne 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwała w trakcie realizacji   

4. 4/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

5. 5/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

6. 6/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości 

wchodzi życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2021. 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 

7. 7/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Musuły (obszar XIIa-2) 
 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-04-22, 
poz. 3650 

8. 8/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmujący działkę 
nr ewid. 183/2 położoną w miejscowości Musuły 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-04-22, 
poz. 3570 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

9. 9/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie: nadania nazwy ulicy Aromatyczna  
w miejscowości Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

10. 10/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie: nadania nazwy ulicy Dolina Stawów  
w miejscowości Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

11. 11/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie: nadania nazwy ulicy Kopciuszka  
w miejscowości Zaręby 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

12. 12/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie: nadania nazwy ulicy Dziewicza  
w miejscowości Bieniewiec 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

13. 13/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Żelechów gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uchwała dotyczyła nabycia na własność gminy działki 
drogowej /ul. Zielnej/ w m. Żelechów /uchwała 
niezrealizowana z uwagi na dużą współwłasność / 
współwłaściciele udzielają  pełnomocnictwa jednej 
osobie - brakuje dwóch pełnomocnictw/ 

14. 14/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania 
Funduszem Sołeckim w Gminie Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia  w realizacji 

15. 15/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 101/XVII/2019 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żabiej Woli 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

dostosowano sprzęt oraz system teleinformatyczny 
niezbędny do obsługi Karty Dużych Rodzin. W związku 
z realizacją Programu Gmina Przyjazna Seniorom 
wydano 120 Kart Seniora. W ramach wydawania 
zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego wydano łącznie 35 
zaświadczeń w związku z Programem "Czyste 
powietrze" 

16. 16/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 75/XV/2019 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel 
Gminy Żabia Wola” oraz „Zasłużony dla Gminy Żabia 
Wola” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu 
nadawania tych tytułów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-04-13, 
poz. 3264 Postanowienia uchwały wykorzystywane 
podczas procedury nadawania tytułów "Honorowy 
Obywatel Gminy Żabia Wola” oraz „Zasłużony dla 
Gminy Żabia Wola” 

17. 17/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę Nr 97/XXX/2020 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-03-19, 
poz. 2404 

18. 18/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 110/XXXI/2020 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
na 2021 rok 

wchodzi w życie z dniem podjęcia zmiany mają zastosowanie w realizacji 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

19. 19/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2021 rok 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana-opublikowaniu na stronie 
internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy 

20. 20/XXXIII/2021 27 stycznia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia rocznego harmonogramu 
tematycznych posiedzeń Rady Gminy Żabia Wola                   
w 2021 roku 

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
opublikowaniu na stronie internetowej oraz na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 

uchwał zrealizowana- opublikowaniu na stronie 
internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy 

21. 21/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

22. 22/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego 
pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała jest realizowana Związek Powiatowo-Gminny 
Grodziskie Przewozy Autobusowe powstał 5 lipca 
2021 

23. 23/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-
Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy 
Autobusowe” 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchylona zgodnie z uchwałą 58/XXXVIII/2021 

24. 24/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Żabia Wola do 
stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią Gmina Żabia 
Wola została przyjęta w poczet członków  Związków 
Samorządów Polskich 

25. 25/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Jastrzębnik 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

26. 26/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana /dz. 87/72 w m. Osowiec 
nabyto Aktem Not Rep. A 870/21 z 23.04.2021 r. 

27. 27/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 21/VI/2011 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do polepszenia warunków 
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na 
terenie Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
od 01.03.2021 r.  do 31.12.2021 r. wydano w CUS 
Żabia Wola 84 ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, 222 
gminne karty 3+ oraz 98 gminnych kart 4+.  

28. 28/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Regulaminu 
gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Żabia 
Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwała jest realizowana  
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

29. 29/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 75/XV/2019 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy 
Żabia Wola”  oraz „Zasłużony dla Gminy Żabia Wola”  
oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tych 
tytułów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-04-13, 
poz. 3265 Postanowienia uchwały stosowane przy 
przygotowywaniu odznaczeń  "Honorowy Obywatel 
Gminy Żabia Wola” oraz „Zasłużony dla Gminy Żabia 
Wola” 

30. 30/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie skargi na działalność Radnego Gminy Żabia 
Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

31. 31/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie skargi na działalność Radnego Gminy Żabia 
Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

32. 32/XXXIV/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Przewodniczącego Rady Gminy Żabia Wola oraz 
działalność radcy prawnego Urzędu Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu. Wykonanie uchwały 
wstrzymane w części rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Mazowieckiego znak WNP-I.4131.56.2021. 
MPZ (stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 
przedmiotowej uchwały)  

33. 33/XXXIV/2021 11 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji 

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.zabiawola.akcessnet.net. 

uchwała zrealizowana, wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

34. 34/XXXIV/2021 11 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji 

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.zabiawola.akcessnet.net. 

uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

35. 35/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

36. 36/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

37. 37/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki 
o nr ewid. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6 
położone w miejscowości Musuły 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-05-21, 
poz. 4593 

38. 38/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 83/XVI/2019 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
nabycia przez gminę nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Osowiec, gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwała zrealizowana /dz. 87/4, 87/5,87/11, 87/12, 
87/24, 87/27, 87/30, 87/34/, 87/36, 87/41, 87/50, 
87/62, 87/69, 87/72 /ul. Spokojna/ w m. Osowiec 
nabyto Aktem Not/Rep. A 870/21 z 23.04.2021 r. 

39. 39/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana /dz. 166/3, 166/4, 166/8, 
166/9, 166/33, 166/42 w m. Osowiec /ul. Rybna/ 
nabyte Aktem Not. Rep. A 1453/21 z 28.04.2021 r. 
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40. 40/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Przeszkoda 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

41. 41/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawą o 
samorządzie gminnym Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi podejmowany przez Radę 
Gminy do 31 marca każdego roku 

42. 42/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

nie - wykonanie uchwały wstrzymane 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Mazowieckiego znak WNP-I.4131.74.2021.MPZ 
(uznanie uchwały za nieważną)  

43. 43/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

44. 44/XXXV/2021 31 marca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

45. 45/XXXV/2021 31 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

46. 46/XXXVI/2021 20 kwietnia 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

47. 47/XXXVI/2021 20 kwietnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

48. 48/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

49. 49/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

50. 50/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

51. 51/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 



str. 21 
 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

52. 52/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/XVIII/2016 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola 
obejmującego miejscowość Osowiec w granicach 
administracyjnych 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
procedura planistyczna w toku w oparciu o ustawę o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

53. 53/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

54. 54/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Przeszkoda 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej.  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 

55. 55/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Żelechów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej .  
Uchwała została przekazana do Głównego Urzędu 
Statystycznego w celu nadania identyfikatora rejestru 
TERYT oraz do Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Żabia 
Wola. W oparciu o przedmiotową uchwałę wydawane 
są zawiadomienia o ustaleniu numerów 
porządkowych nieruchomości. Dane te zasilają na 
bieżąco bazę Państwowego Rejestru Granic i 
Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju 
(PRG) 
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56. 56/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Żabia 
Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią uchwały 
mieszkańcowi nadany został tytuł Zasłużony dla Gminy 
Żabia Wola  

57. 57/XXXVII/2021 27 kwietnia 2021 r. 
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Żabia 
Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią uchwały 
mieszkańcowi nadany został tytuł Zasłużony dla Gminy 
Żabia Wola  

58. 58/XXXVIII/2021 18 maja 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-
Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy 
Autobusowe” 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwała w trakcie realizacji   

59. 59/XXXVIII/2021 18 maja 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

60. 60/XXXVIII/2021 18 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 
41/XXXV/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

zwiększenie środków finansowych przyznanych na 
sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich.  

61. 61/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

62. 62/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

63. 63/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie: nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana /dz. 260/21 w m. Żabia Wola  
/przepompownia ścieków/ nabyto Aktem Not.              
Rep. A 2449/21 z 11.08.2021 r. 

64. 64/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia 
Wola obejmującego fragment miejscowości Grzymek. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
procedura planistyczna w toku w oparciu o ustawę             
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

65. 65/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki 
nr ewid. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132 
położone w miejscowości Zalesie 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-08-13, 
poz. 7232 

66. 66/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki 
o nr ewid. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 
178 położone w miejscowości Zalesie 
 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-08-13, 
poz. 7234 
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67. 67/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Żelechów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                    
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

68. 68/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Władysławów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                    
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

69. 69/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaleń 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                    
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

70. 70/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Lisówek 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                    
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 
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71. 71/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 
71/XXVII/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Ojrzanów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                      
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

72. 72/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.zabiawola.akcessnet.net 

uchwał zrealizowana, petycja przekazana zgodnie                
z treścią  

73. 73/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie skargi na działalność Przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

74. 74/XXXIX/2021 9 czerwca 2021 r. 
w sprawie skargi na działalność Przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana, wnioskodawca został 
powiadomiony o rozstrzygnięciu 

75. 75/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

76. 76/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Żabia Wola za 2020 rok 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

77. 77/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia 
Wola za 2020 rok 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

78. 78/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Osowiec gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana, dz. nr ew. 208/3, 209/5, 209/6, 
209/7 w m. Osowiec /ul. Lisia/ nabyto Aktem Not. 
Rep. A 4223/21 z 20.12.2021 r. 

79. 79/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia 
Wola obejmującego działkę o nr ew. 27/1 położoną             
w miejscowości Musuły 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
procedura planistyczna w toku w oparciu o ustawę o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

80. 80/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/XXXVII/2018 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 
obejmującego miejscowość Żelechów z wyłączeniem 
Obszaru 1D-2 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwała dzieląca projekt mpzp na trzy obszary A1, A2, 
A3. Częściowo zrealizowana: obszar A1, A3 w trakcie 
realizacji zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Dla Obszaru A2 
został przyjęty mpzp. Publikacja: Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2021-11-22, poz. 10047 
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81. 81/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/XXXVII/2014 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola 
obejmującego fragment miejscowości Żelechów 
zmienionej kolejno Uchwałą Nr 51/XXVIII/2017 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 r. oraz 
Uchwałą Nr 43/XXXVII/2018 Rady Gminy Żabia Wola             
z dnia 25 września 2018 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwała dzieląca projekt mpzp na dwa obszary 1D-2-I, 
1D-2-II. Częściowo zrealizowana: obszar 1D-2-II                    
w trakcie realizacji zgodnie z ustawą o planowaniu                 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla Obszaru 1D-
2-I został przyjęty mpzp. Publikacja: Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego z 2021-08-17, poz. 7277 

82. 82/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego 
fragment miejscowości Żelechów (obszar 1D-2-I) 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-08-17, 
poz. 7277 

83. 83/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Żelechów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                   
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG). 

84. 84/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  
Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                    
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG). 
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85. 85/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Osowiec 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej. Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                     
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG). 

86. 86/XL/2021 30 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana, wniosek został przekazany wg 
właściwości  

87. 87/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w roku 
szkolnym 2021/2022 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

tak, ustalona średnia cena paliwa stanowi podstawę 
do zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych 
w roku szkolnym 2021/2022 

88. 88/XL/2021 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2018 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, 
określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego 

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.zabiawola.akcessnet.net 

uchwała zrealizowana,  skład osobowy Komisji Rady 
Gminy został zaktualizowany zgodnie z wnioskiem 

89. 89/XLI/2021 11 sierpnia 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

90. 90/XLI/2021 11 sierpnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

91. 91/XLII/2021 15 września 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

92. 92/XLII/2021 15 września 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

93. 93/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

94. 94/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

95. 95/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla 
Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Skułach 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

96. 96/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze 
Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała realizowana- złożono wniosek do Prezesa 
Rady Ministrów o środki na objęcie udziałów 
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97. 97/XLIII/2021 7 października 2021 r. 

w sprawie: zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów                
w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
„KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała realizowana- złożono wniosek do Prezesa 
Rady Ministrów o środki na objęcie udziałów 

98. 98/XLIII/2021 7 października 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 60/XXXVIII/2021 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 41/XXXV/2021 Rady Gminy Żabia Wola               
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

zwiększenie środków finansowych na usługi 
weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych oraz 
poszkodowanych w wypadkach drogowych.  

99. 99/XLIII/2021 7 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Skuły 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy rondu im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

100. 100/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  
Pieńki Słubickie 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                   
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

101. 101/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Ojrzanów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                  
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 
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102. 102/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  
Wycinki Osowskie i Osowiec 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                    
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

103. 103/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Oddział (Obszar XIV) 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-11-22, 
poz. 10045 

104. 104/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Józefina (Obszar IX) 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-11-22, 
poz. 10046 

105. 105/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego 
fragment miejscowości Żelechów - Obszar A2 

podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola 

publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021-11-22, 
poz. 10047 

106. 106/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr 5/II/2018 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.zabiawola.akcessnet.net 

uchwała zrealizowana,  skład osobowy Komisji Rady 
Gminy został zaktualizowany zgodnie z wnioskiem 

107. 107/XLIII/2021 7 października 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Żabia Wola gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana /dz. 82/71 /poszerzenie ul. 
Rolniczej/ w m. Żabia Wola nabyto Aktem Not.              
Rep. A 3836/2021 z 24.11.2021 r. 

108. 108/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od 
nieruchomości 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie               
z dniem 1 stycznia 2022 roku 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 

109. 109/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

110. 110/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

111. 111/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała jest realizowana  

112. 112/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Musuły gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała niezrealizowana /oczekujemy na zmianę 
właściciela w Księdze Wieczystej/ 



str. 29 
 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Przedstawienie uchwały (treść) Termin wykonania Informacja o sposobie realizacji uchwały 

113. 113/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Żelechów 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu                   
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

114. 114/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest gmina 
Żabia Wola, udostępnionych dla operatorów                           
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała jest realizowana  

115. 115/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Bartoszówka w zakresie 
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2022 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

116. 116/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Bieniewiec w zakresie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2022 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

117. 117/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Bukówka w zakresie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2022 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

118. 118/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Grzymek w zakresie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2022 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

119. 119/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Kaleń w zakresie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2022 r.  

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

120. 120/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Skuły w zakresie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2022 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

121. 121/XLIV/2021 27 październik 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego 
wniosku sołectwa Siestrzeń w zakresie przeznaczenia 
środków funduszu sołeckiego w 2022 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana zgodnie z treścią wniosek został 
przyjęty do realizacji w roku 2022 

122. 122/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 

o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 
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123. 123/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

124. 124/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2022 oraz ustalenia 
wysokości stawek na podatek rolny 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie  
z dniem 1 stycznia 2022 roku 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 

125. 125/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie wysokości diet radnych biorących udział  
w pracach Rady Gminy i jej komisjach oraz wysokości 
diety dla Przewodniczącego Rady 

wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

diety wypłacane są zgodnie z uchwałą 

126. 126/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

wynagrodzenie Wójta wypłacane jest zgodnie  
z uchwałą 

127. 127/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości 
gruntowej położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała zrealizowana / działki drogowe nr ew. 248/3 
i 248/31/ w m. Siestrzeń nabyto Aktem Notarialnym 
Rep. A 3897/2021 z 30.11.2021 r. 

128. 128/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie 
bezprzetargowym, lokali użytkowych położonych  
w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24, w budynku 
Ośrodka Zdrowia do dnia 31.12.2024 r. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
tak, zgodnie z treścią uchwały lokal został wynajęty  
w trybie bezprzetargowym 

129. 129/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żabiej Woli w Centrum Usług Społecznych 
w Żabiej Woli 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie  
z dniem 01.01.2022 r. 

uchwała zrealizowana. Przekształcenie  GOPS w CUS 
umożliwiło szersze  wsparcie społeczne mieszkańców, 
głównie pozafinansowe. Wpłynęło na  stworzenie 
nowych standardów usług w kompleksowej formie. 
CUS   dąży do wdrożenia  nowych usług, które są 
bezpłatne dla Mieszkańców Gminy niezależnie od ich 
sytuacji materialnej.  Stanowią  odpowiedź na 
konkretne potrzeby osób, rodzin, grup społecznych 
oraz ogółu mieszkańców 

130. 130/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie: przyjęcia statutu Centrum Usług 
Społecznych w Żabiej Woli 

wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała zrealizowana. W wyniku przekształcenia 
GOPS w CUS konieczne było stworzenie  statutu 
adekwatnego do realizowanych zadań i nowej 
struktury organizacyjnej.  

131. 131/XLV/2021 24 listopad 2021 r. w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Słubicy Dobrej 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała zrealizowana. Funkcjonowanie Klubu Senior+ 
poprzez realizację zadań na rzecz Seniorów, 
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, umożliwienie Seniorom korzystania  
z ofert Klubu obejmujące zajęcia artystyczne, 
plastyczne, muzyczne, usprawniające.  

132. 132/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Słubicy 
Dobrej 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała zrealizowana. Weryfikacja dochodu Seniorów 
kwalifikująca uczestników  Klubu Senior+, zgodnie  
z Programem Senior+. 
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133. 133/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022” 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 
uchwała jest realizowana- współpraca z NGO w roku 
2022 odbywa się w oparciu o postanowienia 
programu  

134. 134/XLV/2021 24 listopad 2021 r. 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet 
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

diety sołtysów wypłacane są zgodnie  
z postanowieniami uchwały (zmiana uchwały marzec 
2022)  

135. 135/XLVI/2021 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 

136. 136/XLVI/2021 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie 
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych  
z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania zmieniona 
Uchwałą Nr 73/XV/2019 z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/XXXV/2018 Rady 
Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2018 r. 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie  
od 1 stycznia 2022 r. 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 

137. 137/XLVI/2021 16 grudnia 2021 r. 
o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia 
Wola z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

138. 138/XLVI/2021 16 grudnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

139. 139/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Żabia Wola. 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. tak, zgodnie z treścią Uchwały 

140. 140/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
uchwała budżetowa gminy Żabia Wola na rok 2022 
 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 

141. 141/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu 
stanowiącego własność gminy Żabia Wola na grunt 
stanowiący własność osoby fizycznej 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwała zrealizowana ,zamiana dz. 420/22 położonej 
w m. Żelechów stanowiąca własność gminy Żabia 
Wola na działki 420/31 i 420/32 położone w m. 
Żelechów stanowiące własność osoby fizycznej, 
została dokonana Aktem Not .Rep.  
A 802/2022 z 17.03.2022 r. 
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142. 142/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

Uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu  
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

143. 143/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Grzegorzewice 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu  
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

144. 144/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabia 
Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

Uchwała dotyczyła nadania nazwy drodze 
wewnętrznej . Uchwała została przekazana do 
Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania 
identyfikatora rejestru TERYT oraz do Ewidencji 
Ludności Urzędu Gminy Żabia Wola. W oparciu  
o przedmiotową uchwałę wydawane są 
zawiadomienia o ustaleniu numerów porządkowych 
nieruchomości. Dane te zasilają na bieżąco bazę 
Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek 
Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) 

145. 145/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii na 2022 rok 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwała jest realizowana  

146. 146/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 111/XLIV/2021 Rady Gminy 
Żabia Wola z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Żabia Wola 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2022 r. 

uchwała zrealizowana zgodnie z treścią  

147. 147/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Żabia Wola oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

tak, zgodnie z treścią Uchwały 
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148. 148/XLVII/2021 22 grudnia 2021 r. 
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do 
rozpoznania skargi i wskazania skarżącemu właściwego 
organu 

wchodzi w życie z dniem podjęcia 

wykonanie uchwały wstrzymane rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Mazowieckiego znak WNP-
I.4131.3.2022. MPZ (stwierdzenie nieważności 
uchwały)  

149. 149/XLVIII/2021 30 grudnia 2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na 
rok 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

150. 150/XLVIII/2021 30 grudnia 2021 r. 
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

151. 151/XLVIII/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

152. 152/XLVIII/2021 30 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy wchodzi w życie z dniem podjęcia tak, zgodnie z treścią Uchwały 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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3.     Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

 

Tabela nr 6 
Monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych gminy Żabia Wola wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
 

Lp. 
Nazwa 

dokumentu 
Uchwała 

Nr 
Data 

zatwierdzenia 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie nowego 

dokumentu 
strategicznego 

Podstawa prawna 

Czy były sporządzone 
raporty roczne lub 

sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

Uwagi 

1. 

Strategia 
Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy 
Żabia Wola na lata 

2015-2030 

131/XV/2015 22.12.2015 
2015-
2030 

- 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
o samorządzie gminnym,  

art. 3 pkt 3 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

Monitoring operacyjny – raz 
na 2 lata - sprawozdanie  

z realizacji Strategii – 
Styczeń 2018 r. 

Monitoring strategiczny – 
raz na 4 lata. 

Planowana jest aktualizacja 
Strategii Rozwoju związana  
z wejściem w życie ustawy  
o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

https://www.zabia
wola.pl/plik,2596,st

rategia-
zrownowazonego-

rozwoju-gminy-
zabia-wola-do-
2030-roku.pdf 

 

2. 

Studium 
uwarunkowań i 

kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Gminy Żabia Wola 

8/XVII/2012 24.04.2012 - 

Studium 
zmienione 

Uchwałą Nr 
45/XXXVII/2018  

z dnia 25 
września 2018 r. 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 12. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

http://www.bip.zab
iawola.akcessnet.n
et/index.php?job=
wiad&idg=3&id=92
0&x=60&y=89&z=&

n_id=2060 

https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://www.zabiawola.pl/plik,2596,strategia-zrownowazonego-rozwoju-gminy-zabia-wola-do-2030-roku.pdf
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=920&x=60&y=89&z=&n_id=2060
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Lp. 
Nazwa 

dokumentu 
Uchwała 

Nr 
Data 

zatwierdzenia 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie nowego 

dokumentu 
strategicznego 

Podstawa prawna 

Czy były sporządzone 
raporty roczne lub 

sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

Uwagi 

3. 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 
(dot. m. Nowa 

Bukówka, Ciepłe, 
Grzegorzewice, 

Grzmiąca, Grzymek, 
Lasek, Musuły, 

Oddział, Ojrzanów -
Towarzystwo, 

Pieński Słubickie, 
Pieńki Zarębskie, 

Petrykozy, 
Redlanka, Słubica B, 

Słubica Dobra, 
Słubica-Wieś, 

Władysławów, 
Józefina) 

37/2000 27.04.2000 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

48/2003 z dnia 
28.08.2003 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 26, art. 8, 
art. 10, art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

4. 

MPZP (dot. m.  
Przeszkoda, 

Siestrzeń, Huta 
Żabiowolska) 

38/2000 27.04.2000 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą  

Nr 48/2003 z dnia 
28.08.2003 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 26, art. 8, 
art. 10, art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

5. 
MPZP (dot. m. 

Skuły i 
Bartoszówka) 

39/2000 27.04.2000 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą  

Nr 48/2003 z dnia 
28.08.2003 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 26, art. 8, 
art. 10, art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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Lp. 
Nazwa 

dokumentu 
Uchwała 

Nr 
Data 

zatwierdzenia 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie nowego 

dokumentu 
strategicznego 

Podstawa prawna 

Czy były sporządzone 
raporty roczne lub 

sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

Uwagi 

6. 

MPZP 
(dot. skrzyżowania 
drogi krajowej Nr 8 

Warszawa – 
Wrocław) 

74/2000 18.12.2000 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

7. 

MPZP 
(dot. dz. nr ew. 269, 

270 w m Huta 
Żabiowolska) 

30/2001 24.04.2001 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

8. 

MPZP 
(dot. lokalizacji GPZ 

i przebiegu 
korytarzy 

przesyłowych) 

36/2001 39.06.2001 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym -art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

9. 

MPZP (dot. 
zmniejszenia linii 
zabudowy od linii 
rozgraniczającej 
drogę – dz. 153, 
154 w m. Huta 
Żabiowolska) 

56/2001 18.10.2001 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

10. 

MPZP 
(dot. dz. nr ew. 91 
w m. Petrykozy – 

budowa stacji 
bazowej GSM) 

57/2001 18.10.2001 - 
MPZP zmieniony 
Uchwałą 75/2001 
z dnia 28.12.2001 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

11.. 
MPZP 

(dot. fr. m. Pieńki 
Słubickie) 

13/2002 30.04.2002 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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12. 

MPZP 
(dot. dz. 7, 8, 35, 
36, 58, w m. Huta 

Żabiowolska) 

19/2002 29.05.2002 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym -art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

13. 
MPZP 

(dot.dz. 13/6 w m. 
Huta Żabiowolska) 

28/2002 28.06.2002 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

14. 
MPZP 

(dot. dz. 225 w m. 
Nowa Bukówka) 

23/2003 25.04.2003 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

15. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Przeszkoda, 
Siestrzeń, Skuły) 

24/2003 25.04.2003 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

16. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Grzymek, Musuły, 
Pieńki Słubickie) 

44/2003 28.08.2003 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

17. 

MPZP 
(dot. fr. m. Pieńki 
Słubickie, Słubica 

Dobra) 

49/2003 28.08.2003 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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18. 
MPZP 

(dot. fr. m. 
Grzymek, Musuły) 

45/2003 28.08.2003 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

107/2003 z dnia 
12.12.2003 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

19. 
MPZP 

(dot. fr. m. Musuły, 
Władysławów) 

46/2003 28.08.2003 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10, 
art. 26 i art. 36. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

20. 

MPZP 
(dot. dz. 146/2, 147  

w m. 
Bartoszówka) 

88/2003 30.09.2003 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

21. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Grzymek, Musuły, 
Siestrzeń, 

Władysławów) 

89/2003 30.09.2003 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

109/2003 z dnia 
12.12.2003 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

22. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Grzegorzewice, 
Lasek, Skuły) 

90/2003 30.09.2003 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

108/2003 z dnia 
12.12.2003 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

23. 

MPZP 
(dot. m. Żabia Wola 

z wył. dz. 243/13, 
418, 419, 420, 421, 

422, 423, 424, 
49/1) 

3/2004 22.01.2004 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

58/X//2007 z 
dnia 27.09.2007 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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24. 

MPZP 
(dot. m. Żelechów z 
wył. dz. 35/1, 35/3, 

35/4, 52/1, 50/1, 
50/2, 51) 

4/2004 22.01.2004 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

25. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Władysławów, 
Nowa Bukówka, 

Bartoszówka) 

5/2004 22.01.2004 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

26. 
MPZP 

(dot. m. Osowiec z 
wył. dz. 338) 

72/2004 30.11.2004 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 
Ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 8, art. 10. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

27. 
MPZP (dot. dz. 1/6 

w m. Słubica A) 
33/2005 30.08.2005 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5, 

i art. 40. 
Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

28. 
MPZP 

(dot. dz. 52/1 w m. 
Żelechów) 

46/2005 3.11.2005 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

29. 
MPZP 

(dot. m. Ojrzanów) 
62/2006 24.10.2006 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1. 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
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30. 
MPZP 

(dot. fr. m. Słubica 
A) 

7/XV/2008 26.03.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

31. 
MPZP 

(dot. fr. m. Musuły) 
8/XV/2008 26.03.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

32. 
MPZP 

(dot. fr. m. Musuły) 
30/XVIII/2008 24.06.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

33. 
MPZP 

(dot. dz. 50/1, 50/2, 
51 w m. Żelechów) 

38/XX/2008 30.09.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

34. 

MPZP 
(dot. dz. 35/1, 35/3, 

35/4 w m. 
Żelechów) 

42/XXI/2008 28.10.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

35. 
MPZP 

(dot. dz. 338 w m. 
Osowiec) 

1/XXV/2009 12.02.2009 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
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36. 
MPZP 

(dot. dz. 243/13 w 
m. Żabia Wola) 

2/XXV/2009 12.02.2009 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

37. 

MPZP 
(dot. działki 305 w 

m. Ojrzanów-
Towarzystwo) 

53/XXIII/2008 25.11.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

38. 
MPZP 

(dot. fr. m. Musuły) 
63/XXIV/2008 30.12.2008 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

39. 
MPZP 

(dot. fr. m. 
Bieniewiec) 

38/XXXIII/2009 29.09.2009 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

40. 
MPZP 

(dot. fr. m. 
Bieniewiec) 

39/XXXIII/2009 29.09.2009 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

41. 
MPZP 

(dot. fr. m. 
Grzymek) 

40/XXXIII/2009 29.09.2009 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 
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42. 
MPZP 

(dot. fr. m. Nowa 
Bukówka) 

37/XXXIII/2009 29.09.2009 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

6/XXXVII/2010 z 
dnia 23.02.2010 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

43. 
MPZP 

(dot. fr. m. 
Siestrzeń) 

36/XXXIII/2009 29.09.2009 - 

MPZP zmieniony 
Uchwałą Nr 

36/XLI/2010 z 
dnia 29.06.2010 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

44. 
MPZP 

(dot. m. Zaręby) 
59/XLIV/2010 26.10.2010 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

45. 
MPZP 

(dot. m. Wycinki 
Osowskie) 

4/V/2011 25.01.2011 - - 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

46. 
MPZP 

(dot. dz. 49/1 w m. 
Żabia Wola) 

52/XI/2011 27.09.2011   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

47. 
MPZP 

(dot. m. Kaleń- 
Towarzystwo) 

64/XII/2011 25.10.2011   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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48. 
MPZP 

(dot. fr. m. Huta 
Żabiowolska) 

11/XVII/2012 24.04.2012   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

49. 

MPZP 
(dot.dz. 170/3 w m. 
Bartoszówka oraz 

dz. 160/2 w m. 
Skuły) 

39/XX/2012 25.09.2012   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

50. 
MPZP 

(dot. fr. m. Nowa 
Bukówka) 

4/XXIV/2013 29.01.2013   

Ustawa o samorządzie 
gminnym -art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym– art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

51. 
MPZP 

(dot. fr. m. Słubica 
B – Obszar 1) 

17/XXV/2013 26.03.2013   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

52. 

MPZP 
(dot. dz. nr ew. 418, 
419, 420, 421, 422, 

423, 424 w m. 
Żabia Wola) 

44/XXIX/2013 18.06.2013 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

53. 
MPZP 

(dot. m. Kaleń) 
67/XXXI/2013 29.10.2013 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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54. 
MPZP 

(dot. m. Zalesie) 
50/XXXVII/2014 17.06.2014 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

55. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Bieniewiec – Obszar 
1) 

52/XXXVII/2014 17.06.2014 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

56. 
MPZP 

(dot. m. Stara 
Bukówka) 

70/XL/2014 28.10.2014 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

57. 
MPZP 

(dot. m. 
Piotrkowice) 

71/XL/2014 28.10.2014 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

58. 
MPZP 

(dot. m. 
Bolesławek) 

5/IV/2015 27.01.2015 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

59. 

MPZP 
(dot. dz. 169/2, 

169/3, 169/4 w m. 
Skuły) 

43/IX/2015 15.06.2015 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
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60. 
MPZP 

(dot. m. 
Jastrzębnik) 

61/XII/2015 29.09.2015 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

61. 
MPZP 

(dot. fr. m. Słubica 
B – Obszar 2) 

105/XIII/2015 27.10.2015 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

62. 
MPZP 

(dot. m. Ciepłe A) 
10/XVII/2016 29.03.2016 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

63. 
MPZP 

(dot. m. Lisówek) 
61/XXI/2016 25.10.2016 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

64. 
MPZP 

(dot. fr. m. Słubica 
A – Obszar XXIV) 

63/XXI/2016 25.10.2016 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

65. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Grzegorzewice – 
Obszar Ib) 

65/XXI/2016 25.10.2016 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 
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66. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Bieniewiec – Obszar 
2) 

75/XXII/2016 29.11.2016 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

67. 

MPZP 
(dot. fr. m. 

Żelechów – Obszar 
1D-1) 

52/XXVIII/2017 19.09.2017 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

68. 
MPZP 

(dot. fr. m. Skuły ul. 
Północna) 

7/XXXIII/2018 27.03.2018 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

69. 
MPZP 

(dot. dz. 293 w m. 
Nowa Bukówka) 

8/XXXIII/2018 27.03.2018 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

70. 
MPZP 

(dot. m. Rumianka - 
Obszar XXI) 

27/XXXIV/2018 24.04.2018 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

71. 
MPZP 

(dot. fr. m. Musuły -
Obszar XIIa-1 

28/XXXIV/2018 24.04.2018 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
przeprowadzona w 2018 r. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 
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72. 

MPZP 
(dot. dz. 349, 350, 
351 w m. Zaręby – 

Obszar I) 

46/XXXVII/2018 25.09.2018 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Analiza winna być 

przeprowadzona co 
najmniej raz w czasie 

trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

73. 

MPZP 
(dot. fragmentu m. 

Słubica Dobra – 
Obszar XXVIb-1) 

38/X/2019 26.06.2019 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Analiza winna być 

przeprowadzona co 
najmniej raz w czasie 

trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

74. 

MPZP 
(dot. miejscowości 
Redlanka – Obszar 

XXb) 

91/XVI/2019 27.11.2019 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 
Analiza winna być 

przeprowadzona co 
najmniej raz w czasie 

trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

75. 
MPZP 

(dot. miejscowości 
Ciepłe – Obszar IV) 

90/XVI/2019 27.11.2019 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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76. 

MPZP 
(dot. fragmentu 

miejscowości Kaleń 
– dz. nr ew. 95/12, 

95/16, 97/5) 

37/XXV/2020 30.06.2020 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

77. 

MPZP (dot. 
miejscowości 

Musuły – obszar 
XIId) 

 
 

38/XXV/2020 30.06.2020 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

78. 

MPZP (dot. 
miejscowości 

Musuły (obszar 
XIIa-2) 

7/XXXIII/2021 27.01.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady. 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

79. 

MPZP (dot. dz. nr 
ew. 183/2 

położonej w m. 
Musuły) 

8/XXXIII/2021 27.01.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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80. 

MPZP (dot. dz. nr 
ew. 36/1, 36/2, 

37/1, 37/2, 37/4, 
37/5, 37/6 

położonych w m. 
Musuły) 

37/XXXV/2021 31.03.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

81. 

MPZP (dot. dz. nr 
ew. 181/2, 183/2, 
128/2, 129, 130, 

131, 132 
położonych w m. 

Zalesie) 

65/XXXIX/2021 09.06.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

82. 

MPZP (dot. dz. nr 
ew. 160/2, 160/3, 

164/4, 160/5, 
160/6, 160/7, 178 
położonych w m. 

Zalesie) 

66/XXXIX/2021 09.06.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

83. 

MPZP (dot. 
fragmentu m. 

Żelechów – obszar 
1D-2-I) 

82/XL/2021 30.06.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
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84. 

MPZP (dot. 
miejscowości 

Oddział – obszar 
XIV) 

103/XLIII//2021 07.10.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

85. 

MPZP (dot. 
miejscowości 

Józefina – obszar 
IX) 

104/XLIII//2021 07.10.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

86. 

MPZP (dot. fr. 
miejscowości 

Żelechów – obszar 
A2) 

105/XLIII//2021 07.10.2021 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 5. 

Ustawa o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym - art. 20 ust. 1 

Analiza na podstawie art. 32 
ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza 
winna być przeprowadzona 

co najmniej raz w czasie 
trwania kadencji Rady 

https://zabiawola.e
-mapa.net/ 

 

87. 
Program ochrony 

środowiska 
24/XXXIV/2018 

 
 

24.04.2018 r. 
 
 

2024  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa Prawo ochrony 
środowiska - art. 17 

Sprawozdanie z realizacji 
programu  przedstawiono 
na sesji Rady Gminy Żabia 

Wola w dniu 27 października 
2021 r. 

Program Ochrony 
Środowiska | BIP - 
Urząd Gminy Żabia 

Wola 
(akcessnet.net) 

88. 

Wieloletni program 
gospodarowania 

zasobem 
mieszkaniowym na 

lata 2019-2024 

72/XV/2019 30.10.2019 r. 2024  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o ochronie praw 
lokatorów - art. 21 

Raz do roku informacja  
o sposobie gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym 
przedkładana Radzie Gminy 

plik,202101081053
02,72_program_mi
eszkaniowy_popra

wiony.pdf 
(akcessnet.net) 

https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://zabiawola.e-mapa.net/
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=7&id=1192&x=2
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210108105302,72_program_mieszkaniowy_poprawiony.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210108105302,72_program_mieszkaniowy_poprawiony.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210108105302,72_program_mieszkaniowy_poprawiony.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210108105302,72_program_mieszkaniowy_poprawiony.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20210108105302,72_program_mieszkaniowy_poprawiony.pdf
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89. 

Plan zaopatrzenia 
gminy w ciepło, 

energię elektryczną 
i paliwa gazowe 

57/XI/2011 27.09.2011 r. 2026  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa Prawo energetyczne - 
art. 19 

Nie ma obowiązku 

http://www.bip.zab
iawola.akcessnet.n
et/upload/2011100
3163803ei77vjaiss8

a.zip 

90. 
Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

119/XIV/2015 24.11.2015 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

- art. 3 

Nie ma obowiązku 

http://www.bip.zab
iawola.akcessnet.n
et/upload/2015120
1220327nrmu3rki9

38i.zip 

91. 

Program 
profilaktyki i 

rozwiązywania 
problemów 

alkoholowych i 
narkomanii na rok 

2021 

110/XXXI/2020 16.12.2020 r. 
31.12.20

21 

Dokument  
corocznie 

uchwalany 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi - art. 41 
Ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomanii art. - 10 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy 

(do końca marca każdego 
roku) 

plik,202012301332
06,110_gminny_pr
ogram_profilaktyki
_rozwiazywania_pr
oblemow_alkoholo
wych_i_narkomanii

_na_2021.pdf 
(akcessnet.net) 

92. 

Gminny Program 
Przeciwdziałania 

Przemocy w 
Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar 
Przemocy w 

Rodzinie w Gminie 
Żabia Wola na lata 

2017-2022 

87/XXXIII/2016 20.12.2016 r. 2022  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie - art. 6 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy 

(do końca marca każdego 
roku) 

http://www.bip.zab
iawola.akcessnet.n
et/upload/2016122
7092507dt0chfjv3u

2d.pdf 

93. 

Gminny Program 
Promocji i Ochrony 

Zdrowia na lata 
2006-2010 „Zdrowa 

Gmina” 

37/2006 30.06.2006 r. 2010 

Dokument 
nieważny 
wymaga 

uaktualnienia. 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o ochronie zdrowia 
psychicznego - art. 1 i 8 

Narodowy Program Zdrowia 

  

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20111003163803ei77vjaiss8a.zip
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201230133206,110_gminny_program_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_i_narkomanii_na_2021.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161227092507dt0chfjv3u2d.pdf
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94. 

Strategia 
Rozwiązywania 

Problemów 
Społecznych Gminy 
Żabia Wola na lata 

2021-2027 

111/XXXI/2020 16.12.2020 r. 2027  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o pomocy społecznej - 
art. 17 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy 

(do końca marca każdego 
roku) 

https://www.bip.za
biawola.akcessnet.
net/upload/plik,20
201230133303,111

_strategia.zip 

95. 

Gminnego 
Programu 

Wspierania Rodziny 
na lata 2020-2022 

100XVII/2019 30.12.2019 r.  2022  
Ustawa o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej - art. 176 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy 

(do końca marca każdego 
roku) 

http://www.bip.zab
iawola.akcessnet.n
et/upload/plik,202
00103141238,100_
program_wspierani

a_rodziny.pdf 

96. 
Program dla Rodzin 
Wieloletnich 3+ i 4+ 

21/VI/2011 29.03.2011 r.   

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o pomocy społecznej - 
art. 17 i 110 

Nie ma obowiązku 
20110405152834vg

2yg71l38qa.pdf 
(akcessnet.net) 

97. 

Program Opieki nad 
Zwierzętami 

Bezdomnymi oraz 
Zapobiegania 
Bezdomności 

Zwierząt na terenie 
Gminy Żabia Wola 

w 2021 r. 

41/XXXV/2021 31.03.2021 r. 2022  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o ochronie zwierząt – 
art. 11a 

Nie ma obowiązku 

https://edziennik.m
azowieckie.pl/GetA
ctPdf.ashx?year=20
21&book=0&positi

on=4595 

98. 

Program 
współpracy 

organów 
administracji 
publicznej z 

organizacjami 
pozarządowymi 

103/XXX/2020 25.11.2020 r. 2021  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

art. 3 

Raz do roku informacja 
przedkładana Radzie Gminy 
(do 31 maja każdego roku) 

plik,202012161421
18,103_programu_

na_2021.pdf 
(akcessnet.net) 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20110405152834vg2yg71l38qa.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20110405152834vg2yg71l38qa.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20110405152834vg2yg71l38qa.pdf
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=4595
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=4595
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=4595
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=4595
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=4595
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201216142118,103_programu_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201216142118,103_programu_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201216142118,103_programu_na_2021.pdf
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/plik,20201216142118,103_programu_na_2021.pdf


str. 53 
 

Lp. 
Nazwa 

dokumentu 
Uchwała 

Nr 
Data 

zatwierdzenia 
Termin 

ważności 

Aktualizacja lub 
przyjęcie nowego 

dokumentu 
strategicznego 

Podstawa prawna 

Czy były sporządzone 
raporty roczne lub 

sprawozdania 
tak/nie/kiedy 

Uwagi 

99. 

Wieloletnia 
Prognoza 

Finansowa Gminy 
Żabia Wola 

106/XXXI/2020 16.12.2020 r. 2034  
Ustawa o finansach 

publicznych - art. 226, 227, 
228, 230, 232, 243 

Nie ma obowiązku 

UCHWAŁY PODJĘTE 
NA SESJI RADY 
GMINY ŻABIA 

WOLA W DNIU 16 
grudnia 2020 r. 

(2021-01-04) | BIP - 
Urząd Gminy Żabia 

Wola 
(akcessnet.net) 

100 

Wieloletni Plan 
Inwestycyjny Gminy 
Żabia Wola na lata 

2016-2022 

25/XVIII/2016 26.04.2016 r. 2022  

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 18 

Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

art. 3 

Modyfikowany w zależności 
od pojawienia się ważnych 

przesłanek prawnych, 
technicznych i finansowych 

https://www.zabia
wola.pl/1226,wielol

etni-plan-
inwestycyjny?tresc
=6592#plik_2599 

101 
Raport o stanie 

gminy 
  2020 

Dokument 
corocznie 

debatowany 

Ustawa o samorządzie 
gminnym - art. 28aa 

Raport przedkładany Radzie 
Gminy do końca maja 

każdego roku 

Raporty o stanie 
Gminy | BIP - Urząd 
Gminy Żabia Wola 

(akcessnet.net) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola.

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1339&x=60&y=80&z=&n_id=5001
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=1295&x=28&y=40#c5177
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=1295&x=28&y=40#c5177
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=1295&x=28&y=40#c5177
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=1295&x=28&y=40#c5177
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4.     Obszar społeczny 

 

4.1.  Demografia  

 

Liczba ludności w gminie Żabia Wola ciągle wzrasta, osiągając w roku 2021 – 9170 

mieszkańców. 

 
Tabela nr 7 
Liczba ludności w gminie w latach 2014-2021 r. 
 

Dane Rok 

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ludność 7913 8170 8282 8468 8732 8917 9170 

Kobiety 3994 4102 4145 4246 4384 4472 4591 

Mężczyźni 3919 4068 4137 4222 4348 4445 4579 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
 
Wykres nr 5 
Przyrost ludności w latach 2018-2021. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 8 
Liczba ludności z podziałem na miejscowości. 
 

Miejscowość 

 
Mieszkańcy – zameldowani 

 

na stałe czasowo łącznie 

Bartoszówka 246 4 250 

Bieniewiec 212 10 222 

Bolesławek 65 - 65 

Ciepłe 84 - 84 

Ciepłe A 40 - 40 

Grzegorzewice 169 2 171 

Grzmiąca 123 1 124 

Grzymek 91 1 92 

Huta Żabiowolska 300 8 308 

Jastrzębnik 135 3 138 

Józefina 172 - 172 

Kaleń 339 1 340 

Kaleń- Towarzystwo 169 - 169 

Lasek 82 - 82 

Lisówek 19 - 19 

Musuły 313 5 318 

Nowa Bukówka 178 - 178 

Oddział 114 - 114 

Ojrzanów 291 3 294 

Ojrzanów- Towarzystwo 118 - 118 

Osowiec 1373 9 1388 

Petrykozy 183 1 184 

Pieńki Słubickie 32 1 33 

Pieńki Zarębskie 26 3 29 

Piotrkowice 145 - 145 

Przeszkoda 29 - 29 

Redlanka 20 - 20 

Rumianka 90 - 90 

Siestrzeń 243 6 249 

Skuły 287 4 291 

Słubica A 114 5 119 

Słubica B 66 - 66 

Słubica Dobra 103 - 103 

Słubica- Wieś 52 - 52 

Stara Bukówka 42 - 42 

Władysławów 129 2 131 

Wycinki Osowskie 340 3 343 

Zalesie 223 7 230 

Zaręby 223 2 225 

Żabia Wola 979 22 1001 

Żelechów 1062 22 1084 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 9 

Ludność w gminie Żabia Wola w przedziale produkcyjności w poszczególnych latach. 

 

 
Lata 

 

Ludność w wieku 

 
przedprodukcyjnym 

 
produkcyjnym 

 
poprodukcyjnym 

 

2014 1807 5029 1077 

2015 1846 5070 1116 

2016 1892 5117 1161 

2017 1919 5161 1202 

2018 1945 5244 1279 

2019 2010 5379 1343 

2020 2077 5443 1397 

2021 2154 5593 1423 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
W gminie Żabia Wola najwięcej jest ludności w wieku produkcyjnym czyli 5593 osoby. 

Drugą co do wielkości grupą jest ludność w wieku do 17 lat (czyli osoby w wieku 
przedprodukcyjnym). Kolejną grupę stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli 
mężczyźni w wieku 65 lat  i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. 
 
Wykres nr 6 
Obrazuje demografię w przedziale produkcyjności w latach 2018 – 2021. 

 
 

 
 
Liczba urodzeń na terenie gminy (liczba urodzeń żywych) w 2021 r. wyniosła 102 osoby. 

Liczba zgonów na terenie gminy w 2021 roku to 107. 
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4.2.    Bezrobocie 

  
 
Z końcem roku 2021 mieliśmy 145 mieszkańców bez pracy zarejestrowanych w PUP            

w Grodzisku Mazowieckim, z czego 62 osób to kobiety. Porównując dane z roku 2020 i 2021 
należy stwierdzić, iż odnotowano spadek bezrobocia o 6 osób na terenie gminy Żabia Wola.  
Spośród 145 osób bezrobotnych mamy 67 osób długotrwale bezrobotnych.  
Stopa bezrobocia za rok ubiegły wynosi 1,5 %. 
 
 

4.3.    Pomoc społeczna 

 
 

Podstawowym dokumentem określającym zadania gminy w zakresie lokalnej polityki 
społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2021 r.,    
poz. 2268 ze zm.). Ponadto akt ten określa rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady 
i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej jak również zasady i tryb postępowania 
kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.  
Stosownie do zapisu art. 2 ust 1 w/w ustawy działania ośrodka pomocy społecznej (Centrum 
Usług Społecznych) w szczególności mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto pomoc społeczna wspiera 
osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust.1 ustawy). Należy 
również pamiętać, iż istotnym zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie niekorzystnym 
dla osób i rodzin sytuacjom, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego  
usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem (art. 3 ust. 2 ustawy). Działania 
pracowników jednostki mają na celu niesienie pomocy adekwatnej do potrzeb. W związku                 
z tym pomoc społeczna nie skupia się tylko i wyłącznie na wsparciu finansowym. Co za tym 
idzie czynności podejmowane na rzecz rodzin przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu, sprzyjają aktywizacji zawodowej, podniesieniu świadomości społecznej                         
w różnych obszarach życia, a co za tym idzie wpływają także na zmniejszenie ubóstwa.  

Kolejny rok pracy Ośrodka w dobie pandemii pokazał, iż pomimo różnego rodzaju 
barier, jednostka funkcjonowała efektywnie, niosąc wsparcie adekwatne do potrzeb.   
Na przestrzeni ostatnich latach  ulega zmianie profil beneficjenta pomocy społecznej. Zjawisko 
to dostrzegane jest zwłaszcza przez pracowników, którzy świadczą wsparcie w bezpośredniej 
pracy z beneficjentem klientem. Coraz częściej mieszkańcy oczekują wsparcia 
pozafinansowego w postaci szeroko pojętych usług społecznych. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom społeczności lokalnej w styczniu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej           
w Żabiej Woli przekształcony został w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli. Jego celem 
jest kontynuacja dotychczasowych działań Ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem 
świadczenia pomocy pozafinansowej w postaci usług społecznych dostępnych dla ogółu 
mieszkańców. 

Gmina Żabia Wola w 2021 roku kontynuowała realizację Programu „Wspieraj Seniora”, 
który jest w szczególności odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie 
ochrony przed zakażeniem COVID-19. Realizacja programu odbywała się z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa – pracownicy, a także osoby świadczące usługi na umowę zlecenie odwiedzali 
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Seniorów w rękawiczkach i maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego. Pracownicy 
socjalni a także osoby świadczące usługi w ramach umów zlecenia dokonywali diagnozy 
potrzeb środowiska lokalnego, nawiązując kontakt telefoniczny lub osobisty i proponowali 
udzielenie pomocy osobom starszym.   
W 2021 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w ramach 
Programu „Wspieraj Seniora” skorzystało 37 osób – w tym 20 osób powyżej 70 roku życia oraz 
17 osób poniżej 70 roku życia, przy czym część Seniorów korzystała z pomocy regularnie. 
Wśród najczęstszych form wsparcia, którymi zostali objęci Seniorzy należy wymienić: zrobienie 
i dostarczenie zakupów, pomoc w zorganizowaniu opału na zimę, wykupienie leków, a także 
inne formy, tj. informowanie o możliwości skorzystania z programu, wsparcie psychiczne czy 
dostarczenie paczek świątecznych. 
 Ponadto w związku ze zmianą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek 
wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na 
jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste 
Powietrze - GOPS w Żabiej Woli po uprzednim złożeniu wniosku wydawał stosowne 
zaświadczenia. W 2021 roku wydano 35 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa 
w programie Czyste Powietrze. 
 Od lutego 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zajmował się 
przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem ogólnopolskich oraz gminnych Kart Dużej 
Rodziny.  W 2021 roku wydano:  84 ogólnopolskie KDR oraz 320 kart gminnych.  
 Natomiast od czerwca 2021 roku w gminie Żabia Wola funkcjonuje Ogólnopolska Karta 
Seniora. Karta przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60 rok życia. Bezpłatna                           
i bezterminowa karta upoważnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. 
Obecnie w program zaangażowało się ponad 300 partnerów na terenie całego kraju. Wśród 
firm, które przystąpiły do programu znajdują się między innymi: uzdrowiska, ośrodki 
zdrowotno-medyczne, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, 
klubokawiarnie), akademie językowe. Obecnie terenie gminy działają 3 firmy, które honorują 
Ogólnopolską Kartę Seniora: Klinika Terapii 15% zniżki na zabiegi, NZOZ Stomatologia Akodent 
10% zniżki na zabiegi stomatologii zachowawczej oraz Fryzjernia 10% zniżki na strzyżenie 
damskie i męskie. Od czasu przystąpienia do Programu w roku 2021 zostało wydanych 120 
Kart Seniora. 
 

Zadania własne i zlecone realizowane przez GOPS w Żabiej Woli obejmują pomoc                    
w formie:  

- finansowej tj. zasiłki z pomocy społecznej (stałe, okresowe, celowe, celowe 
specjalne), świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne, SZO, zasiłek rodzicielski, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka), świadczenie wychowawcze, świadczenie “Dobry start”, stypendia szkolne, 
fundusz alimentacyjny, 
- pozafinansowej tj. praca socjalna, usługi asystenta rodziny, usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, udzielenie schronienia, kierowanie do DPS, pomoc 
w formie dożywiania, objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. 

 
 
 



str. 59 
 

W 2021 roku, w ramach realizacji zadań własnych i zleconych w Ośrodku wydano łącznie:  
- 713 decyzji administracyjnych.  
- 1579 informacji o przyznaniu świadczenia.  
 
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    

w Żabiej Woli za 2021 rok wraz z załącznikami dostępne jest pod poniższym linkiem: 
https://www.cus.zabiawola.pl/plik,4186,sprawozdanie-za-2021-2-1-pdf.pdf 
 

  

4.4.   Ochrona zdrowia 

 
 

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się w Żabiej Woli przy 
ul. Warszawskiej nr 24, w którym wynajmuje się lokale dla podmiotów świadczących usługi 
medyczne. 

Uchwałą Rady Gminy Nr 12/XXIV/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r w sprawie wyrażenia 
zgody na najem w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych położonych w Żabiej Woli przy 
ul. Warszawskiej 24, w budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli na okres czterech lat Rada 
Gminy wyraziła zgodę na wynajem lokali.  
 
Tabela nr 10 
Przedstawia lokale wynajmowane w ośrodku zdrowia oraz okres najmu. 
 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Przeznaczenie 

lokalu 

Pow. 
użytkowa 

lokali 

Okres 
najmu 

Uwagi 

1. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Medycyna Rodzinna 

opieka medyczna 113 m2 od 29.01.2004 r. 
do 31.12.2021r. 

Aneks z dnia 
2.12.2020 r. 

2. Niepubliczny Zakład 
Opieki  Zdrowotnej 

Centrum Rehabilitacji 
Domowej Sp. Jawna 

rehabilitacja 3 m2 od 15.10.2021 r.  Koszt usług w roku 
ubiegłym wyniósł 
gminę 157.560,-zł  
(koszt ten dotyczy 

usług 
rehabilitacyjnych 

świadczonych  
w pomieszczeniach 

udostępnionych 
wykonawcy  

w ramach umowy, 
są to inne 

pomieszczenia od 
tego wskazanego w 

tabeli, nie 
podlegają 
wynajęciu) 

3. Pańczyk Anna  
Gabinet Stomatologiczny 

stomatologia 18 m2 od 29.01.2004 r. 
do 31.12.2021r. 

Aneks z dnia 
2.12.2020 r. 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Przeznaczenie 

lokalu 

Pow. 
użytkowa 

lokali 

Okres 
najmu 

Uwagi 

4. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Pielęgniarstwa i 
Położnictwa 

Środowiskowego-
Ambulatoryjnego 

„Nadzieja” 

pielęgniarskie 36 m2 od 23.12.2003 r. 
do 31.12.2021 r. 

Aneks z dnia 
2.12.2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Gmina aktywnie wspiera wszelkie charytatywne inicjatywy m.in. współuczestnicząc             

w badaniach mammograficznych piersi umożliwiając wczesne wykrycie nowotworu. 
Mammobus cyklicznie (5 razy w roku) stacjonuje w Gminie Żabia Wola. Ponadto mieszkańcy 
mogli skorzystać z badań wzroku i słuchu. 

 
 

4.5.    Bezpieczeństwo publiczne 

 

 

Polityka bezpieczeństwa obejmuje działania administracyjne mające na celu realizację 

przedsięwzięć związanych z tworzeniem i wykorzystaniem potencjału ochronnego, w celu 

zapobiegania i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom.  

 

Na terenie gminy Żabia Wola działają dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

wspierane przez Gminę Żabia Wola: 

 

1) OSP Żelechów,  

Prezes - Mariusz Pałasz,  

Naczelnik - Paweł Witczak, 

 

Skupia w swoich szeregach:  

- 110 członków czynnych,  

- 1 członka honorowego  

- 45 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

 

2) OSP Skuły,  

Prezes - Wioleta Piernik,  

Naczelnik - Sebastian Piernik. 
 

Skupia w swoich szeregach:  

- 118 członków czynnych,  

- 7 członków honorowych,  

- 38 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  
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Obie Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo                    

o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich 

związku określa statut. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi w głównej mierze gmina, na podstawie ustawy                  

z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)                 

w zakresie ich utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej. 

 Zadaniem ww. jednostek OSP w roku 2021 było podejmowanie działań ratowniczych 

w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, pandemii, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych 

zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu oraz środowisku naturalnemu mieszkańców. 

Jednostki OSP włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co potwierdza 

wysoki stopień wyszkolenia oraz przygotowania do akcji ratowniczych. Krajowy system 

ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa.  

W 2021 roku jednostki OSP brały czynny udział w walce z COVID-19.  
 

Udział w działaniach ratowniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Żabia Wola w 2021 roku: 

 

- OSP Żelechów - 121 (ogółem wyjazdów do działań), 

- OSP Skuły - 118 (ogółem wyjazdów do działań). 

 

Tabela nr 11 

Udział w działaniach ratowniczych w 2021 r. 

 

Miejscowość (siedziba 
jednostki) 

Działania ratowniczo-gaśnicze OSP 

Udział OSP w 
zabezpieczeniu 
operacyjnym 

obszaru 
chronionego 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

Liczba 
dysponowan

i poza 
terenem 
własnego 
działania 

Ogółem wyjazdów 

do działań 

Własny 
teren 

Poza 
swoim 

terenem* 

Własny 
teren 

Poza 
swoim 

terenem* 

Własny 
teren 

Poza 
swoim 

terenem* 

Własny 

teren 

 

Poza 

swoim 

terenem 

Bartoszówka – OSP Skuły 17 0 43 2 2 0 2 62 2 0 

Żelechów – OSP Żelechów 21 0 94 1 2 0 1 117 1 2 

 
Źródło: opracowanie PSP. 

S - wyjazd samodzielny; W – wyjazd wspólny z jednostkami PSP 
* - zgodnie z § 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 17.07.1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem 
własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. 
U. Nr 94, poz. 598, ze zm.). 

 

Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym czy 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje 

ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Gminy w drodze Uchwały                          

Nr 27/VII/2011 z dnia 26.04.2011 r. Ekwiwalent pieniężny za 1 godzinę wynosi 15 zł/h, który 



str. 62 
 

to w większości przypadków decyzją indywidualną strażaka zostaje przekazany na działalność 

statutową OSP. Łączna kwota wypłaconego ekwiwalentu członkom OSP w ubiegłym roku 

wyniosła 56.467,50 zł.  

 

Ponadto w roku ubiegłym z budżetu gminnego wsparła następujące inwestycje:  
- w OSP Żelechów na rozbudowę strażnicy w wysokości:  1.477.952,55 PLN, 
- w OSP Skuły na rozbudowę garażu w wysokości:   212.622,01 PLN. 
 
Nadto w roku 2021 zostały przeprowadzone inspekcje gotowości operacyjnej 

jednostek OSP w KSRG i spoza KSRG przez zespół inspekcyjny, który został powołany przez 
Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Mazowieckim.  

Wyniki inspekcji gotowości operacyjnej (skala ocen 1-6): 
- OSP Skuły – ocena bardzo dobry, 
- OSP Żelechów – ocena dobry. 

 

Gmina Żabia Wola z ramienia Policji obsługiwana była przez posterunek Policji w Żabiej 

Woli przy ul. Głównej 5, w którym to w 2021 roku służbę pełniło 7 policjantów korzystających 

z pojazdów oznakowanych. Skład struktury posterunku to kierownik Pan Artur Duszyński,                    

2 funkcjonariuszy Zespołu ds. Kryminalnych, 4 funkcjonariuszy Zespołu ds. Prewencji. 

Jednostka czynna jest w godzinach służby funkcjonariuszy. W godzinach nocnych teren gminy 

patrolowany jest przez służby patrolowo-interwencyjne, wywiadowcze oraz kryminalne 

Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim.  

Realizując zadania w zakresie zwalczania przestępczości w roku 2021 łącznie 

odnotowano 161 zdarzeń zakwalifikowane jako przestępstwo. 

 

Tabela nr 12 

Ilość spraw w podstawowych kategoriach przestępstwa w latach 2019-2021. 

 

 
Kategoria 

przestępstwa 

Ilość zdarzeń 

2019 r 2020 r 2021 

Pełny katalog 
przestępstw  

161 132 161 

Uszkodzenie rzeczy  5 2 2 

Kradzież mienia 18 24 23 

Kradzież pojazdu 4 2 2 

Kradzież z włamaniem 21 25 18 

Przestępstwa 
rozbójnicze  

1 0 0 

Przestępstwa 
narkotykowe  

4 4 7 

Bójka i pobicie 1 0 0 
Źródło: opracowanie PP Żabia Wola. 
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W wyniku prac prewencyjnych w roku 2021 przeprowadzono 220 postępowań                            

o wykroczenie, które zarejestrowano w Rejestrze Spraw Wykroczeń, w tym sporządzono                      

8 wniosków o ukaranie do Sądów Rejonowych, zastosowano 4 pouczenia, nałożono                              

21 mandatów karnych kredytowych, sporządzono ogółem 100 wnioski o odstąpienie.  

 

Tabela nr 13 

Ilość odnotowanych wykroczeń w roku 2021.  

 

Liczba zatrzymanych na terenie gminy Żabia Wola osób dorosłych 111 

Liczba zatrzymanych na terenie gminy Żabia Wola osób dorosłych 
nietrzeźwych 

71 

Liczba odnotowanych wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  
przez osoby nietrzeźwe 

Liczba zatrzymanych kierujących autem w stanie nietrzeźwości po 
użyciu  

 
Po użyciu – 6 

Liczba zatrzymanych kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości po 
użyciu 

 
Po użyciu – 0 

Liczba kolizji drogowych spowodowanych przez osoby będące pod 
wpływem  

Kolizje – 6 

Wypadek – 0 
Źródło: opracowanie PP Żabia Wola. 

Tabela nr 14 

Ilość zdarzeń drogowych na terenie gminy Żabia Wola.  
 

Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2020 6 3 4 98 
w tym na S8 1 0 1 21 

     

2021 3 1 3 106 
w tym na S8 1 0 1 28 

  

Gmina Żabia Wola wspiera działania prewencyjne podejmowane przez Komendę Policji 

w Grodzisku Mazowieckim. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w 

Komisariat Policji w Żabiej Woli otrzymał wsparcie finansowe od gminy Żabia Wola 

w wysokości 18.000,00 zł na służbę ponadnormatywną, nagrody i kontrolę osób objętych 

kwarantanną w związku z utrzymującym się stanem pandemii.  
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4.6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
 
 

Problematyką dotyczącą opieki nad bezdomnymi zwierzętami zajmuje się Referat 
Gospodarki Przestrzennej. Zasady postępowania w zależności od zaistniałych okoliczności 
zostały uregulowane w corocznie opracowywanym „Programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola”                               
i dotyczyły: 

- zapewniania bezdomnym zwierzętom opieki oraz miejsca w schronisku dla zwierząt, 
- odławiania bezdomnych zwierząt, 
- zapewnienia miejsca i odławiania bezdomnych zwierząt gospodarskich, 
- opieki nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, 
- opieki nad wolno żyjącymi kotami,  
- usypiania ślepych miotów, 
- edukacji mieszkańców w zakresie odpowiedzialności i właściwej opieki nad 
zwierzętami, 
- działań związanych z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 
- ograniczania populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich obligatoryjną sterylizację 
albo kastrację, 
- planu znakowania zwierząt należących do Mieszkańców Gminy Żabia Wola, 
- planu poddawania zabiegom sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich należących 
do Mieszkańców Gminy Żabia Wola. 

Akcje promocyjne dla zwierząt zorganizowane w 2021 r.: 

1. Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców do schroniska w Korabiewicach, które jest 
domem m.in. dla bezdomnych psów odłowionych z terenu naszej Gminy trafiły 
ciepłe koce, kołdry, karma i inny asortyment niezbędny, aby ułatwić pracę placówki 
i poprawić warunki życia umieszczonych w niej zwierząt. Zbiórka trwała od połowy 
września do 20 października br. Najwięcej artykułów i rzeczy dla podopiecznych 
schroniska zebrały szkoły podstawowe w Skułach i w Józefinie. W zbiórkę 
zaangażowała się także firma Eko-Hetman sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne 
od naszych Mieszkańców. 
Przekazanie darów było także okazją do sprawdzenia, jak schronisko                                       
w Korabiewicach troszczy się o psy odłowione z naszego terenu. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.  
W roku 2021 do schroniska trafiło 7 psów ( w roku 2020 były to 2 psy). 

2. Akcja Kastracja została wprowadzona do Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi w 2021 r. dzięki nawiązaniu  współpracy z Fundacja  ZWIERZ, której 
celem jest ograniczanie, a w dłuższej perspektywie zlikwidowanie zjawiska 
bezdomności zwierząt w Polsce. Jest to proces długofalowy, ale uruchomienie 
powszechnego programu kastracji zwierząt bezdomnych jak i tych, które mają 
swoich właścicieli, mogłoby spowodować redukcję bezdomności zwierząt. Dzięki 
dużemu zainteresowaniu Mieszkańców na terenie gminy Żabia Wola w 2021 r.  
udało się zrealizować 123 bezpłatne zabiegi sterylizacji/ kastracji zwierząt.  

3. Akcja darmowego czipowania zwierząt została wprowadzona w 2020 r. i była 
kontynuowana w 2021 r. Dodano również możliwość czipowania kotów. W roku 
raportowania udało się zaczipować 192 zwierzęta.  
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4. Z okazji Dnia Psa przypadającego 1 lipca każdemu, kto zdecyduje się na adopcję psa 
odłowionego z terenu naszej gminy, przebywającego w Schronisku                                           
w Korabiewicach, Gmina Żabia Wola funduje wyprawkę w postaci 10 kg karmy, 
miski i smyczy.  
Dzięki aktywnym działaniom promocyjnym udało się znaleźć nowe domy dla                       
4 psów.   

 
Dodatkowo warto wspomnieć, iż Gmina nie zapomina też o ptakach i owadach, dla 

których przy Domu Kultury w Żabiej Woli zainstalowane zostało ceramiczne poidełko, w zimie 
powstały karmniki dla ptaków, które podczas dużych mrozów są uzupełniane odpowiednią 
mieszankę nasion.  
 

Na stronie internetowej Gminy w zakładce poświęconej adopcji 
https://www.zabiawola.pl/1605,adoptuj-bezdomniaka istnieje możliwość zapoznania się                    
z informacjami na temat psów, które aktualnie szukają nowych domów i znajdują się                             
w Schronisku. 
Ponadto uruchomiony został email dedykowany zwierzętom zwierzeta@zabiawola.pl, gdzie 
mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki znęcania się nad zwierzętami, w tym utrzymywanie 
utrzymywania ich w niewłaściwych warunkach bytowania. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia 
Pracownik Urzędu podejmuje właściwe działania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zabiawola.pl/1605,adoptuj-bezdomniaka
mailto:zwierzeta@zabiawola.pl
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5.      Obszar gospodarczy.  
 

 

5.1.   Działalność gospodarcza i rynek pracy 

 

 

Według stanu na maj 2022 roku na terenie gminy Żabia Wola w rejestrze działalności 
gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
zarejestrowanych jest 1573 podmioty gospodarcze (osoby fizyczne, prowadzące działalność 
gospodarczą), z czego w sektorze: 

 
a) budowlanym - 144 podmiotów,  
b) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 9 podmiotów, 
c) handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów - 194 podmiotów,  
d) przetwórstwo przemysłowe - 65 podmiotów,  
e) transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja - 85,   
f) edukacja - 36 podmiotów,  
g) opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 50 podmiotów, 
h) pozostała - 360 podmioty.  

 

Tabela nr 15 
Przedsiębiorcy z podziałem na płeć i wiek.* 
 

Płeć przedsiębiorcy Liczba 
przedsiębiorców 

Wiek 
 przedsiębiorcy 

Liczba 
przedsiębiorców  
w danym wieku 

Kobiety 529 - - 

Mężczyźni 942 - - 

  do 30 roku życia 118 

  od 30 do 50 roku życia 818 

  powyżej 50 roku życia 535 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS i CEiDG. 

* bez uwzględnienia spółek cywilnych 
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Tabela nr 16 
Ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze gminy.   
 

Rok Organizacje pozarządowe Ogółem 

Fundacje Stowarzyszenia Kluby sportowe 

Zwykłe Zarejestrowane 
w KRS 

Działające w 
formie 

stowarzyszeń 

Uczniowskie 
kluby 

sportowe 

2019 3 5 11 5 7 31 

2020 3 5 11 5 7 31 

2021 3 7 11 5 7 33 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Tabela nr 17 
Wykaz największych zakładów pracy istniejących na terenie gminy Żabia Wola. 
 

Miejscowość Nazwa zakładu Rodzaj działalności 

Żabia Wola Greenyard Logistics Poland 
Sp. z o.o. 

Produkcja, magazynowanie, 
dystrybucja warzyw i owoców 

Nowa Bukówka FINCO-STAL  
Sp. z.o.o. 

Produkcja blachodachówki, rynien, 

Nowa Bukówka Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. Produkcja blach 

Nowa Bukówka TECHNI ART  
Sp. z o. o. 

Produkcja posadzek oraz powłok 
wykończeniowych 

Słubica B CANPOL Sp. z o. o Przetwórstwo tworzyw sztucznych  
i silikonów, produkcja smoczków  
i butelek dla niemowląt 

Słubica B TOPSIL Produkcja uszczelek, uszczelnień, 
silikonów 

Żabia Wola BSL TRUCK Hurtownia części do samochodów 
ciężarowych 

Siestrzeń Ro-Ma Zakłady Narzędzi 
Skrawających  
Sp. z o.o. 

Produkcja pił 

Siestrzeń Schüco International Polska 
Sp. z o.o. 

Systemy okien, drzwi, fasad, ogrodów 
zimowych, a także systemy solarne 

Bieniewiec  BADA PAK S.J.  Magazynowania i dystrybucja 
suszonych owoców i orzechów 

Bieniewiec HOLDBOX Frączkiewicz Sp. 
Jawna 

Produkcja, import oraz dystrybucja 
komponentów techniki oświetleniowej 

Bieniewiec SAPKOD Instalacje elektryczne, instalacje 
alarmowe, instalacje domofonowe oraz 
wideo-domofonowe, instalacje kamer, 
instalacje telewizji satelitarnej oraz 
naziemnej, sieci komputerowe. 

Osowiec MATSUGU INDUSTRIAL 
SERVICES Sp. z o.o 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 
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Miejscowość Nazwa zakładu Rodzaj działalności 

Osowiec QUIZ  Produkcja kosmetyków kolorowych 
i opakowań kosmetycznych 

Osowiec ZPTS Remigiusz 
Chełchowski I Wspólnicy Sp. 
J.  

Produkcja elementów i detali z tworzyw 
sztucznych. 

Bukówka Nowa MimTrans Transport pasażerski, komunikacja 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 

Gmina realizując kierunki rozwoju wyznaczone w Studium uwarunkowań przygotowała 

dla potencjalnych inwestorów strefę rozwoju gospodarczego. Strefa ta obejmuje tereny 

głównie w sąsiedztwie drogi ekspresowej S 8 relacji Warszawa – Wrocław. 

Główne obszary produkcyjno-usługowe zostały wyznaczone: 

- przy węźle Siestrzeń: ok. 60 ha, 

- w sąsiedztwie drogi serwisowej w m. Przeszkoda ok. 33 ha, Nowa Bukówka   ok. 15 

ha, Stara Bukówka ok. 10 ha, Słubica A ok. 46 ha, Bieniewiec ok. 10 ha. 

W pozostałych miejscowościach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

krajowej nr 8 również wyznaczone są niewielkie obszarowo tereny inwestycyjne, które 

sukcesywnie powiększane są w ramach aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zabudowa usługowa nieuciążliwa bądź usługowo – mieszkaniowa skupia się głównie  

w sąsiedztwie dróg powiatowych oraz drogi wojewódzkiej. 

Ww. tereny stanowią własność prywatną z wyłączeniem terenów w miejscowości Siestrzeń, 

które są własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa. Obszary te w większości wymagają uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. 

 

 

5.2.   Rolnictwo 

 

 

Struktura agrarna gminy przedstawiała się następująco: 

a) użytki rolne – 5.525,75 ha w tym:  

b) grunty orne – 4,180,98 ha,  

c) sady – 229,83 ha,  

d) użytki zielone – 683,37 ha,  

e) wody zbiorniki wodne – 103,85 ha. 

 

Rolnicy na terenie gminy Żabia Wola gospodarują na powierzchni 5.525,75 ha użytków 

rolnych, w tym grunty orne stanowią powierzchnię 4.180,98 ha.  
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Tabela nr 18 
Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w roku 2021. 
 

 
Gospodarstwa rolne 

 
do 1 ha od 1 ha do 5 ha od 5 do 10 ha od 10 do 15 ha pow. 15 ha Łącznie 

289 1674 194 31 4 2192 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 

Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję roślinną - 

głównie zboża. 

W produkcji roślinnej w strukturze zasiewów gminy dominują uprawy zbóż i owoców – 70 % 

wśród których duży udział mają uprawy żyta i owoców pestkowych. Znaczący udział                                

w uprawach mają także rośliny przemysłowe, rzepak i rzepik oraz sady. 

 

Na terenie gminy Żabia Wola funkcjonuje Gminna Spółka Wodna, która zrzesza 

indywidualnych rolników. Jej zadaniem jest utrzymanie sprawności technicznej urządzeń 

melioracyjnych – rowów, drenów, przepustów, wylotów oraz studzienek na terenie 

następujących miejscowości: Lisówek, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Pieńki Zarębskie, Siestrzeń, 

Wycinki Osowskie, Jastrzębnik, Musuły, Osowiec, Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, 

Przeszkoda, Zalesie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów. GSW zrzesza 800 członków. 

Rada Gminy Żabia Wola podjęła Uchwałę Nr 31/XXXV/2018 w dniu 19 czerwca 2018 r. 
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie 
Gminy Żabia Wola, tj. na eksploatację, konserwację oraz remont tych urządzeń w celu 
zachowania ich funkcji. Na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 
60 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 60 000,00 zł. 

Z dotacji Urzędu Gminy w Żabiej Woli wykonano konserwację rowów melioracyjnych 
na terenie gminy Żabia Wola: 

 
1. wykoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych oraz wycinkę zakrzaczeń                                    

z następujących rowów:  
a) Żabia Wola M-30; M-30/8-4; M-30/6-10; M-30/2; M-30/2-1; M-30/6-1;  

M-30/10; M-30/6; M-30/6-10; M-30/6-11; M-30/8-2 (5572,5 m), 
b) Musuły M-26; M-24; M-23 (2063 m), 
c) Ojrzanów Towarzystwo U-68/1; M-30/6-2 (577 m), 
d) Jastrzębnik M-34; M-35; M-31; M-30/6-5;M-30/6-8; M-34/1; M-34/2;                          

M-34/3(3390,8 m), 
e) Ojrzanów U-68 (243 m), 
f) Zaręby U-68; U-68/2 (2185 m), 
g) Żelechów M-32; M-32/3-2; M-32/2; M-31; M-34/3; M-33; M-30/6-2; M-30/6-

6; M-30/6-9 (3204 m),              
2. wykonanie wycinki zakrzaczeń i zadrzewień oraz odmulenia rowów: 

a) M-32 w m. Żelechów na długości 300 m, 
b) M30/6 w m. Żabia Wola na długości 250 m, 
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c) M30/6-1 w m. Żabia Wola na długości 150 m, 
d) M 26 w m. Musuły na długości 300 m. 

 
Dodatkowo warto wspomnieć, iż rolnictwo w Gminie Żabia Wola boryka się                                    

z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakimi są: przymrozki wiosenne i susza. W latach 
2013-2021 na terenie gminy szacowano straty w 322 gospodarstwach. W roku ubiegłym straty 
szacowano u 27 rolników. 
W roku ubiegłym rolnicy otrzymali wsparcie finansowe z ARIMR w wysokości: 

- 1.000 zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych  wynoszących,  
co najmniej  70 %  danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, 
- 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w  przypadku szkód powstałych w uprawach 
rolnych  wynoszących, co najmniej  30 % danej uprawy i  mniej niż 70 % danej uprawy 
na powierzchni występowania tej uprawy. 
 
 

6.      Infrastruktura społeczna 

 

 

6.1.1. Instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

 

Żłobek Gminny w Żabiej Woli, powołany Uchwałą Nr 2/XVIII/2020 Rady Gminy Żabia 

Wola z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Żabiej Woli 

oraz nadania mu Statutu, jest pierwszą tego typu placówką w całym powiecie, wybudowaną 

w ramach dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 oraz środków własnych budżetu gminy Żabia Wola. 

Pochodzące z Funduszu Pracy środki finansowe w kwocie 1,1 mln zł  zostały przeznaczone 

na utworzenie  50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Żabiej 

Woli. Obiekt posiada 4 sale dydaktyczne z łazienkami, zaplecze kuchenne i gospodarcze. 

W jego sąsiedztwie zlokalizowany jest plac zabaw dostosowany dla potrzeb najmłodszych. 

Aktem prawa miejscowego regulującym kwestie związane z odpłatnością w 2021 roku 

za pobyt i wyżywienie w żłobku jest Uchwała Nr 3/XVIII/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 

30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym 

w Żabiej Woli i opłaty za wyżywienie.  

Zgodnie z zapisami w/w uchwały, opłata za pobyt dziecka w żłobku - gdy oboje 

rodziców odprowadzało podatek do urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Żabia Wola 

(tj. Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim) z miejscem zamieszkania na terenie Gminy 

Żabia Wola - wynosiła 700 zł miesięcznie (50% opłaty podstawowej). Taką samą opłatę wnosili 

także rodzice samotnie wychowujący dziecko. Jeśli tylko jedno z rodziców rozliczało swój 

podatek na rzecz Gminy Żabia Wola opłata została zmniejszona o 25 %, tj. do kwoty 1050 zł. 

W przypadku, gdy do żłobka uczęszczało więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny opłata 

za drugie i kolejne dziecko została obniżona o 25%. Podstawowa opłata – dla rodziców, którzy 

nie mogą skorzystać z w/w ulg wynosiła 1400 zł.  

Zgodnie z uchwalonym statutem, Żłobek zapewniał opiekę w wymiarze do 10 godzin 

dziennie, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach czas ten mógł zostać wydłużony 
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za dodatkową opłatą – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata za całodzienne wyżywienie 

dziecka w żłobku wynosiła 9 zł. W przypadku nieobecności dziecka opłata za wyżywienie nie 

była pobierana (pod warunkiem zgłoszenia nieobecności). 

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Żabiej Woli w 2021 r. 

wyniosła 46.  

W 2021 roku Gmina Żabia Wola pozyskała dwa dofinansowania na funkcjonowanie 

miejsc w Żłobku Gminnym w Żabiej Woli na łączną kwotę 97.920,00 zł, w tym: 

● w ramach programu „Maluch+” Moduł 2, dofinansowanie wyniosło 46.080,00 zł i zostało 

przeznaczone na wynagrodzenia personelu instytucji opieki wraz z pochodnymi, dostawę 

mediów oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i zakupem środków higienicznych; 

● dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

zostało pozyskane w kwocie 51.840,00 zł i przeznaczone na  wynagrodzenia personelu 

instytucji opieki wraz z pochodnymi oraz dostawę mediów. 

 

 

6.1.2. Oświata 

 

 

Gmina Żabia Wola w 2021 roku była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych 

(Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, Szkoła Podstawowa 

im. Marii Kownackiej w Skułach, Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej  w Ojrzanowie) 

oraz 1 przedszkola (Przedszkole „Leśna Kraina” w Żabiej Woli). Działalność oświatową 

prowadziły również dwa przedszkola publiczne nie prowadzone przez jednostkę samorządu – 

Przedszkole „Żabka” w Żabiej Woli i Przedszkole Promyk w miejscowości Ojrzanów-

Towarzystwo, które realizowały obowiązki w zakresie wychowania przedszkolnego.  

 

Sieć szkół podstawowych w Gminie Żabia Wola przedstawia się następująco: 

 

1. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

przynależą następujące wsie: Bieniewiec, Grzymek, Józefina, Kaleń, Musuły, Oddział, 

Huta Żabiowolska, Nowa Bukówka, Osowiec, Pieńki Słubickie, Przeszkoda, Rumianka, 

Siestrzeń, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Stara Bukówka, 

Władysławów, Wycinki Osowskie, Zalesie, Żabia Wola. 

 

2. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie przynależą 

następujące wsie: Jastrzębnik, Kaleń - Towarzystwo, Lisówek, Ojrzanów, Żelechów, 

Zaręby, Ojrzanów-Towarzystwo, Pieńki Zarębskie. 

 
3. do obwodu Szkoły Podstawowej im Marii Kownackiej w Skułach przynależą 

następujące wsie: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, 
Grzmiąca, Lasek, Petrykozy, Piotrkowice, Redlanka, Skuły. 



str. 72 
 

 

Tabela nr 19 

Podstawowe dane o placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola                        

w 2021 r. 

 

 
Szkoły/Przedszkole 

 
SP Ojrzanów SP Skuły SP Józefina Przedszkole 

Liczba uczniów wg stanu na 
dzień 31.12.2021 

260 101 527 127 

- w tym: liczba dzieci w 
oddziałach przedszkolnych 

0 0 0 0 

Średnioroczna liczba nauczycieli 
dydaktycznych w etatach 
przeliczeniowych (wraz z 

nauczycielami w oddziałach 
przedszkolnych) – stan na 

31.12.2021 

36,61 25,52 59,55 11,79 

  Budżet szkoły:  
wydatki ogółem  

3 624 260,07 2 376 163,25 5 851 498,84 1 873 025,77 

L. godz. zajęć rozszerzających 
ofertę szkoły finansowanych z 
budżetu gminy (tygodniowo) – 

stan na 31.12.2021 

16 13 12 0 

Liczba oddziałów 15 8 23 5 

Liczba pomieszczeń do 
nauczania, w tym: 

8 9 21 5 

- pracownie przedmiotowe 2 1 3 5 

Sala gimnastyczna 1 1 1 0 

Liczba książek w bibliotece 3 431 8 781 11 645 580 

Koszt utrzymania 1 ucznia 13 939,46 23 526,37 11 103,41 14 748,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 73 
 

6.1.3. Wsparcie procesu edukacyjnego i motywacja uczniów 

 
 
W klasach ósmych za zgodą organu prowadzącego, kontynuowano realizację 

dodatkowych godzin z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, tj. z języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego (łącznie we wszystkich szkołach w okresie od stycznia 
do sierpnia 14 godzin, zaś od września do grudnia 21 godzin). W Szkole Podstawowej 
w Ojrzanowie, również za zgodą organu prowadzącego, uczniowie klas I-III korzystali 
z dodatkowej lekcji w-f, a uczniowie klasy IV i V – z 2 dodatkowych lekcji języka angielskiego. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skułach od września 2021 r. korzystali z dodatkowej 1 
godziny języka angielskiego w klasach I-IV i z 2 godzin języka angielskiego w klasach V-VII. 

W 2021 roku dokonano wypłaty stypendiów dla uczniów, ustalonych na mocy Uchwały 
Nr 49/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 67/XV/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznawania 
stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta dla najlepszego 
absolwenta szkoły podstawowej dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żabia 
Wola. Zgodnie z w/w uchwałą, uczniowie szkół podstawowych mogą otrzymać stypendium 
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.  

W roku 2021 dokonano wypłaty 64 stypendiów dla uczniów w ogólnej kwocie 
20.200,00 zł, w tym: 

• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie:  
- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 19 uczniów,  
- stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 33 uczniów,  

• Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie:  
- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 6 uczniów,  
- stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 4 uczniów  

• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach:  
- stypendia za wyniki w nauce otrzymało 2 uczniów.  

 

Zgodnie z ww. Uchwałą, Wójt Gminy Żabia Wola przyznał w roku szkolnym 2020/2021 
nagrodę dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, którą otrzymał uczeń Szkoły 
Podstawowej w Józefinie. 

 
W terminie od września do grudnia 2021 r. w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Żabia Wola były realizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu 
i utrwaleniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego.  W ramach programu Szkoła Podstawowa w Józefinie mogła 
przeprowadzić 210 godzin zajęć wspomagających, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie                      
120 godzin, a Szkoła Podstawowa w Skułach 75 godzin z przedmiotów takich jak: język polski, 
język angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia. Na powyższe zadanie 
gmina otrzymała z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 28.350,00 zł. 
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6.1.4. Wsparcie infrastruktury oświaty  
 
 

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Żabia Wola otrzymały maksymalne wsparcie 
w zakresie programu Laboratoria Przyszłości na zakup nowoczesnego sprzętu. Łączna kwota 
otrzymanych środków wyniosła 298.100 zł. Dzięki pozyskanym funduszom w roku 2021 została 
zakupiona większa część sprzętu, m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami, skanery 3D, stacje 
lutownicze, kamery przenośne, statywy, mikrokontrolery z czujnikami oraz wiele innych. 
Nowoczesny sprzęt uatrakcyjnił prowadzone zajęcia, zaangażował uczniów oraz pozwolił 
rozwijać ich talenty i zainteresowania. Zakup pozostałego sprzętu został zaplanowany na rok 
2022. 

Gmina Żabia Wola w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 
w 2021 r. kontynuowała projekt rozpoczęty w roku 2020 pn. „Mazowiecki program 
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi 
priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem było podniesienie jakości 
nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu 
i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Stefanii 
Dziewulskiej w Ojrzanowie otrzymała pakiet sprzętu, tj.: 8 zestawów komputerowych, 
13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, 
monitor interaktywny. Przekazany sprzęt został wyposażony w pakiet oprogramowania 
do wspomagania nauki danego przedmiotu pozwalający na wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele oraz uczniowie zostali 
objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego. Wartość przekazanego 
sprzętu wyniosła ponad 100 tysięcy złotych. 

W ramach rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 
na lata 2020-2024 Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach otrzymała 
dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 14.000,00 zł, 
stanowiące 80 % wartości całkowitych kosztów. Pieniądze przeznaczono na zakup 6 sztuk 
laptopów wraz ze sprzętem multimedialnym umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu 
udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 
transmisji audiowizualnej. 

W zakresie wydatków remontowych placówki przeprowadziły bieżące drobne naprawy 
i konserwacje. Wsparcie infrastruktury oświaty dotyczyło również bazy lokalowej – w roku 
2021 przeprowadzono m.in. remont dachu w Domu Nauczyciela, wymianę mebli w pokoju 
nauczycieli i gabinecie dyrektora, wymianę drzwi do sal, renowację placu zabaw (w Szkole 
Podstawowej w Ojrzanowie), malowanie sali, malowanie lamperii na korytarzu szkolnym, 
naprawę elewacji przy kotłowni, uzupełnienie ubytków terakoty przy schodach wejściowych, 
renowację placu zabaw oraz renowację boiska z wczesaniem granulatu (w Szkole 
Podstawowej w Józefinie), naprawy w ramach przeglądów (we wszystkich placówkach) 
oraz naprawy w ramach gwarancji (w Przedszkolu).  

W okresie wakacyjnym roku szkolnego 2020/2021 – w perspektywie zlokalizowania 
oddziałów Szkoły Podstawowej w Skułach - w dawnym budynku szkoły podstawowej w Słubicy 
Dobrej wyremontowane zostały dwa pomieszczenia oraz korytarz. Zakres prac obejmował 
m.in. wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych, 
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odnowienie ścian, montaż sufitów podwieszanych i nowego oświetlenia, a także wymianę 
ogrodzenia i wykonanie zjazdu z drogi gminnej ulicy Słonecznej. Koszt realizacji zadań 
inwestycyjnych pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej” 
oraz „Modernizacji ogrodzenia oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej ulicy Słonecznej,  
działka nr ewid. 122, na działkę nr. ewid. 34 w miejscowości Słubica Dobra został w całości 
pokryty ze środków budżetu Gminy Żabia Wola. Również w tym samym okresie, został 
wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wykonawca inwestycji 
obejmującej zakup i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnością w Szkole Podstawowej 
w Ojrzanowie. Ostatecznie odbioru inwestycji dotyczącej montażu platformy schodowej 
dla osób z niepełnosprawnością w budynku szkoły dokonano we wrześniu 2021 roku. Montaż 
platformy został wykonany zgodnie z umową oraz otrzymał pozytywny wynik badania 
przeprowadzonego przez Urzędu Dozoru Technicznego. 

W okresie wakacyjnym trwała również modernizacja zachodniej elewacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Józefinie, która  miała na celu poprawę estetyki elewacji zachodniej 
budynku z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki.  

W sierpniu 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację 
inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej w miejscowości Skuły". W projekcie rozbudowy, wdrożone zostały 
rozwiązania funkcjonalno użytkowe oraz konstrukcyjne, pozwalające na dostosowanie 
powierzchni istniejących sal lekcyjnych do potrzeb klas liczących 25 uczniów oraz utworzone 
nowe sale lekcyjne tak, aby w placówce mogły jednocześnie odbywać się zajęcia dla wszystkich 
oddziałów. Powstanie również funkcjonalna, nowoczesna biblioteka, pełnowymiarowa sala 
gimnastyczna z zapleczem oraz pomieszczenia dla terapeutów i pracowników. Rozbudowa 
obejmie budynek składający się z dwóch części: łącznika o funkcji dydaktycznej 
oraz pełnowymiarowej sali sportowej z zapleczem. Istniejąca część szkoły zostanie poddana 
termomodernizacji i całkowitej wewnętrznej przebudowie.  

 
 

6.1.5. Projekty edukacyjne, inicjatywy, konkursy 

 
 
W poszczególnych szkołach, pomimo ograniczeń wprowadzanych w związku 

z pandemią, realizowane były projekty, akcje, programy i konkursy. Realizacja odbyła się 
w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. 
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach 

● XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
● „Konkurs plastyczny z okazji ODPD” 
● ,,Symetria wokół nas” 
● ,,Turniej gier” 
● Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki ,,OLIMPUS” 
● Olimpiada z języka angielskiego “OLIMPUS” 
● Świetlicowy konkurs: "Aniołek, fiołek" - skoki w trzyosobowych grupach przez linę 
● Konkurs "Szkolny gang Swojaków"  
● Konkurs ,,Symetria wokół nas" 
● Szkolny konkurs z okazji 11.XI  
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● Zawody sportowe z udziałem szkół z Józefiny i Ojrzanowa 
● Oszczędzam w SKO bo marzę o…. 
● Ogólnopolski Konkurs  Polonistyczny “Fraszka” 
● Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka polskiego OLIMPUS 
● Świetlicowe kolędowanie 
● Konkurs piosenki patriotycznej 
● Piernikowe koło fortuny  
● Konkurs projektów dla uczniów szkół gminy Żabia Wola 
● Konkurs  “Oczaruj mnie ...literaturą europejską” - etap szkolny 
● Konkurs o zdrowiu “Higieja” 
● Konkurs plastyczny  11 LISTOPADA - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
● Konkurs  ŚWIĄTECZNE DRZWI KLASOWE     
● Konkurs ,,Dzień Liczby Pi” 
●  Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? 
● Warsztaty online: o grach, w których zachowania jednostek kształtują byt społeczności 

“O dylemacie więźnia i wypasaniu krów" 
● Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF 
● Charytatywna zbiórka monet ,,Ile waży święty Mikołaj” 
● XXII edycja ,,Góra Grosza” 
● Projekt ,,Zabawy symetrią”   
● Projekt ,,Statystycznie młody człowiek” 
● Obchody ,,Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” 
● Kształtowanie przestrzeni - warsztaty 
● Obchody Światowego Dnia Języków Obcych 
● Kiermasz słodkości oraz Loteria fantowa na rzecz szkoły w Nigerii 
● Program “Rozmawiasz - Pomagasz”  
● “Sprzątanie świata”  
● “Code week” 
● Dzień Życzliwości 
● Szkoła do hymnu 
● Przedstawienie ,,Lolek’’ klasa III 
● Udział w projekcie ,,ABC Empatia’’ 
● Nawiązanie współpracy z Fundacją ,,Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport ‘’ 
● Warsztaty ,,Pełni dobrych praktyk’’ 
● Nagranie przedstawienia z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka’’ 
● Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
● Dzień Kropki 

● Ogólnopolski program edukacji cyfrowej MegaMisja  
● Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” 
● „Szkoła pamięta” akcja Ministerstwa Edukacji 
● Biwak patriotyczny z okazji 11 XI  
● Betlejemskie Światło Pokoju 
● Wigilia Harcerska drużyny 
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● Wigilia Harcerska Hufca Mszczonów 
● Obchody Światowego Dnia Świadomości o dystrofii mięśniowej Duchenne’a   
● Dzień Świadomości Dysleksji 
● ORTOGRAFFITI dla klas VII-VIII 
● Zbiórka dla schroniska w Korabiewicach 
● Akcja “Podziel się Gwiazdką” 
● Akcja “Karty świąteczne”  
● Program IMPACT 
● Pasowanie na Czytelnika 
● Kiermasze Taniej książki w bibliotece szkolnej 

 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie: 

● Ogólnopolski Program Edukacyjny - „Twoje dane - Twoja sprawa” organizowany przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

● Dzień Ochrony Danych Osobowych 
● Warsztaty organizowane we współpracy z Fundacją Przyjaciele Szkoły  

w Książenicach w ramach projektu „Poczuj, że potrafisz”  
● Udział w III edycji akcji - Razem na święta 
● Organizacja Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
● Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 
● Udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” 
● Przegląd kolęd i pastorałek 
● Konkurs Baranek Wielkanocny 
● Dzień kolorowej skarpetki - solidaryzowanie się z osobami z Zespołem Downa 
● Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie” 
● Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?”  
● Konkurs kulinarny „Tworzymy przepisownik świąteczny” 
● Konkurs Czytelniczy Bajki Robotów S. Lema 
● Konkurs recytatorski Liryka online - Dom Kultury Żabia Wola 
● Konkurs plastyczny Palma Wielkanocna - Dom Kultury Żabia Wola 
● I Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania o złote pióro Wójta Gminy Żabia Wola 
● Konkurs bezpieczeństwo w Internecie 
● Dzień bezpiecznego Internetu 
● Spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim - „Przeciw 

przemocy w Internecie, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” 
● Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia 
● Dzień Pustej Klasy ”Międzynarodowe Święto Edukacji w Naturze” 
● VI edycja powiatowego konkursu „Oczaruj mnie … literaturą bliską swojemu sercu”- I, 

II miejsce, wyróżnienie 
● Obchody Dnia Postaci z Bajek 
● Akcja BohaterOn - włącz historię! – pisanie listów do uczestników Powstania 

Warszawskiego 
● Gminny Konkurs języka angielskiego OWL 
● Listy do Ziemi 
● XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy od 30 lat 

z KRUS wypadkom zapobiegamy”  
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● Dzień sportu 
● Konkurs Matematyczny Kangur  
● Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Żabia 

Wola  
● Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PANDA 2021 
● Udział w Narodowym Czytaniu - Moralność Pani Dulskiej 
● Konkursy Kuratoryjne: 

- Konkurs polonistyczny 
- Konkurs języka angielskiego 
- Konkurs matematyczny 
- Konkurs historyczny 
- Konkurs biologiczny 
- Konkurs W.O.S. 
- Konkurs geograficzny 
- Konkurs chemiczny 

● Olimpiada Sportowa dla uczniów klas I – III  
● Konkurs geograficzny Państwa Świata dla uczniów klas I – III 
● Udział w zbiórce dla schroniska w Korabiewicach 
● CodeWeek - Europejski Tydzień Kodowania 
● Ogólnopolski program edukacyjny „Uczymy Dzieci Programować” 
● Warsztaty - Akademia mocy 
● Edukacja antynikotynowa - „Nie pal przy mnie, proszę” 
● Włączenie się do akcji pomocowej „Serce Nikosia” 
● Kampania społeczna „Bądź kumplem, nie dokuczaj” 
● Oczaruj mnie… literaturą europejską I – etap konkursu; finał w 2022 roku 
● II Edycja konkursu Matematyczno - Informatycznego InstaLogik – finał 2022 rok 
● Szkolny projekt psychologiczno-pedagogiczny „Łączy nas…pies” 
● Edukacja w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych „Trzymaj formę” 
● Konkurs recytatorski wiersz dla Świętego Mikołaja 
● „Tusz do paki” - zbiórka zużytych tuszy, które będą wymienione na karmę dla zwierząt 
● Udział w akcji Szkoła do Hymnu 
● Obchody Dnia Cukrzycy (tygodnia) 
● Akcji zbierania nakrętek 
● Udział w akcji „Szlachetna Paczka” 
● Konkurs na najlepszą dekorację świąteczną klasy 
● Gminny konkurs plastyczny na kartkę dobrych życzeń 
● Ogólnopolski Konkurs „Kolejowe ABC”  
● Konkurs Muzyczne Święta dla klas I – III 
● Olimpiada języka angielskiego 
● XVII Olimpiada Matematyczna Juniorów OMJ 
● Matematyka w obiektywie międzynarodowy projekt naukowo-badawczy 
● Matematyka i pieniądze 2021 Ogólnopolski konkurs matematyczny 
● Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej Dziewcząt  
● Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców kat. dzieci 
● Powiatowe Zawody w koszykówce dziewcząt  
● Powiatowe Zawody w tenisie stołowym dziewcząt 
● Międzypowiatowe zawody w piłce nożnej dziewcząt 
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● Międzypowiatowe Zawody sportowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
● Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców kat. młodzież  
● Powiatowe Zawody Unihokeja chłopców kat. dzieci  
● Powiatowe Zawody w Unihokeja Dziewcząt w kat. dzieci  
● Powiatowe Zawody w Unihokeja Chłopców w kat. młodzież  
● Powiatowe Zawody Unihokeja dziewcząt w kat. młodzież  
● Międzypowiatowe Zawody Unihokeja chłopców w kat. dzieci  
● Międzypowiatowe Zawody Unihokeja dziewcząt w kat. dzieci  
● Mazowieckie Igrzyska chłopców kat. młodzież  
● Mazowieckie Igrzyska chłopców kat. dzieci  
● Powiatowe Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt kat. młodzież  
● Międzypowiatowe Zawody Unihokeja chłopców w kat. młodzież  
● Międzypowiatowe Zawody Unihokeja dziewcząt  w kat. młodzież  

 

 
Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie: 

● Szkolny Konkurs Fotograficzny „Zwiastuny Wiosny”- konkurs online 
● Świetlicowy konkurs wielkanocny „Bohater literacki, bajkowy, filmowy ukryty 

w pięknej pisance” - konkurs  online 
● Szkolna Akcja z okazji „Dnia Życzliwości i Pozdrowień”  
● Kuratoryjny Konkurs Historyczny  
● Kuratoryjny Konkurs z Wiedzy o Społeczeństwie  
● Konkurs matematyczny LEON 
● Konkurs tematyczny LEON - język angielski 
● Kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego  
● Kuratoryjny Konkurs  Geograficzny 
● Ogólnopolski   Konkurs    Nauk   Przyrodniczych „Świetlik” 
● Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego 
● Akcja światowy Dzień Wody z PAH 
● Kodowanie na dywanie wychowawca klasy 
● Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wychowawcy klas I-III 
● Projekt edukacyjny Zdrowo jem, więcej wiem! 
● Projekt edukacyjny Prawa dziecka” Prezentacje “Klubów UNICEF” Konkurs  Plastyczny 
● Przy współpracy z Fundacją  m-Banku. 
● „Tworzymy lapbooki”- lektury szkolnej 
●  Dzień Bezpiecznego Internetu 
● Niesamowity świat higieny jamy ustnej 
● Akademia Bezpiecznego Puchatka 
● Realizacja programu Dobrze jemy ze szkołą na widelcu 
● Loguj się z głową! 
● Udział w Gminnej Imprezie “Bieg z Żabką” 
● Udział w Gminnym Świątecznym Kiermaszu. 
● Drugi turniej klas I-III o Puchar Dyrektora SP Ojrzanów 
● Utworzenie Szkolnego Klubu  Czytelniczego „Moliki” 
● Współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabiej Woli - wykonanie 

przez uczniów kartek bożonarodzeniowych z życzeniami dla podopiecznych GOPS 
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● Współpraca z Domem Kultury w Żabiej Woli - „Mega Kartka Bożonarodzeniowa”  
● DBAMY O ZDROWIE - spotkanie z pielęgniarką szkolną 
● Dzień ziemi 
● Święto czekolady 
● Przygotowanie do świąt wielkanocnych. 
● Edukacja w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych – „Trzymaj formę” 
● Konkurs na logo szkoły 
● Klasowe konkursy na piękne czytanie 
● Udział w ogólnopolskim konkursie matematyczno- informatycznym InstaLogik 
● Międzyklasowy konkurs kapeluszy „Pani Wiosny” 
● Warsztaty wielkanocne 
● Projekt edukacyjny „Gramy zmysłami” - smak 
● Projekt edukacyjny " Gramy zmysłami" - węch 
● Projekt edukacyjny " Gramy zmysłami" - dotyk 
● Szkolny konkurs kaligrafii 
● Lekcja matematyki w praktyce 
● Pierwszy dzień wiosny 
● „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka” 
● Projekt Environmental consciousness with recycled toys. Zabawki z recyklingu                           

a świadomość ekologiczna 
● Góra grosza 
● Akcja dzieci dzieciom 
● XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2022 roku przebiega pod 

hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy" 
● Akcja "Wyślij pączka do Afryki" 
● Dzień Języka Ojczystego. 
● Międzynarodowy Dzień Kota 
● Akcja charytatywna „Przywróćmy dzieciom radość, czyli przedświąteczna zbiórka dla 

Domu Dziecka w Strobowie”   
● Konkurs  TPN  „Drugie życie śmieci” 
● "Łańcuch na choinkę szkolną" 
● Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych 
● Dzień pluszowego misia 
● Tydzień origami 
● Konkurs „Geometryczna ozdoba choinki” 
● Współpraca z  Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ 
● Akcja "Opatrunek na ratunek" 
● Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”  
● Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
● Dzień bez plecaka 
● Dzień kolorowej skarpetki - solidaryzowanie się z osobami z Zespołem Downa 

 

Szczegółowa, sporządzana rokrocznie po zakończeniu roku szkolnego, informacja                    
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabia Wola, zamieszczona jest pod adresem:   
http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=305. 
 

 

http://www.zabiawola.bip.gmina.pl/index.php?id=305
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6.2.    Kultura 

 
 
6.2.1. Dom Kultury  

 
 

Dom Kultury jest miejscem skupiającym ludzi o szerokim wachlarzu zainteresowań. 

Umożliwia realizowanie indywidualnych i zbiorowych pasji. Stwarza warunki do rozwoju 

szczególnych talentów zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, poprzez organizowanie 

regularnych zajęć artystycznych, wykładów, koncertów, wydarzeń plenerowych, spektakli 

teatralnych, wystaw, konkursów. W miesiącach akademickich, tj. X-VI, prowadzi również 

cotygodniowe zajęcia i wykłady dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). 

Organizuje również wycieczki krajoznawcze, obfitujące w ciekawostki historyczne, etniczne 

i kulturowe. 

Niestety, w roku 2020, ze względu na obostrzenia pandemiczne, działalność statutowa 

Domu Kultury została bardzo ograniczona i wymagała przystosowania się do nowych 

standardów. Nasze działania w postaci realizowanego projektu „Z offline do online” były 

kontynuowane również w 2021 roku – publikowaliśmy w sieci internetowej nagrania zajęć 

tanecznych, rękodzielniczych, Maluchowa oraz wykłady dla studentów Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Dużym powodzeniem cieszyły się emitowane w 2021 roku imprezy 

muzyczne online - zarówno koncert noworoczny Golden Gate String Quartet i Doroty 

Kołodziej,  występ dzieci z naszego zespołu „DoReMiRe” dla babć i dziadków, jak również 

spotkanie z głosem Marty Bizoń (będące prezentem z okazji Dnia Kobiet). 

 

Od wiosny 2021 roku stopniowo wracaliśmy do zajęć i spotkań stacjonarnych.                        

Po rocznej przerwie odbył się: 

- XI edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola, 

- Gminny Dzień Dziecka publiczność obejrzała spektakl „Szewc Kopytko i  Kaczor Kwak” 

przygotowany przez Teatr Malutki. „Kosmokwaki” zaprosiły wszystkich do wspólnej 

zabawy na scenie. Na scenie wystąpiła grupa Radlan, grupa Wiewiórek, zespół „Wesołe 

Rzępoły”, 

- Obchody Dnia Mamy i Taty, 

- koncert Zespołu Michała Habra, 

- Festyn Żabiowolski w ramach którego powitano lato. Teatr „Kulturka” zaprosił 

wszystkie dzieci na spektakl „Kosmiczni Turyści”, opowiadający o pozaziemskich 

wojażach jako odpowiedzi na ograniczenia turystyczne, spowodowane obostrzeniami 

pandemicznymi. Na scenie wystąpiły również grupy związane z Domem Kultury                         

w Żabiej Woli – „Radlanie” zabrali nas w świat tańca ludowego, a członkowie 

„DoReMiRe” wykonali kilka utworów na folkową nutę. Młodzi gitarzyści udowodnili, że 

gra na tak znanym i popularnym instrumencie wciąż potrafi być atrakcyjnym i wartym 

uwagi przeżyciem. Podczas festynu po raz pierwszy w historii gminy zostały przyznane 

tytuły „Zasłużony dla Gminy Żabia Wola” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Żabia 
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Wola”. Pierwsze z wymienionych wyróżnień przyznano p. Andrzejowi Jendrychowi – 

wieloletniemu działaczowi społecznemu, którego praca na rzecz gminy zaowocowała 

wieloma udanymi projektami (najważniejszym z naszego punktu widzenia jest 

oczywiście powstanie zainicjowanego przez p. Jendrycha „Mini Muzeum Żaby). 

Wyróżniony został również Roman Małecki (wieloletni radny gminy oraz sołtys 

Żelechowa), który od wielu lat dba o rozwój żabiowolskiej gminy. Ponadto na scenie 

pojawił się kabaret „PAKA”, zespół „4Ever” i „Verus”, 

- „Wycieczkowe Wakacje” dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żabia Wola, 

- Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży ołówkiem i pędzlem, zadania dla adeptów 

sztuki cyrkowej, nauka lepienia i rzeźbienia, 

- „Zakazane piosenki” uświetniono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.                 

W programie wystąpiły zespoły działające w Domu Kultury: DoReMiRe, Wesołe 

Rzępoły, Trzeci Dzwonek, 

- „Święto Chleba”. Ważnym elementem dożynek było rozstrzygnięcie tradycyjnego 

konkursu na wieniec dożynkowy, do którego od lat zgłaszają się sołectwa                                           

i stowarzyszenia działające na terenie gminy. W tym roku pierwsze miejsce zdobyła 

praca sołectwa Nowa Bukówka/Stara Bukówka/Rumianka, nieznacznie wyprzedzając 

zdobywcę drugiego miejsca – sołectwo Bartoszówka oraz „brązowego medalistę”                     

w postaci sołectwa Kaleń Towarzystwo. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Huta 

Żabiowolska/Józefina oraz Skuły. Podczas „Święta Chleba” można było skorzystać                       

z okazji i zaszczepić się przeciwko Covid-19 (na dużej sali utworzony został specjalny 

punkt szczepień) lub dokonać obowiązku spisowego, do czego namawiały 

rachmistrzynie spisowe, 

- „VI Bieg z Żabką” na starcie pojawiło się 80 zawodników w wieku od 5 do 14 lat, 

próbujących swych sił na dystansach od dwustu metrów do jednego kilometra, 

- uczczono  101. rocznicę urodzin oraz 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową i 7. rocznicę kanonizacji Papieża – Świętego Jana Pawła II. 

 

Dodatkowo w ciągu roku odbyły się wystawy, finisaże i spotkania autorskie oraz 

zaznaczono obecność na ogólnopolskiej mapie „Niepodległa do Hymnu”. Nowością było 

utworzenie „Strefy relaksu” w okresie wakacyjnym, która była miejscem integracji społecznej. 

Park przed Domem Kultury wzbogacił się w akcesoria, pozwalające na aktywny (i nie tylko) 

wypoczynek. W tym czasie odbyły się  spotkania z teatrem, potańcówki, wielorakie zajęcia                   

z udziałem animatorów.  

 
 
 
 
 
 
 
 



str. 83 
 

Tabela nr 20 
Zajęcia organizowane przez Dom Kultury w roku 2021, dla różnych grup wiekowych, 
stacjonarne i online.  
 

Lp. 
Rodzaj zajęć z określeniem grup 

wiekowych 
Ilość godz. 

tygodniowo 

Ilość 
uczestników 

(średnia w 
roku) 

Zajęcia online  
w miesiącach: 

Zajęcia 
stacjonarne w 

miesiącach: 

1. Maluchowo – od 1,5 do 3 lat 2 x 1h 20 I-III IV-VI, XI-XII 

2. Decoupage – dzieci i młodzież 2h 14 I-III IV-VI, XI-XII 

3. Rękodzieło – dzieci i młodzież 3h 16 I-III IV-VI, XI-XII 

4. 
Igłą i szydełkiem/Kreatywne szycie 

- dzieci i młodzież 
1h 8 I-III IV-VI, XI-XII 

5. Ceramika – dzieci i młodzież 2 x 1,5h 8 - IV-VI, XI-XII 

6. 
Rysunek i malarstwo – dzieci  

i młodzież 
1,5h 15 I-III IV-VI, XI-XII 

7. 
Nauka śpiewu i gry na gitarze  

– dzieci i młodzież 
1h 14 - IV-VI, XI-XII 

8. Jazz i hi-hop – dzieci i młodzież 2h 8 I-III IV-VI, XI-XII 

9. Szachy – dzieci i młodzież 2h 8 I-III IV-VI, XI-XII 

10. Gordonki – od 0,5 do 2,5 lat 45 min. 10 - IV-VI, XI-XII 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

12. 
Wykłady tematyczne dla słuchaczy 

w wieku 50+ 
2x2h 85 - X-XII 

13. Zajęcia ogólno ruchowe 2 x 1h 10 - X-XII 

14. Warsztaty Patchwork 2 x 3h 5 - X-XII 

Zespoły Domu Kultury 

15. 
Zespół tańca narodowego  

i ludowego Radlanie – dzieci  
i młodzież 

2h 26 I-III IV-VI, XI-XII 

16. 
Zespół muzyczno-wokalny Wesołe 

Rzępoły – dzieci i młodzież 
2h 6 I-III IV-VI, XI-XII 

17. Zespół wokalny DoReMiRe – dorośli 2h 12 I-III IV-VI, XI-XII 

18. 
Zespół teatralny UTW Trzeci 

Dzwonek – dorośli 
2h 14 I-III IV-VI, XI-XII 

19. Chórek BasTa – dorośli 1,5h 7 I-III IV-VI, XI-XII 

Kluby 

20. Klub Brydżowy 2 x 4h 8 - IV-VI, XI-XII 

21. Klub dobrej książki UTW 
raz w 

miesiącu 
6 - IV-VI, XI-XII 

22. KGW Żabia Wola 
raz w 

tygodniu 
10 - IV-VI, XI-XII 

Źródło: opracowane na podstawie danych Domu Kultury w Żabiej Woli. 

 

Szczegółowe sprawozdanie rzeczowe z działalności Domu Kultury w Żabiej Woli za 2021 rok 

zawarte zostało na stronie: https://www.e-bip.org.pl/upload/00647/33313/0564599-

24433899.pdf . 

 
 
 
 
 

https://www.e-bip.org.pl/upload/00647/33313/0564599-24433899.pdf
https://www.e-bip.org.pl/upload/00647/33313/0564599-24433899.pdf
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6.2.2. Gminna Biblioteka Publiczna 

 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli jest jednostką kulturalną, która pozostaje 
w strukturze organizacyjnej Gminy. Użytkuje wydzielone w Domu Kultury pomieszczenia  
o powierzchni łącznej 100 m2, pełniące zarówno funkcję wypożyczalni, jak również czytelni 
(także internetowej – placówka oferuje dostęp do Internetu na wydzielonych stanowiskach 
komputerowych).  

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli poza wypożyczaniem książek gromadzi, 
opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, 
kulturę i naukę, prowadzi także działalność informacyjno-bibliograficzną. Dodatkowo włącza 
się w organizację imprez kulturalnych. W tym roku Biblioteka wspierała VI “Bieg z żabką” – 
organizowany przez Dom Kultury – zakupione zostały nagrody książkowe dla zwycięzców 
biegu. W 2021 roku nadal funkcjonuje w naszej placówce autorski projekt – „Kumam, bo 
czytam!!!”, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem małych czytelników. 
 
Tabela nr 21 
Podstawowe dane o bibliotece.  
 

Biblioteka publiczna 
 

Rok 2021 
 

Liczba pracowników 2 

Liczba wolumenów  9311 

Liczba audiobooków 298 

Liczba pozyskanych woluminów w danym roku 845 

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem 1 692 

Liczba wypożyczeń w danym roku 10 948 

Liczba wypożyczeń audiobooków 66 

Budżet placówki – suma wydatków rocznie 227 278 zł 

Zakupy książek w zł 19 960 zł 

Liczba wypożyczeń  
na 1 czytelnika  

Liczba wypożyczeń w danym 
roku przez liczbę 

zarejestrowanych czytelników 
6,47 

Liczba wypożyczeń  
na 1-go pracownika 

Liczba wypożyczeni dzielona 
przez ilość pracowników 5 474 

Koszt jednego wypożyczenia w zł Budżet roczny podzielony na 
liczbę wypożyczeń 

20,76  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 22 
Ilość spotkań autorskich oraz przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży.  
 

Lp. Data 
wydarzenia 

 
Tytuł 

1. styczeń  Ogłoszenie konkursu na Najlepszego Czytelnika I kwartału 2021 r. 
oraz Najlepszego Czytelnika 2021 roku. 

2. marzec  Rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszego Czytelnika I kwartału 
2021 r.  

3. maj  Tydzień Bibliotek pod hasłem – „Znajdziesz mnie w bibliotece: 
1. Teatrzyk online „W pracowni Ambrożego Kleksa”. 
2. Teatrzyk online „Madagaskar Pana O – na tropie króla 

Juliana”. 
3. Koncert online – Kuby Michalskiego – „Do kraju tego…”. 
4. Konkurs na FB – „Z biblioteką za pan brat, z książką 

zwiedzisz cały świat”. 

4. maj Spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem – w ramach obchodów 
Dnia Dziecka w Domu Kultury. 
Ogłoszenie konkursu na Najlepszego Czytelnika okresu 
wakacyjnego. 
Ogłoszenie konkursu „Uroczy zakątek w gminie Żabia Wola”. 

5. lipiec  Obsługa techniczna LOTTO Poland Bike Marathon. 

6. lipiec/sierpień  Strefa relaksu: 
1. Warsztaty: Makramy, Las w słoiku. 
2. Warsztaty z nauki tańca nowoczesnego. 
3. Spektakl teatralny MASKA - „Kto w bibliotece gości i kradnie 

mądrości”. 
4. Spektakl teatralny MASKA – „Ekologia z Alicja                                         

i Kapelusznikiem”. 
5. Piknik z pszczołą. 

7. sierpień Wielki Piknik Miasteczko Rodzina 500+. 

8. sierpień  Święto chleba – warsztaty – „domowe SPA”. 

9. wrzesień  
 

Rozstrzygnięcie konkursu Najlepszy czytelnik okresu wakacyjnego 
Narodowe czytanie – „Moralność Pani Dulskiej” – udział wzięli – 
Wójt Gminy Żabia Wola, Drużyna Harcerska „Leśni ludzie”, 
czytelniczka – Emilia Kowalska, przedstawicielki Grupy Teatralnej 
„Trzeci dzwonek”. 

10.  Październik  Rozstrzygnięcie konkursu „Uroczy zakątek w gminie Żabia Wola”. 

13. Listopad  Finisaż wystawy Stanisława Kmiecika. 

14. Listopad  Obchody 11 listopada – wmurowanie kapsuł czasu z pierwszym 
egzemplarzem Biuletynu naszej placówki – „Z pamiętnika 
bibliotekarza”. 

15.  Grudzień Warsztaty Świąteczne – makramowe bombki, stroiki świąteczne. 
Przypomnienie o zbliżającym się terminie rozstrzygnięcia konkursu 
na Najlepszego czytelnika 2021 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w ubiegłym roku otrzymała dofinansowanie do zakupu 

nowości wydawniczych w wysokości 3.250 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1. Celem Programu, jest wzbogacenie  

i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci 

i młodzieży.  

Dodatkowo w bibliotece znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym 
dostępem do Internetu (za pośrednictwem naszego sprzętu komputerowego lub poprzez 
udostępnienie sieci bezprzewodowej – również w czytelni biblioteki, z wykorzystaniem 
własnego urządzenia), możliwość wydruku, skanowania i kserowania, a także umożliwiamy 
korzystanie ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni komputerowej. 

Zbiory biblioteczne w 100% opracowane są komputerowo w systemie bibliotecznym 
„Mateusz” i udostępnione w katalogu online. Dzięki niemu książki wypożycza się przy użyciu 
elektronicznych kart czytelniczych. 

Nasza biblioteka umożliwia czytelnikom rezerwację zbiorów bibliotecznych online, 
uzyskiwanie informacji nt. terminu zwrotu, dostęp do katalogu online z personalizacją kont 
oraz proponowanie książek do zakupu. Funkcjonuje bramka SMS, czyli powiadomienia  
do czytelników przypominające o terminie zwrotu książki lub odbiór zarezerwowanej pozycji.  

Nasza biblioteka udostępnia czytelnikom GBP w Żabiej Woli kody do sieci LEGIMI, dając 
możliwość korzystania z książek w formie elektronicznej, na własnym telefonie, bądź tablecie. 
Co miesiąc rozdajemy 15 (bezpłatnych dla czytelnika) kodów, koszty zakupu ponosi GBP                      
w Żabiej Woli (koszt łączny to: 2.385 zł na rok). 

 
 

6.3. Sport 
 
 

Aktywność sportowa uczniów, mieszkańców, stanowi ważny aspekt w działalności 
szkół oraz działających na terenie gminy klubów sportowych. 

Na terenie gminy Żabia Wola zlokalizowanych jest szereg obiektów sportowych 
i placów zabaw, służących na co dzień mieszkańcom oraz gościom gminy. Place zabaw 
i kompleksy boisk sportowych stwarzają możliwości uprawiania sportu i aktywnego 
wypoczynku zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. 
 
W Gminie Żabia Wola znajdują się następujące obiekty sportowe i place zabaw: 

● sale gimnastyczne: 
a) sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Józefinie, 
b) hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie ze ścianką 

wspinaczkową, 
● boiska:  

a) zewnętrzne piłkarskie „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, 

b) zewnętrzne boisko piłkarskie pełnowymiarowe w miejscowości Skuły, z bieżnią 
lekkoatletyczną, 

c) zewnętrzne boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, 
d) zewnętrzne boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Józefinie, 
e) wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Skułach, 
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● place zabaw: 
a) park i plac zabaw przy Domu Kultury w Żabiej Woli, 
b) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skułach, 
c) plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, 
d) plac zabaw przy Przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli, 

● siłownie plenerowe: 
a) w miejscowości Bartoszówka,  
b) w miejscowości Żelechów, 
c) w miejscowości Józefina, 

● zagospodarowane miejsca publiczne pełniące funkcje rekreacyjne i sportowe: 
a) w miejscowości Kaleń, 
b) w miejscowości Bartoszówka, 
c) w miejscowości Władysławów, 
d) w miejscowości Słubica B, 
e) w miejscowości Słubica A. 

 
Uczniowskie Kluby Sportowe funkcjonujące na terenie szkół: 

● Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Józefina",  
● Uczniowski Klub Sportowy Orlik Józefina, 
● Uczniowski Klub Sportowy Rekin Team, 
● PUKS Ojrzanów, 
● Akademia Sportu. 

 
W roku 2021 Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na realizację zajęć sportowych 

z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kwocie 8.248,00 zł. Całkowita wartość 

zadania wyniosła 16.496,00 zł. Zajęcia były realizowane w terminie od czerwca do grudnia. 

Głównym celem organizacji zajęć była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności 

fizycznej, promocja zdrowia, integracja społeczna, wyrównanie szans poprzez sport oraz 

przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie. Zajęcia zawierały elementy 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi 

możliwościom psychoruchowym uczestników. Program skierowany był do uczniów w celu 

korygowania zaistniałych wad postawy oraz nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała. 

Zajęcia były realizowane przy udziale zasobów rzeczowych gminy. 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie w 2021 r. realizowała 

Program „Szkolny Klub Sportowy 2021” w 100 % finansowany ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. W Programie udział wzięło 15 uczniów z klas IV-VII.  Zajęcia odbywały 

się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie w miesiącach od września do grudnia. Program umożliwił 

podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych 

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. 

Wartość zadania to ok. 1.300 zł.  
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W roku ubiegłym Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie na realizację                                
6 projektów  w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw którego celem jest 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo 
mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności 
lokalnej. 

W ramach dofinansowania były realizowane następujące zadania: 
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne 
i sportowe w miejscowości Wycinki Osowskie, 
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne 
i sportowe w miejscowości Żelechów, 
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne  i sportowe 
na terenie miejscowości Siestrzeń, 
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne 
i sportowe w miejscowości Grzegorzewice, 
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne 
i sportowe w miejscowości Piotrkowice, 
- zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne 
i sportowe w miejscowości Osowiec. 
 

 

7.      Infrastruktura i gospodarka komunalna 

 
 
7.1.   Mienie komunalne 

 

 

W 2021 r. grunty gminne zajmowały powierzchnię - 240,16 ha, w tym nieruchomości 

będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 19,19 ha.  

Gmina przeprowadziła następujące operacje gruntowe: 

- nabyła grunty o powierzchni 3,4867 ha o łącznej wartości 346.299,68 zł z 

przeznaczeniem pod drogi i poszerzenie dróg gminnych; 

- nabyła na własność w trybie komunalizacji na mocy decyzji Wojewody 

Mazowieckiego grunty o powierzchni 2,1844 ha o łącznej wartości 75.600.00 zł;  

- nabyła w użyczenie od Starosty Grodziskiego grunty (rowy o pow.700 m2); 

- nabyła na własność działkę gruntu o pow. 0,0051 ha o wartości 11.946.68 zł z 
przeznaczeniem pod rozbudowę infrastruktury technicznej /przepompownia ścieków/. 

Ponadto w roku ubiegłym w dzierżawie była 1 nieruchomość o pow. 0,14 ha 
przeznaczona w planie miejscowym na cele rekreacyjne. 
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Tabela nr 23 
Wykaz nieruchomości dzierżawionych. 
 

 
Lokalizacja 

 
Powierzchnia 

gruntów 

 
Czynsz dzierżawny 

Siestrzeń 
działka  

nr ewid. 4/20 

 
0,14 ha 

 
600,00 zł rocznie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
 
W Zarządzeniu Nr 23/2021 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2021 r.  w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2020 rok w załączniku nr 3 
zamieszczono informację o stanie mienia komunalnego gminy Żabia Wola. Informacja zawiera 
1499 pozycji. Sumując zestawienie należy stwierdzić, że łączna powierzchnia gruntów wynosi 
240,16 ha, zaś ich wartość wynosi 8.362.020,93 zł.  
 
Szczegółowe zestawienie znajduje się na BIP-ie w zakładce Zarządzenia pod adresem: 
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 31 marca 2021 roku (2021-04-14) | BIP 
- Urząd Gminy Żabia Wola (akcessnet.net) 

 
Do mienia komunalnego należy zaliczyć mieszkaniowy zasób gminy stanowiący lokale 

przeznaczone w najem socjalny.  
Aktualny stan zasobów mieszkaniowych gminy stanowi 31 lokali socjalnych 

znajdujących się: 

a) w Osowcu ul. Parkowa 22 - 17 lokali, 
b) w Osowcu ul. Parceli 1 - 8 lokali, 
c) w Musułach ul. Komunalna 5 - 6 lokali. 

 
Nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Decyzją Wójta Gminy Żabia Wola 

z dnia 3 stycznia 2005 r., przekazane zostały w trwały zarząd na czas nieoznaczony jednostkom 
organizacyjnym gminy tj. Szkole Podstawowej w Skułach, Szkole Podstawowej w Ojrzanowie 
Szkole, Podstawowej w Józefinie. Trwały zarząd sprawowany przez dyrektorów szkół wynika z 
prowadzenia działalności w zakresie realizowania  ustawy o systemie oświaty.  

 
W skład powierzonego mienia wchodzi 14 lokali mieszkalnych: 

a) budynek mieszkalny w Skułach ul. Mszczonowska  5 - 6 lokali (dom 
nauczyciela), 

b) budynek mieszkalny w Ojrzanowie ul. Nauczycielska 4 - 3 lokale (dom 
nauczyciela), 

c) budynek mieszkalny  w Józefinie ul. Gałązki 2 - 4 lokale (dom nauczyciela), 
d) budynek byłej szkoły podstawowej  w Słubicy Dobrej ul. Słoneczna 36 B – 1 

lokal (lokal mieszkalny na poddaszu). 
 

 

 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1398&x=7&y=183&z=&n_id=5124
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1398&x=7&y=183&z=&n_id=5124
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7.2. Polityka przestrzenna 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy u samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie studium uwarunkowań                
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa 
politykę przestrzenną gminy wyznaczając tym samym kierunki jej rozwoju. Studium nie jest 
aktem prawa miejscowego ma jednak zasadnicze znaczenie przy sporządzaniu planów 
miejscowych, gdyż zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 roku „Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. Na terenie gminy nie zachodzi konieczność uzyskiwania decyzji                          
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ponieważ gmina objęta jest w 100% 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Żabia Wola z uwagi na atrakcyjne położenie stanowi bazę zarówno dla 
poszukujących ciszy i spokoju w otulinie zieleni jak również dla przedsiębiorców. 
Uwarunkowania sprzyjające rozwojowi: 

- położenie gminy na szlaku komunikacyjnym – drogi ekspresowej S8, 
- położenie gminy w strefie oddziaływania aglomeracji warszawskiej, 
- duża podaż działek budowlanych o zróżnicowanej cenie, 
- atrakcyjność środowiskową. 
 
 
Na terenie Gminy Żabia Wola obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte przez Radę Gminy Uchwałą Nr 8/XVII/2012 z dnia 
24 kwietnia 2012 roku. Studium wyznacza następujące strefy funkcjonalne: 

PU strefa wielofunkcyjnego rozwoju, 
UM strefa usługowo-mieszkaniowa, 
MN strefa mieszkaniowa, 
RE strefa ekologiczna terenów otwartych, terenów produkcji leśnej oraz terenów 

rekreacyjnych, 
RP strefa produkcji rolnej. 
W 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Nr 45/XXXVII/2018 dokonano zmiany Studium                    

w zakresie powiększenia terenów eksploatacji powierzchniowej kopalin w miejscowości 
Zaręby. 
Na podstawie kierunków wyznaczonych w Studium prowadzone są postępowania 
planistyczne zmierzające do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dostosowanych do obowiązujących regulacji prawnych a także uwarunkowań 
przestrzenno-społecznych.  
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego realizowane są głównie na 
podstawie Zarządzenia Nr 83/2019  Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 26 sierpnia 2019 roku. 
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Tabela nr 24 
Wyciąg z ww. Zarządzenia - realizacja planów miejscowych w poszczególnych latach. 
 

2019/2020 
 
Bartoszówka –Obszar III  
Ojrzanów Towarzystwo – Obszar XV* 

Musuły – Obszar XIIa-2* 
Musuły – Obszar XIIa-3 
Musuły – Obszar XIId* 
Lasek – Obszar X 
Ciepłe – Obszar IV* 
Oddział – Obszar XIV* 
Słubica Dobra –Obszar XXVIb-2 
Żabia Wola  
Żelechów (obszar pomiędzy ul. Długą  
a Topolową) 
Józefina Obszar IX* 
Skuły – Obszar XXIII 
Redlanka – Obszar XXb* 
Zalesie (dz. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 
131, 132)* 

2020/2021 
 
Musuły – Obszar XIIb 
Musuły – Obszar XIIc 
Grzymek – Obszar VII  
Grzymek - Obszar przy ul. Śródleśnej 
Grzmiąca Obszar VI 
Żelechów (z wyłączeniem ob. pomiędzy  
ul. Długą a Topolową)** 

Ojrzanów 
Osowiec 
Zaręby 
Huta Żabiowolska Obszar VIII 
Zalesie (dz. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 
160/6, 160/7, 178)* 
Kaleń (dz. 95/12, 95/16, 97/5)* 
Musuły (dz. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 
37/4)* 

2021/2022 
 
Musuły – Obszar XIIe 
Nowa Bukówka – Obszar XIII 
Władysławów – Obszar XXVIII 
Siestrzeń – Obszar XXII 
Siestrzeń (obszar przy ul. Granicznej) 
Petrykozy – Obszar XVI 
Słubica Wieś – Obszar XXVII 

2022/2023 
 
Grzegorzewice  Obszar II 
Grzegorzewice Obszar Ia 
Słubica B – Obszar XXV 
Pieńki Słubickie – Obszar XVII 
Pieńki Zarębskie – Obszar XVIII 
Przeszkoda – Obszar XIX 

*postępowanie zakończone  
**postępowanie w trakcie realizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 
Niestety z uwagi na złożoność procesu jak również panującą sytuacją epidemiczną 

zaplanowane terminy, w których miały zostać przygotowane projekty dokumentów uległy 
przesunięciom.  
W 2021 roku nadal są kontynuowane prace nad planami, m.in. obejmującymi część 
miejscowości Słubica Dobra, część miejscowości Ojrzanów Towarzystwo, Lasek, Bartoszówka, 
część miejscowości Skuły, część miejscowości Grzegorzewice, część miejscowości Żelechów. 
Zdarza się, że kolejność sporządzania planów określona w wieloletnim programie ulega 
zmianom głównie z powodu konieczności przygotowania nowych terenów inwestycyjnych. 
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Tabela nr 25 
Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały 
uchwalone i weszły w życie w 2021 roku. 
 

 
Lp. 

 
Numer uchwały 
i data podjęcia 

 
Dziennik Urzędowy 

 
Data wejścia 

w życie 

 
Nazwa MPZP 

 
Powierzchnia 

(ha) 
 

1. 7/XXXIII/2021 z 
dnia 27.01.2021 

poz. 3650 z dnia 
23.04.2021 

07.05.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Musuły 
(Obszar XIIa-2) 

19,00 

2. 8/XXXIII/2021 z 
dnia 27.01.2021 

poz. 3570 z dnia 
22.04.2021 

06.05.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
dz. nr ew. 183/2 położoną 
w miejscowości Musuły 

0,20 

3. 37/XXXV/2021 z 
dnia 31.03.2021 

poz. 4593 z dnia 
21.05.2021 

04.06.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
dz. nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 
37/2, 37/4, 37/5, 37/6 
położone w miejscowości 
Musuły 

0,5834 

4. 65/XXXIX/2021 z 
dnia 09.06.2021 

poz. 7232 z dnia 
13.08.2021 

27.08.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
dz. nr ew. 181/2, 183/2, 
128/2, 129, 130, 131, 132 
położone w miejscowości 
Zalesie 

6,96 

5. 66/XXXIX/2021 
z dnia 

09.06.2021 

poz. 7234 z dnia 
13.08.2021 

27.08.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
dz. nr ew. 160/2, 160/3, 
160/4,160/5, 160/6, 160/7, 
178 położonych  
w miejscowości Zalesie 

1,8518 
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6. 82/XL/2021 z 
dnia 30.06.2021 

poz. 7277 z dnia 
17.08.2021 

31.08.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
fragment miejscowości 
Żelechów (Obszar 1D-2-I) 

0,2629 

7. 103/XLIII/2021 z 
dnia 07.10.2021 

poz. 10045 z dnia 
22.11.2021 

06.12.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Oddział 
(Obszar XIV) 

123 

8. 104/XLIII/2021 z 
dnia 07.10.2021 

poz. 10046 z dnia 
22.11.2021 + 

Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze 

Wojewody nr WNP-
I.4131.237.2021.A.K. 

z dnia 04.11.2021 

06.12.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
miejscowość Józefina 
(Obszar IX) 

31 

9. 105/XLIII/2021 z 
dnia 07.10.2021 

poz. 10047 z dnia 
22.11.2021 

 

06.12.2021 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Żabia Wola obejmującego 
fragment miejscowości 
Żelechów Obszar A2 

0,78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
 
 
W dniu 30 czerwca 2020 roku została podjęta przez Radę Gminy Uchwała                                    

Nr 36/XXV/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnej zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola. Intencją 
zmiany Studium było umożliwienie realizacji inwestycji polegającej na budowie Kompleksu 
Studia Filmowego i Telewizji w miejscowości Grzegorzewice.  
Wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu odbyło się w 2021 roku. Jednak z uwagi 
na duże niezadowolenie społeczne (ok. 300 uwag) postępowanie nie zostało zakończone                    
w 2021r. 
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Mapa nr 1 
Obrazuje załącznik graficzny do ww. uchwały. 

 
 
W 2021 roku z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną dyskusje publiczne nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projektach dokumentów planistycznych odbywały się za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość (online) w czasie rzeczywistym. 
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w dyskusji publicznej otrzymywały, po uprzednim 
wystąpieniu, dane do logowania na platformie Zoom. Podczas dyskusji była możliwość 
zabierania głosu, zadawania pytań oraz składania formalnych uwag do projektu dokumentu. 
 

Od 2015 roku w Gminie Żabia Wola funkcjonuje System Informacji Przestrzennej 
eGmina, który w kolejnych latach został rozszerzony o moduł iGeoPlan. System umożliwia 
całodobowy dostęp do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 
każdej działki położonej na terenie gminy. System umożliwia również zapis i wydruk 
dokumentów. Wydruki te nie stanowią jednak dokumentów w rozumieniu przepisów prawa. 
Wypis i wyrys z planu miejscowego czy, studium w formie dokumentu można uzyskać                            
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, po uprzednim złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty 
skarbowej. 
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Mapa nr 2 
Ukazuje System Informacji Przestrzennej eGmina. 

 

 
 

Aktualizacja zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
przekłada się na stale rosnącą ilość zatwierdzanych podziałów geodezyjnych, transakcji kupna 
– sprzedaży oraz wydawanych wypisów/wyrysów z planu miejscowego.  
 
Tabela nr 26 
Wskazuje na wzrastającą ilość wydawanych dokumentów.  
 

Ilość wydanych dokumentów w latach 2018 - 2021 

Zakres 2018 2019 2020 2021 

Podziały geodezyjne  84 69 99 126 

Wypisy/wyrysy/Zaświadczenia 1434 1492 2452 3292 
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Wykres nr 7 
Obrazuje graficzny wzrost ilości wydawanych dokumentów.  
 

 

 
 

7.3    Gospodarka odpadami 

 
 

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady 
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych                                     
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  
 
W roku 2021 Gmina Żabia Wola obsługiwana była przez firmę: 
 

- Jarper Sp. z o.o. w okresie jednego miesiąca styczeń,  
- EKO-HETMAN Sp. z o.o. w okresie luty - grudzień 2021 r.  
 

Wyżej wymienione podmioty realizowały umowę pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żabia Wola”. Odpady 
komunalne powstałe na terenie Gminy Żabia Wola pochodziły od nieruchomości 
zamieszkałych na stałe, domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami pokrywane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. W roku 2021 
wydano kwotę 6 343 691,30 zł na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

W wyniku wprowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO tzn. bazy danych                         
o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami podmiot świadczący nam usługę był 
zobowiązany za pośrednictwem systemu do złożenia sprawozdania o ilości odebranych 
odpadów do dnia 15 marca 2022 r. za rok ubiegły. Na podstawie wspomnianego systemu BDO 
stwierdza się, że w roku 2021 firma JARPER Sp. z o.o. oraz EKO-HETMAN sp. z o.o. odebrała od 
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mieszkańców 4.382,60 Mg odpadów komunalnych. Nadmienia się, że system BDO 
prowadzony jest przez Ministerstwo Klimatu, jest zintegrowany systemem teleinformatyczny, 
który zawiera liczne ewidencje dotyczące gospodarki odpadami wszystkich firm świadczących 
usługi z obszaru odpadów. Baza powstała aby usystematyzować cały sektor gospodarowania 
odpadami.  

 
Zgodnie z Uchwałą nr 13/XX/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 9 marca 2020 r. oraz 

Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Żabia Wola odpady komunalne są 
odbierane w sposób selektywny u źródła w workach i pojemnikach. 
Wyszczególnione frakcje odpadów były odbierane od właścicieli posesji zgodnie z ustalonym 
wcześniej harmonogramem odpadów, w którym wykazana była następująca częstotliwość:  

 
a) odpady zmieszane        - 2 razy w miesiącu, 
b) odpady typu papier, tektura, plastik, tekstylia, drobne metale  - 1 raz w miesiącu, 
c) odpady typu szkło        - 1 raz na kwartał, 
d) odpady biodegradowalne:       
     - 1 raz w miesiącu w okresie listopad–marzec, 

- 2 razy w miesiącu w okresie kwiecień–październik. 
 

Dodatkowo na terenie Gminy zorganizowany był mobilny punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, obsługiwany przez firmę EKO-HETMAN Sp. z o. o. gdzie mieszkańcy            
w wyznaczonych terminach oddawali odpady takie jak: 

 
- wielkogabaryty*,  
- elektrośmieci*,  
- opony**,  

- leki**,  

- akumulatory **,  

- worki po nawozach rolniczych**,  

- odbiór gróz z bieżących napraw do 120L*. 
 
Wyjaśnienia: 

* Wskazane odpady były odbierane w wyznaczonym terminie z terenu nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu przez 
mieszkańca, 4 razy w roku.  
** Przeterminowane leki gromadzone były przez mieszkańców Gminy w specjalnych pojemnikach umieszczonych w aptece na 
terenie Gminy Żabia Wola. Wskazane odpady odbierane były w wyznaczonym terminie z parkingu Urzędu Gminy Żabia Wola, gdzie 
firma organizowała zbiórkę, 4 razy w roku. 
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Tabela nr 27 
Wydatki i dochody dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych za rok 2021.  
 

 
Lp. 

 
Zadania 

 
Wydatki 

 

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów  

5.457.756,96 

2. Obsługa administracyjna systemu  4.666,08 zł 

4. Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania (dzikie wysypiska, 
sprzątanie rowów przydrożnych, itd.) 

0,00 zł 

Razem wydatki  5.462.423,04 zł 

1. Należności /dochody Należności:   4.823.161,99 zł 
Dochody:      4.056.466,46 zł 

2. Zaległości + odsetki Zaległości:        946.180,65 zł 
Odsetki:            118.076,84 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Tabela nr 28 
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych.  
 

Ilość 
Rok 

2016 2017 2018 2019* 2020 2021 
Ilość 
wytworzonych 
odpadów  

2374,06 2468,70 2026,92 2345,70 4072,01 4382,60   

Mieszkańców wg 
złożonych 
deklaracji 

9131 9495 9652 9450 9249 9708 

Odpadów na  
1 mieszkańca 
rocznie w kg 

260 260 210 240 440 446 

Odpadów na  
1 mieszkańca w 
miesiącu  
w kg 

21,66 21,66 17,5 20 36,66 37,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
* dane uwzględniają jedynie dane pochodzące z firmy Jarper Sp. z o.o. 
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Wykres nr 8 
Przedstawia graficznie ilość wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych latach.  
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Tabela nr 29 
Ilość odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców z podziałem na poszczególne miesiące roku 2021 przy uwzględnieniu rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
 

Frakcja 

niesegregowane 
zmieszane 

odpady 
komunalne 

opakowania 
z papieru i 

tektury 

opakowania 
ze szkła 

opakowania 
z tworzyw 
sztucznych 

zmieszane 
odpady 

opakowaniowe 

odpady 
ulegające 

biodegradacji 

odpady 
wielkogabar

ytowe 

zużyte 
opony 

zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

 

zużyte 
urządzenia 

inne niż 
wymienione w 
16 02 09 do 16 

02 13 

leki inne niż 
wymienione 
w 20 01 31 RAZEM  (Mg) 

Kody 
odpadów 

20 03 01 15 01 01 15 01 07 15 01 02 15 01 06 20 02 01 20 03 07 16 01 03 17 01 07 16 02 14 20 01 32 

styczeń  225,48 23,30 0 23,00 21,62 42,20 0 0 0 0 0,20 335,80 

luty  142,32 0 0 0 35,78 0 0 0 0 0 0 178,10 

marzec  182,78 1,90 78,22 0 40,70 10,56 27,46 0 0 1,40 0 343,02 

kwiecień  207,62 4,02 0 0 68,94 60,80 14,00 14,76 0 5,56 0 375,70 

maj  234,10 2,98 0 0 50,36 49,03 44,26 0 0 6,40 0 387,13 

czerwiec  222,08 18,30 84,62 4,92 29,40 118,26 0 8,02 0 0 0 485,60 

lipiec  183,40 9,14 0 10,60 34,64 103,56 0 0 4,64 0 0 345,98 

sierpień  160,34 7,82 0 8,70 40,02 101,42 57,58 0 0 5,80 0 381,68 

wrzesień  175,06 11,66 68,48 3,20 64,74 80,76 0,54 9,36 0 0 0 413,80 

październik  184,64 5,26 14,36 0 44,86 92,12 0 0 2,18 0 0 343,42 

listopad  214,02 3,92 0 10,02 52,20 110,59 44,06 0 0 5,72 0 440,53 

grudzień  238,96 4,66 58,10 4,38 14,88 23,32 0 8,54 0 0 0 352,84 

Razem rok  2370,80 92,96 303,78 64,82 498,14 792,62 187,90 40,68 6,82 24,88 0,20 4382,60 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola.
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7.4.   Sieć wodociągowa 

 

 

Gmina Żabia Wola zobowiązana jest do zapewnienia sprawności posiadanych urządzeń 

wodociągowych, do realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod 

odpowiednim ciśnieniem oraz urządzeń kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania 

(w tym oczyszczania ścieków) - w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, co wykonuje poprzez zawartą umowę na obsługę i konserwację z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Mszczonowie. 

Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Żabia Wola realizowane jest za pomocą trzech 

stacji uzdatniania wody, które zlokalizowane są w miejscowości:  

- Bartoszówka,  

- Musuły, 

- Żelechów. 

Jakość wody produkowanej jest zgodna z normami krajowymi. Bieżące analizy jakości 

wody prowadzone są przez akredytowane laboratorium. 

 
Tabela nr 30 
Podstawowe informacje dotyczące stacji uzdatniania wody. 
 

 
Lokalizacja 

SUW 

 
Poziom 

wodonośny 

 
Ilość 

studni 

 
Głębokość 
ujęcia w 

m 

 
Wydajnoś
ć w m3/d 

 
Ilość 

przyłączy 
wod. 

 
Ilość 

przyłączy 
kan. 

 

 
Pozwolenie  

wodno-prawne 

Bartoszówka Czwartorzędowy 1 122 278 1131 
wzrost o 

32 w 
stosunku 
do 2020 r 

0 WOŚ.6341.18.201
6    19/38 z dnia 
30.03.2016 
Starosta Grodziski 

Musuły Czwartorzędowy 3 St. 1 - 44 
St. 2 – 44 
St. 3 - 81 

357 1812 
wzrost o 

100 w 
stosunku 
do 2020 r 

130 WOŚ.6223-11/08    
95/08 z dnia 
24.10.2008 
Starosta Grodziski 

Żelechów  Czwartorzędowy 2 St. 1 – 48 
St. 2 - 43 

 
 

566 2018 
wzrost o 

53 w 
stosunku 
do 2020 r 

417 WOŚ.6341.74.201
6  72/16 z dnia 
7.07.2016 Starosta 
Grodziski 

Studnia 
„Żelechów II” 

Czwartorzędowy 1 51 343 - - WOŚ.6341.74.201
6  71/16 z dnia 
6.07.2016 Starosta 
Grodziski 

Studnia 
„Musuły II” 

Czwartorzędowy 1 73,5 143 - - WOŚ.6222-103/10 
59/10 z dnia 
30.07.2010 
Starosta Grodziski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem wszystkie miejscowości w gminie. 

Północną część gminy obsługuje ujęcie w Musułach, natomiast pozostałą część gminy zasilają 

ujęcia Bartoszówka i Żelechów. Długość sieci wodociągowej wynosi na dzień 31.12.2021 r.                   

- 280,4 km. Ilość wszystkich przyłączy wodociągowych wynosi 4.961 szt. Udział ludności 

korzystającej z dostawy wody  stanowi ok 90 % ogółem mieszkańców gminy. Gospodarstwa 

domowe nie korzystające z sieci wodociągowej korzystają z indywidualnych studni kopanych, 

czerpiących wodę z płytkiego poziomu wodonośnego.  

W ostatnim roku o warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej wystąpiło 368 

odbiorców. Ponadto wymieniono 296 sztuk wodomierzy w  gospodarstwach domowych za 

kwotę brutto 49.680 zł. 

 

Tabela nr 31 
Produkcja i sprzedaż wody w 2021 r. 
 

Lp. Nazwa SUW 
Pobór wody 

ogółem  m³ 

Pobór wody 

inny - cele 

technologiczne 

Woda sprzedana 

z ogólnego 

poboru-tzw. 

sprzedaż 

w m³ 

1. Bartoszówka 104997 4172 97994 

2. Żelechów 294296 71330 225342 

3. Musuły 192970 13539 158237 

4. Razem 592263 89041 481573 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 

Całkowity koszt obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola w 2021 r. 

wyniósł  962.294,49 zł. W 2021 roku wpływy brutto wyniosły  1.451.166,19 zł, zaś zaległości              

z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2021 roku 76.466,61 zł. 

Wpływy z opłat w całości pokrywają koszty związane z produkcją i dostarczaniem wody.  
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7.5. Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna 

 
 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Żabia Wola została oddana do 
użytkowania w 2013 r. Obiekt  jest w pełni skomputeryzowany, automatycznie sterowany                     
i może przyjąć 250 m3 nieczystości na dobę. Obecnie wykorzystywana jest powyżej 94 % swojej 
mocy przerobowej. 

Do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji sanitarnej z miejscowości Żabia Wola, 
Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Józefina, Huta Żabiowolska. Odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny M-30 pozostający w zarządzie Gminnej Spółki 
Wodnej, a następnie ścieki trafiają do rzeki Mrownej.  
Ilość ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie 73.163 m3/rok. Praca oczyszczalni 
ścieków podlega ciągłemu monitoringowi w sprawie jakości ścieków surowych i oczyszczonych 
zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym i przepisami prawa w tym zakresie. W wyniku 
oczyszczania ścieków powstało 50 ton osadów. 
 

Tabela 32 

Ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni w poszczególnych miesiącach 2021 r. 

 

Ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni 

Miesiąc Ilość/m3 

Styczeń 6882 

Luty 6795 

Marzec 7456 

Kwiecie  7201 

Maj  7018 

Czerwiec 6822 

Lipiec 7542 

Sierpień  8404 

Wrzesień  7169 

Października 6421 

Listopad 6273 

Grudzień  6640 

Łącznie 84623 

Średnia miesięczna 84623 : 12 ≈ 7052 m³ 

Średnia dobowa   7052 : 30 ≈ 235 m³ 

Ilość ścieków 

odprowadzonych przez 

użytkowników kanalizacji 

               

73163 m³ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Obecnie gmina posiada 22,47 km sieci kanalizacyjnej, która jest rozbudowywana. 

W roku 2021 z sieci kanalizacyjnej korzystało 2611 osób. Liczba przyłączy wynosi 547 szt. 

Obecny system kanalizacji nie pokrywa zapotrzebowania odbioru ścieków, co w konsekwencji 

prowadzi do magazynowania ścieków w zbiornikach bezodpływowych w ilości  ok. 3400 szt., 

część korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 226 szt. 

Aktualna opłata za zrzut ścieków do kanalizacji wynosi 5,40 zł/m³. Prowadzenie 

gospodarki kanalizacyjnej przewyższa wpływy.  

W 2021 roku koszty utrzymania wyniosły  754.652,53 zł, natomiast wpływy – 401.475,78 zł 

brutto. Zaległości na koniec 2021 roku z tytułu opłat za kanalizację wynosiły 7.849,11 zł brutto.  

Gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do kanalizacji sanitarnej, korzystają 
z usług firm posiadających stosowne zezwolenie Wójta Gminy Żabia Wola na odbiór płynnych 
odpadów komunalnych  z terenu gminy. Łącznie usługi dla mieszkańców świadczą 23 
podmioty. 
 

Tabela nr 33 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór płynnych nieczystości ciekłych wraz 

z okresem obowiązywania zezwolenia.  

 

Lp. Nazwa podmiotu 
Data 

obowiązywania 
decyzji 

1. EKO-TRANS Adam Chała, ul. Przesmyk 31, 05-825 Kałęczyn 27.12.2030 

2. Henryk Jakubczak, ul. Motylkowa 6, 96-321 Żabia Wola 04.07.2029 

3. 
Grzegorz Olczak P.H.U. CLEAN-SERWIS Grzegorz Olczak,  
ul. Rąbieńska 14, 96-321 Żabia Wola 

19.06.2029 

4. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej  
,,GEO-NOVA" Sp. z o.o. ul. Leśna 1, Józefów, 05-860 Płochocin 

20.06.2028 

5. 
Krzysztof Nastaziak Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof 
Nastaziak, ul. Radziejowicka 13, 96-313 Stare Budy 

15.02.2028 

6. 
MIKO-TRANS Stanisław Borek, ul. Mazowiecka 124, Książenice, 
05-825 Książenice 

09.09.2028 

7. 
WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowcowa 2, 
41-808 Zabrze 

15.08.2027 

8. 
Wywóz Nieczystości Stanisław Olkowski ul. Żytnia 16,  
05-822 Milanówek 

08.03.2027 

9. CLIPPER Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa 23.04.2026 

10. WCTRON Sp. z o.o. ul. Wyb. J. Słowackiego 89, 50-406 Wrocław 26.01.2031 

11. WICITRANS Paweł Wiciński, Michrówek 22, 05-652 Pniewy 26.01.2031 

12. 
Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Król,  
ul. Wojska Polskiego 108 A, 05-822 Milanówek 

20.01.2031 

13. 
P. U. Hetman Sp. z o.o. Al.. Krakowska 110/114,  
00-971 Warszawa 

25.10.2030 

14. 
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Nowakowski - Michalski 
Paweł, ul. Daleka 1, 05-822 Milanówek 

28.10.2030 
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Lp. Nazwa podmiotu 
Data 

obowiązywania 
decyzji 

15. 
P.P.H.U. STRAŻAK Albert Bogusiewicz ul. Miodowa 214, 
 96-322 Bartniki 

25.08.2030 

16. 
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Jacek Wiśniewski Książenice 
Al. Olszowa 74, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

24.07.2030 

17. 
ARTRANS WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Artur Grochowski 
Szczęsne ul. Wilgi 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

30.06.2030 

18. 
SCAN-TRANS Mateusz Chała Kałęczyn ul. Przesmyk 31,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

30.04.2030 

19. 
Eko-Bogucki Sławomir Bogucki Grodzisk Mazowiecki  
ul. Płocka 18 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

05.03.2030 

20. 
Dariusz Górniewski Radonie ul. Widokowa 80,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

14.01.2030 

21. 
JARPER sp. z o.o. ul. Al. Krakowska 108 A  
05-552 Wólka Kosowska 

02.02.2031 

22. 
Wywóz Nieczystości Płynnych Stankiewicz Tomasz  
ul. Jelenia 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

06.05.2031 

23. 
Wywóz nieczystości płynnych ED-MAR Mariusz Kaniewski  
Wólka Grodziska 39 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

20.02.2028 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
 

7.6    Drogownictwo  

 

 
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 

m.in. w zakresie dróg gminnych. Wiąże się to przede wszystkim z ich budową, koniecznością 
utrzymania w dobrych stanie technicznym, odśnieżania czy pokrywania kosztów oświetlenia.  
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 31 grudnia 2021 r. - 249,135 km dróg, w tym: 

- 70.976 km dróg publicznych, 
- 178.159 dróg wewnętrznych. 
 
Nadto w granicach gminy znajduje się 10 km dróg krajowych, 7 km dróg wojewódzkich, 

36 km dróg powiatowych. 
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Tabela nr 34 
Wykaz dróg publicznych na terenie Gminy Żabia Wola. 
 

 
Lp. 

 

 
Nr drogi 

 

 
Miejscowości 

 

Nazwa drogi 
 

1 150601W Żabia Wola, Jastrzębnik ul. Jesionowa 

2 150601W Żelechów ul. Topolowa 

3 150602W Huta Żabiowolska ul. Główna 

4 150603W Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice ul. Pałacowa 

5 150604W Żabia Wola ul. Przejazdowa 

6 150604W Zalesie ul. Grodziska 

7 150604W Władysławów ul. Na Skraju (częściowo) 

8 150604W Musuły 
ul. Grodziska (częściowo,  

do ul. Radońskiej) 

9 150605W Bieniewiec ul. Chełmońskiego 

10 150606W Żelechów ul. Krakowiańska 

11 150607W Zaręby ul. Skowronia 

12 150608W Skuły ul. Dębowa 

13 150609W Skuły, Bartoszówka ul. Okrężna 

14 150610W Skuły ul. Północna 

15 150610W Bolesławek, Słubica Wieś ul. Dzikiej Kaczki 

16 150610W Słubica Wieś 
ul. Słowicza (pomiędzy Dzikiej Kaczki  

i Słoneczną) 

17 150611W Słubica, Słubica A, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Oddział ul. Słoneczna 

18 150612W Grzegorzewice, Lasek ul. Słoneczna 

19 150613W Piotrkowice, Redlanka ul. Przejazdowa 

20 150613W Petrykozy Al. Jesionowa 

21 150614W Petrykozy, Lasek ul. Główna 

22 150615W Słubica Dobra, Słubica A, Słubica B ul. Graniczna 

23 150616W Kaleń ul. Makowa 

24 150617W Nowa Bukówka ul. Rumiankowa 

25 150618W Osowiec ul. Szkolna 

26 150619W Osowiec ul. Dębowa 

27 150620W Musuły ul. Folwarczna 

28 150621W Ojrzanów ul. Kresowa 

29 150622W Żelechów ul. Kościelna 

30 150623W Siestrzeń ul. Rozalińska 

31 150624W Kaleń ul. Fiołkowa 

32 150625W Jastrzębnik, Żelechów ul. Pszeniczna 

33 150625W Jastrzębnik, Żelechów ul. Skrajna 

34 150625W Jastrzębnik, Żelechów ul. Jastrzębska 

35 150626W Wycinki Osowskie, Musuły, Zalesie ul. Zdrojowa 

36 150627W Żabia Wola ul. Chełmońskiego 

37 150628W Żabia Wola ul. Ślaskiego 

38 150629W Żabia Wola ul. Osiedlowa 

39 150630W Żabia Wola ul. Krańcowa 

40 150631W Piotrkowice ul. Piaskowa 
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Lp. 

 

 
Nr drogi 

 

 
Miejscowości 

 

Nazwa drogi 
 

41 150632W Piotrkowice 
bez nazwy (dz. nr ew. 344 i 346) 

(to są rejony ul. Kolejowej) 

42   Józefina, Huta Żabiowolska, Wycinki Osowskie ul. Brzozowa 

43   Wycinki Osowskie ul. Magnolii 

44   Wycinki Osowskie ul. Motylkowa 

45   Oddział ul. Zagrodowa 

46   Siestrzeń ul. Objazdowa 

47   Władysławów ul. Objazdowa 

48   Bartoszówka, Skuły ul. Strażacka 

49   Żelechów ul. Polna 

50   Żelechów ul. Karolkowa 

51   Jastrzębnik ul. Ziołowa 

52   Jastrzębnik, Żelechów ul. Mazowieckie Pola 

53   Lasek, Grzegorzewice ul. Popiele 

54   Lasek ul. Św. Anny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola 
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Mapa nr 3  
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. łączna długość dróg stanowiących własność 

Gminy Żabia Wola wynosi 249,135 km. Gęstość tych dróg wynosi średnio 2,36 km na 1,000 
km2 powierzchni. 
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Mapa nr 4 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Łączna długość stanowiących własność Gminy Żabia Wola dróg publicznych wynosi 

70,976 km. Gęstość tych dróg wynosi średnio 0,672 km na 1,000 km2 powierzchni. 
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Mapa nr 5  
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

 
Łączna długość stanowiących własność Gminy Żabia Wola dróg wewnętrznych wynosi 

178,159 km. Gęstość tych dróg wynosi średnio 1,687 km na 1,000 km2 powierzchni. 
Większość stanowiących własność Gminy Żabia Wola dróg wewnętrznych posiada 

nawierzchnię gruntową naturalną, żużlową i tłuczniową. To również są drogi o charakterze 
uzupełniającym (polne, osiedlowe, dojazdowe). 
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Wykres nr 9 
 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 

  

Grunt
163 330,97

65%

Masa bitumiczna
53 835,78

22%

Powierzchniowe 
utrwalenie
29 839,55

12%

Destrukt asfaltowy
1 559,00

1%

Kostka
569,70

0%

ROZKŁAD RODZAJÓW NAWIERZCHNI 
NA DROGACH STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ GMINY ŻABIA WOLA
[  M ][  % ]

Grunt Masa bitumiczna Powierzchniowe utrwalenie Destrukt asfaltowy Kostka



str. 112 
 

Mapa nr 6  
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Mapa nr 7  

 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 35  
Nakłady z budżetu gminy Żabia Wola na zadania związane z rozwojem i utrzymaniem 
infrastruktury drogowej w roku 2021. 

 
 

Lp. 
 

Nazwa zadania 
 

 
Nakład 

[ PLN brutto ] 

 
[ % ] 

1 Przebudowy i remonty dróg 1 687 936,27 46,00% 

2 Budowy oświetlenia ulicznego 530 127,87 15,00% 

3 Bieżące utrzymanie dróg gruntowych 1 333 321,24 37,00% 

4 Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych i z powierzchniowego utrwalenia 95 955,87 3,00% 

Łączny nakład 3 647 341,25 100,00% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola 

Tabela nr 36 

Wykaz zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej zrealizowanej w roku 2021. 

 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

 
 

1. 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Żabia Wola ul. Mazowieckiej  
w miejscowości Wycinki Osowskie - etap I - dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja 
oświetlenia energooszczędnego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia 
Wola 

2. 
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Lipowej w miejscowości Huta Żabiowolska  
w systemie zaprojektuj i wybuduj 

3. 
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Żabia Wola ul. Mazowiecka  
w miejscowości Wycinki Osowskie – Etap III 

4. 
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczędnego oświetlenia drogowego  
w miejscowości Władysławów ul. Główna – Etap I 

5. 
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Żabia Wola ul. Kasztanowa  
w miejscowości Zaręby 

6. 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, montaż energooszczędnych opraw oświetlenia 
drogowego na istniejących stanowiskach słupowych w Gminie Żabia Wola ul. Fiołkowa  
w miejscowości Pieńki Zarębskie – Etap I 

7. 
Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, montaż energooszczędnych opraw oświetlenia 
drogowego na istniejących stanowiskach słupowych w Gminie Żabia Wola ul. Objazdowa  
w miejscowości Siestrzeń 

8. 
Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Żabia Wola ul. Mszczonowska  
w miejscowości Skuły Etap I 

9. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. Cichej w miejscowości Żabia Wola, Etap I 

10. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola, obejmująca wymianę istniejących 
opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe LED 

11. 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Folwarcznej w miejscowości Musuły, Gmina Żabia Wola na odcinku 
od km 0+000,00 do km 615,05 

12. 
Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, 
gm. Żabia Wola na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65 

13. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola 
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7.7.   Transport  

 

7.7.1. Transport publiczny 

 
Dzięki utrzymaniu zwiększonej wartości dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych do 1 wozokilometra na poziomie 3 zł, uruchomieniu przez Wojewodę naboru 
wniosków o dopłatę na 2021 r. i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Żabia Wola 
i Powiatu Grodziskiego, po przyjęciu przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwał w dniu 16 grudnia 
2020 r. Nr 114/XXXI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych użyteczności 
publicznej na terenie gminy Żabia Wola i w dniu 27 stycznia 2021 r. Nr 3/XXXIII/2021 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu z przeznaczeniem na organizację 
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz 
po zapewnieniu przez Radę Gminy Żabia Wola odpowiednich środków finansowych                               
w Uchwale Budżetowej zapewnione zostało funkcjonowanie sieci połączeń autobusowych 
użyteczności publicznej na terenie Gminy.  

Linie powiatowe 30, 31 i 32 zapewniły połączenia po gminie oraz do miasta 
powiatowego, natomiast linie gminne 51, 52 i S zapewniały połączenia lokalne. Oferta 
przewozów została poprawiona względem poprzedniego roku. Wzrosła liczba wykonywanych 
połączeń. Zlikwidowane lub bardzo ograniczone zostało zjawisko wykluczenia 
komunikacyjnego. Utrzymano ujednoliconą taryfę dla wszystkich połączeń zachowując niskie 
ceny biletów dla pasażerów. Mieszkańcy Gminy mogli zakupić bilet na przejazd po terenie 
Gminy w cenie 2 zł, a Seniorzy 70+ będący Mieszkańcami Gminy mogli po terenie Gminy 
podróżować bezpłatnie. Bilet jednorazowy do Grodziska Mazowieckiego kosztował 4 zł, 
a miesięczny 100 zł. Bilet miesięczny dla Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Żabia Wola 
kosztował jedyne 6 zł i koszt jego zakupu na podstawie złożonego wniosku był zwracany 
uprawnionym do tego rodzicom lub opiekunom uczniów zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 oraz art. 
39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 

Dużą uwagę przywiązano do systemu informacji pasażerskiej, zapewnieniu aktualnych, 
czytelnych schematów połączeń i rozkładów jazdy. Wszystkie pojazdy obsługujące połączenia 
użyteczności publicznej były zunifikowane wizualnie – miały jednolite malowanie i oznaczenia. 
W Umowa z Operatorami postawiono wysokie wymagania dotyczące pojazdów i ich 
wyposażenia, zapewniając Mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort podróżowania.  

Na początku 2021 r. rozpoczęto prace nad integracją przewozów autobusowych na 
poziomie regionu i utworzeniem Związku powiatowo-gminnego Grodziskie Przewozy 
Autobusy. Związek został powołany po przyjęciu przez Radę Gminy Żabia Wola Uchwały                     
Nr 22/XXXIV/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-
Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” oraz Uchwały Nr 58/XXXVIII/2021 
z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą 
„Grodziskie Przewozy Autobusowe”. Wiceprezesem Związku wybrany został Piotr Rybka – 
Wójt Gminy Żabia Wola, współtwórca organizacji Związku i nowej regionalnej sieci połączeń 
autobusowych. Członkami Związku zostały Gmina Żabia Wola oraz Gminy Baranów, Błonie, 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek oraz Powiat Grodziski. Jeszcze w 2021 r. Związek 
został rozszerzony o Powiat Pruszkowski. Po zapewnieniu przez Radę Gminy Żabia Wola 
odpowiednich środków finansowych w Uchwale Budżetowej w 2021 roku Biuro Związku 
rozpoczęło prace projektowe i przygotowawcze do pozyskania dopłat z Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych użyteczności publicznej i uruchomienia przewozów w 2022 r.  
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7.7.2. Transport dzieci niepełnosprawnych 

 
 

W 2021 roku 17 rodziców skorzystało ze zwrotu kosztów dowozu swoich 
niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek. Rodzice realizowali dowóz osobiście, 
a podstawę zwrotu stanowiła umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Żabia Wola, 
a rodzicem dziecka.  Dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek zajmowała się również 
firma wyłoniona w drodze przetargu. 
 
 
8.   Stan realizacji inwestycji 

 
 
Tabela nr 37 

Zadania inwestycyjne zapisane w strategii gminy Żabia Wola.  

 

Lp. Nazwa zadania Plan  
 

 

1 2 3  

WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ, w tym: 9 002 689,67 

 

 
 

 

1 
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 
(projekt ASI) - dotacja  

             5 314,67      

2 

Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej 
jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe 
rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków 
bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym 
współfinansowane z PROW-453.557,67 zł 

      4 241 660,60      

3 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - poprawa warunków 
bytowych mieszkańców gminy 

           33 554,40      

4 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania              
1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul. Jesionowej na drodze            
nr 150601W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

             4 000,00      

5 Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B            20 000,00      

6 

Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej 
jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu               
i rekreacji - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł 

      2 000 000,00      
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Lp. Nazwa zadania Plan  
 

 

1 2 3  

7 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł 

      2 698 160,00      

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU, w tym: 7 360 255,10  

1 Modernizacja aparatury pomiarowej na sieci WOD-KAN            50 000,00      

2 
Budowa chodnika w m. Siestrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje - 
finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych              
w kwocie 200.000,00 zł 

         200 000,00      

3 Wykonanie projektów dróg i chodników          151 250,00      

4 Wykonanie przepustów drogowych w m. Grzymek            18 113,32    

5 Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły          419 200,00      

6 
Zakup wiat przystankowych wraz z elementami infrastruktury 
przystankowej w Żabiej Woli 

           40 000,00      

7 
Modernizacja infrastruktury przystankowej w miejscowości Siestrzeń 
(MIAS) 

           20 000,00      

8 Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Żelechów (MIAS)            20 000,00      

9 Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Osowiec (MIAS)            20 000,00      

10 
Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego             
w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 
0+000,00 do km 0+993,65 

      3 298 533,06      

11 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Żelechów - Etap I            30 750,00      

12 Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzanów          290 870,00      

13 
Modernizacja dachu wraz z montażem instalacji odgromowej budynku 
socjalnego przy ul. Parkowej w Osowcu 

         200 000,00      

14 Zakup gruntów pod drogi gminne             80 000,00      

15 Zagospodarowanie gruntów sołeckich          119 035,63      

16 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku UG i GOPS                 
w Żabiej Woli  

         150 000,00      

17 Budowa placu zabaw w m. Bartoszówka            10 000,00      

18 
Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne             
i sportowe w miejscowości Musuły (MIAS) 

           20 000,00      

19 Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach (MIAS)            20 000,00      

20 Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice (MIAS)            20 000,00      

21 Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy          150 000,00      

22 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola            39 048,81      

23 Zakup pralnicy oraz suszarki dla OSP Żelechów            35 140,00      

24 Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Skuły            33 198,93      

25 Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Żelechów            26 650,00      
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Lp. Nazwa zadania Plan  
 

 

1 2 3  

26 
Modernizacja ogrodzenia oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej ulicy 
Słonecznej, działka nr ewid. 122, na działkę nr. ewid. 34 w miejscowości 
Słubica Dobra 

         100 000,00      

27 Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej          315 000,00      

28 
Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP  
w Józefinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów 

           31 000,00      

29 Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzanów            70 971,00      

30 Modernizacja zachodniej elewacji budynku SP w Józefinie          150 000,00      

31 Modernizacja elewacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli          200 000,00      

32 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów          249 998,52      

33 Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie (MIAS)            20 000,00      

34 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola          283 500,00      

35 
Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa 
oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy 
Żabia Wola 

         403 595,83      

36 
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi zadań gminnego 
punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" 

           14 400,00      

37 
System wspomagający zarządzania jakością powietrza wraz z 
przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na 
terenie Gminy Żabia Wola 

           60 000,00      

WYDATKI W FORMIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH, w tym: 440 000,00  

1 
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. 
Bartoszówka na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865mb) 

         200 000,00      

2 Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb)          200 000,00      

3 
Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz  
z drogą gminną Nr 150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola 

           40 000,00      

Ogółem wydatki majątkowe     16 802 944,77      
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 38 

Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w gminie Żabia Wola.  

 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  
Koszt  
w PLN 

Uwagi 

1. 

Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie  
e-administracji i geoinformacji 
(projekt ASI) - dotacja 

Swym zakresem zadanie będzie obejmowało: stworzenie systemu 
teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu 
Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych; utworzenie  
i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego; zakup 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego do prawidłowego 
działania systemu e-Urząd; cyfryzację baz danych wchodzących w skład 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wsparcie techniczne dla 
gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji usług 
elektronicznej administracji i geoinformacji. 

0,00 Zadanie realizowane od 2017 roku 

2. 

Dostosowanie infrastruktury 
społecznej Gminy Żabia Wola 
do średniej jakości 
występującej w sąsiednich 
gminach poprzez 
kompleksowe rozwiązania  
w zakresie gospodarki wodno-
kanalizacyjnej. Budowa 
kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Żabia Wola - 
poprawa warunków bytowych 
mieszkańców gminy - 
finansowane ze środków 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
1.000.000,00 zł, w tym 
współfinansowane z PROW-
453.557,67 zł 

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic 
usytuowanych w miejscowości Osowiec, która połączona zostanie z systemami 
kanalizacji sanitarnej Grodziska Mazowieckiego. 

3.032.313,96 Zadanie w trakcie realizacji 
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Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  
Koszt  
w PLN 

Uwagi 

3. 

Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Żabiej Woli - 
poprawa warunków bytowych 
mieszkańców gminy 

Zakres zadania obejmował zakup żurawia w ilości 2 szt. i strumienic  
w ilości 2 szt.  w celu zamontowania w zbiornikach SBR na  oczyszczalni 
ścieków w Żabiej Woli. 

33.554,40 
Zadanie zostało zrealizowane  

i rozliczone 24.06.2021 r. 

4. 

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obszarze 
oddziaływania 1 przejścia dla 
pieszych w Żabiej Woli na  
ul. Jesionowej na drodze nr 
150601W - Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Zakres zadania miał obejmować poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
obszarze ul. Jesionowej w Żabiej Woli, budowa przejścia dla pieszych 
doświetlenie przejścia  

0,00 

Zadanie nie zostało zrealizowane 
ponieważ złożona oferta 

przewyższała wysokość środków 
zabezpieczonych w budżecie 

gminy, ponowne postępowanie 
było niemożliwe z uwagi na 

wygaszenie dofinansowania. 

5. 
Przebudowa ul. Granicznej w 
m. Słubica B 

wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Granicznej na odcinku 
178 m łączący drogę serwisową (drogi krajowej S8) z wybudowaną w latach 
poprzednich drogą ul. Graniczną.  

20.000,00 

Planowana na rok 2021 kwota  
w wysokości 20.000,00 zgodnie  
z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 
została ujęta w wykazie 
wydatków, które nie wygasają ̨ 
z upływem roku budżetowego. 
Środki zostały wydatkowane na 
dokumentację projektową ulicy. 
Zadanie jest realizowane w 2022 r. 
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Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  
Koszt  
w PLN 

Uwagi 

6. 

Dostosowanie infrastruktury 
społecznej Gminy Żabia Wola 
do średniej jakości 
występującej w sąsiednich 
gminach w zakresie oświaty, 
sportu i rekreacji - 
finansowane ze środków 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
2.000.000,00 zł 

Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji 
gazowej” – Etap II 

1.477.952,55 Zadanie w trakcie realizacji. 

7. 

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej oraz budowa 
pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej w msc. Skuły - 
finansowane ze środków 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
500.000,00 zł 

Zadanie obejmuje w szczególności budowę hali sportowej, rozbudowę 
istniejącej części budynku Szkoły wraz z zapleczem dydaktycznym, urządzenie 
terenu sąsiadującego z obiektem w postaci ciągów pieszych i jezdnych oraz 
parkingów.  

125.610,60 

Na drodze postępowań 
przetargowych procedowanych   

w roku 2021 nie wyłoniono 
wykonawcy inwestycji. Kwota  
125.610,60 zł przeznaczona 

została na opracowanie zamiennej 
dokumentacji technicznej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 39 

Zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w gminie Żabia Wola. 

 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania Koszt w PLN Uwagi 

 

1. 
Modernizacja aparatury 
pomiarowej na sieci WOD-KAN 

Zakres zadania obejmował  wymianę  starych wodomierzy  na wodomierze z 
nakładką radiową  z cechą legalizacyjną 2021. Wymieniono łącznie 266 szt. 
wodomierzy oraz zamontowano 30 szt. nakładek radiowych. Prace te były 
prowadzone   w miejscowościach  Żabia Wola i Żelechów. 

49.680,00 

Termin rozpoczęcia realizacji 
zadania tj.  12.10.2021 r.  

Termin zakończenia realizacji 
zadania tj. 22.12.2021 r. 

 

2. 

Budowa chodnika w m. Siestrzeń 
wraz ze zjazdami na istniejące 
posesje - finansowane ze 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
200.000,00 zł 

Zadanie zostało wykonane w roku 2021 w zakresie wykonania dokumentacji 
projektowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, z uwagi wystąpienie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, zadanie zakończono w roku 2022 r.  

200.000,00 

Z planowanej na rok 2021 kwoty  
w wysokości 200.000,00 zł 

wydatkowano 35.670,00 zł na 
dokumentację projektową, 

natomiast pozostałe środki w 
wysokości 164.330,00 zł - zgodnie 

z Uchwałą nr 150/XLVIII/2021 
zostały ujęte w wykazie 

wydatków, które nie wygasają ̨             
z upływem roku budżetowego. 

 

3. 
Wykonanie projektów dróg i 
chodników 

Wykonano dokumentację projektową dla dróg na terenie Gminy tj.  
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w zakresie  budowy 
chodnika w miejscowości Osowiec i Józefina, Gmina Żabia Wola, wykonano 
aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie 
Gminy Żabia Wola - ul.  Krakowiańska w miejscowości Żelechów, 
dokumentacja na przebudowę ul. Granicznej w miejscowości Słubica B., 
przebudowę ul. Polnej w miejscowości Żelechów.  

85.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

4. 
Wykonanie przepustów 
drogowych w m. Grzymek 

Wymieniono dwa uszkodzone i nieszczelne betonowe rury przepustowe 
usytuowane poprzecznie do ul. Wspólnej w Grzymku na jedną kompozytową 
rurę przepustową wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscu wymiany 
przepustu. Przepust osadzono na betonowych ścianach czołowych a teren 
bezpośrednio sąsiadujący uporządkowano. 

18.113,32 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

5. 
Przebudowa ulicy Folwarcznej w 
m. Musuły 

Na odcinku około 600 metrów począwszy od połączenia z ul. Grodziską 
wybudowano nową konstrukcję drogi zwieńczoną nawierzchnią z masy 

419.196,27 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
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Lp. Tytuł zadania Zakres zadania Koszt w PLN Uwagi 

 
bitumicznej. Z uwagi na trudne warunki wodne w terenie inwestycji zadanie 
obejmowało w szczególności zastosowanie efektywnego systemu 
odwodnienia pasa drogowego w postaci dodatkowego drenażu 
usytuowanego w poboczu przepuszczalnym. 

6. 
Zakup wiat przystankowych wraz 
z elementami infrastruktury 
przystankowej w Żabiej Woli 

 
Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe w miejscowości Żabia Wola. 39.369,84 

Zadanie zostało zakończone 
i rozliczone 

 

7. 
Modernizacja infrastruktury 
przystankowej w miejscowości 
Siestrzeń (MIAS) 

Wybudowano peron przystankowy w miejscowości Siestrzeń przy  
ul. Grodziskiej, na którym zamontowano przeszkloną wiatę przystankową. 

20.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

8. 
Budowa infrastruktury 
przystankowej w miejscowości 
Żelechów (MIAS) 

Wybudowano peron przystankowy w miejscowości  Żelechów przy  
ul. Chełmońskiego, na którym zamontowano przeszkloną wiatę 
przystankową. 

20.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

9. 
Budowa infrastruktury 
przystankowej w miejscowości 
Osowiec (MIAS) 

Wybudowano peron przystankowy w miejscowości Osowiec przy  
ul. Szkolnej, na którym zamontowano przeszkloną wiatę przystankową. 

20.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

10. 

Przebudowa drogi gminnej  
nr 150605W w ciągu ulicy 
Chełmońskiego w miejscowości 
Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na 
odcinku od km 0+000,00 do km 
0+993,65 

Przebudowano odcinek drogi o długości ok. 993 m w miejscowości 
Bieniewiec. Wbudowano nową konstrukcję drogi zwieńczoną nawierzchnią  
z masy bitumicznej o szerokości 5,50 m. W ciągu drogi wybudowano również 
chodnik oraz przebudowano system odwodnienia. 

3.297.531,53 

Z planowanej na rok 2021 kwoty 
w wysokości 3.298.533,06 zł, 
wydatkowano 993.840,00 zł, 
natomiast pozostałe środki                    

w wysokości 2.303.691,53 zł – 
zgodnie z Uchwałą                                   

Nr 150/XLVIII/2021 zostały ujęte   
w  wykazie wydatków, które nie 

wygasają ̨z upływem roku 
budżetowego (tj. 99,97 %). 

 

11. 
Przebudowa ulicy Polnej w 
miejscowości Żelechów - Etap I 

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Polnej  
w miejscowości Żelechów.  
 

30.750,00 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

12. 
Przebudowa ulicy Suchodolskiej 
w m. Ojrzanów 

Na odcinku około 350 metrów bieżących wbudowano nową konstrukcję drogi 
z nawierzchnią z masy bitumicznej. 

290.800,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
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13. 

Modernizacja dachu wraz z 
montażem instalacji odgromowej 
budynku socjalnego przy                     
ul. Parkowej w Osowcu 

Inwestycja miała na celu uszczelnienie dachu i powstrzymanie przecieków, 
które są przyczyną niszczenia i degradacji innych elementów konstrukcyjnych 
budynku, narażonych i poddawanych ustawicznie negatywnemu 
oddziaływaniu niesprzyjających warunków pogodowych, a w szczególności: 
opadów atmosferycznych, coraz częściej występujących deszczów nawalnych, 
nawałnic, gwałtownych ulew w podczas wichury, latem wysoką temperaturą 
z dużym dobowym gradientem w zakresie temperatur dodatnich i silnemu 
promieniowaniu UV, a zimą niskich temperatur, mrozu i dużym dobowym 
gradientem w zakresie temperatur ujemnych i innych zjawisk. Celem zadania 
było powstrzymanie przecieków z dachu i wyeliminowanie wilgoci, która jest 
główną przyczyną degradacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych                
i wykończeniowych całego obiektu budowlanego. 

200.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

14. Zakup gruntów pod drogi gminne 
Wydatek zrealizowano na zakup gruntów pod drogi gminne oraz  czynności 
geodezyjne. Czynności geodezyjne, które z przyczyn niezależnych od geodety 
nie mogły zostać zrealizowane w 2021 zostaną zakończone w 2022 r. 

74.716,36 
Zadanie w trakcie realizacji 

 
 

15. 
Zagospodarowanie gruntów 
sołeckich 

Środki przeznaczono na budowę placu zabaw w m. Osowiec Parcela, montaż 
altany w m. Kaleń, zagospodarowanie działek sołeckich w m. Kaleń i m. 
Musuły. 

119.030,47 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

16. 
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy budynku UG i 
GOPS w Żabiej Woli 

Zakres umowy obejmował uporządkowanie przestrzeni publicznej przy 
budynku GOPS i Urzędu Gminy w Żabiej Woli poprzez wykonanie miejsca 
parkingowego na osób niepełnosprawnych, poprawa komunikacji pomiędzy 
GOPS a UG, przebudowa zjazdów przy Ośrodku Zdrowia, odprowadzenie 
wody z terenów położonych bezpośrednio przy budynkach użyteczności 
publicznej. 

116.884,53 

Umowa na realizację  została 
rozwiązana przez Zamawiającego  

z uwagi na brak realizacji 
przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

 

17. 
Budowa placu zabaw w m. 
Bartoszówka 

Zakupiono i zamontowano zastawy zabawowe wg. koncepcji sołectw Skuły  
i Bartoszówka.  

9.992,52 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

18. 

Zagospodarowanie miejsca 
publicznego pełniącego funkcje 
rekreacyjne i sportowe w 
miejscowości Musuły (MIAS) 

Uporządkowano teren działki sołeckiej i urządzono na niej plac zabaw, 
składający się m.in. z zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową oraz bujak. Plac 
został ogrodzony. 

20.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

19. 
Budowa tras NORDIC WALKING  
w Grzegorzewicach (MIAS) 

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane tablice informacyjnych, 
zakup kijków do ćwiczeń Nordic Walking oraz kamizelki odblaskowe. 

20.000,00 
Zadanie zostało zakończone 
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20. 
Zadbanie o ład przestrzenny 
sołectwa Piotrkowice (MIAS) 

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane foto pułapki, tablice 
zakazujących wyrzucanie śmieci, informacyjnych o występowaniu zwierząt 
pod ochroną oraz innych przy zachowaniu ładu przestrzennego. 

20.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

21. 
Zakup sprzętu IT i 
oprogramowania dla potrzeb 
Urzędu Gminy 

Zakupiono: serwer, 11 komputerów stacjonarnych, 10 monitorów oraz  
dodatkowo zmodernizowano 10 komputerów stacjonarnych. 

140.258,45 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

22. 
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 
dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia 
Wola 

Zakupiono 2 kserokopiarki  39.048,81 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

23. 
Zakup pralnicy oraz suszarki dla 
OSP Żelechów 

Zakupiono pralnicę i szafę suszącą na odzież strażacką 35.140,00 Zadanie zostało zrealizowane  

24. 
Zakup nowego sprzętu 
specjalistycznego do ratowania 
dla OSP Skuły 

Zakupiono: rozpieracz kolumnowy z przedłużkami, podporę stabilizacyjną, 
wspornik progowy kątowy. 

33.198,93 
Zadanie zostało zrealizowane  

i rozliczono 
 

25. 
Zakup nowego sprzętu 
specjalistycznego do ratowania 
dla OSP Żelechów 

Zakupiono: motopompę pływającą, aparat powietrzny, butla kompozytowa, 
pompa SR. 

26.650,00 
Zadanie zostało zrealizowane 

i rozliczono 
 

26. 

Modernizacja ogrodzenia oraz 
przebudowa zjazdu z drogi 
gminnej ulicy Słonecznej, działka 
nr ewid. 122, na działkę nr. ewid. 
34 w miejscowości Słubica Dobra 

Wykonano przebudowę zjazdu z ul. Słonecznej na działkę 34 na której 
zlokalizowany jest budynek szkolny. Wykonano rozbiórkę starego i budowę 
nowego ogrodzenia działki. 

99.015,00    
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

27. 
Modernizacja pomieszczeń w 
budynku dawnej SP w Słubicy 
Dobrej 

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń na parterze  budynku oraz 
remont części pomieszczeń na poddaszu z przeznaczeniem na zajęcia 
dydaktyczne dla uczniów ze szkoły w Skułach (na czas rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Skułach). 

314.249,63 
Zadanie zostało zakończone 

 
 

28. 

Modernizacja i przebudowa 
instalacji kanalizacyjnej w 
budynku SP w Józefinie związane 
z funkcjonowaniem separatora 
tłuszczów 

Modernizacja polega na przebudowie instalacji kanalizacji związanej  
Z prawidłowym działaniem separatora - dotyczy wydzielenia z 
ogólnospławnej kanalizacji sanitarnej: kanalizacji tłuszczowej 
odprowadzającej ścieki z kuchni i kanalizacji fekalnej, odprowadzającej 
pozostałe ścieki z całego obiektu. W tym celu należało wyłączyć lokal 
użytkowy (kuchnia wynajmowana przez szkołę). 

31.000,00 

Zgodnie z Uchwałą nr 
50/XLVIII/2021 planowane na 

2021 r środki w wysokości 
31.000,00 - w 100% zostały ujęte 
w wykazie wydatków, które nie 

wygasają ̨z upływem roku 
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budżetowego z uwagi na brak 
możliwości realizacji zadania                 

w roku 2021. Planowana realizacja 
zadania w terminie do            

30.06.2022 r. 

29. 
Zakup i montaż platformy dla 
osób niepełnosprawnych w SP 
Ojrzanów 

Zakupiono i zainstalowano platformę z mechanizmem automatycznego 
podnośnika, umożliwiającą przemieszczanie się osobom  
z niepełnosprawnościami po linii schodów. 

70.971,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

30. 
Modernizacja zachodniej elewacji 
budynku SP w Józefinie 

Inwestycja miała na celu poprawę estetyki elewacji zachodniej budynku. 
Roboty przewidują: czyszczenie i przetarcie elewacji, naprawę ubytków  
i różnego rodzaju pęknięć i zarysowań, naprawę i uszczelnienie cieknących 
rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich i parapetów, dwukrotne 
malowanie farbami silikatowymi z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki 
oraz naprawę i odnowienie cokołów. 

148.753,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

31. 
Modernizacja elewacji Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli 

Zakres modernizacji obejmuje w szczególności: 
1) Przetarcie i czyszczenie elewacji z luźnych płatów łuszczącej się farby, 
2) Naprawa pęknięć ścian i ościeży: usunięcie zbędnych elementów uprzednio 
zamontowanych na elewacjach, oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie, 
uszczelnienie i przetarcie pęknięć, szczelin i ubytków również obwodowo 
wokół stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej, 
3) Naprawa istniejących obróbek blacharskich, parapetów i innych 
elementów zamontowanych na elewacji wraz z przygotowaniem do 
malowania, 
4) Przygotowanie powierzchni elewacji do malowania: czyszczenie, mycie, 
odtłuszczenie, gruntowanie oraz zabezpieczenie stolarki -ślusarki okiennej 
i drzwiowej oraz parapetów i balustrad, 
5) Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi lub silikatowymi. 

170.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

32. 
Utworzenie i wyposażenie Klubu 
Senior + w miejscowości 
Żelechów 

Zakres prac remontowych obejmował: 
1) Remont pomieszczenia ogólnodostępnego pełniącego funkcję sali spotkań 
(spożywanie posiłków, zajęcia plastyczne, zajęcia kreatywne), 
2) Remont pomieszczenia ogólnodostępnego pełniącego funkcję sali 
rekreacyjnej (kącik telewizyjny, przestrzeń do zajęć ruchowych, kącik 
wypoczynkowy), 

249.998,52    
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
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3) Remont pomieszczenia kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia 
do przygotowania i spożycia posiłku (pomieszczenie kuchenne, chłodnia, 
zmywalnia), 
4) Remont łazienek do pełnienia funkcji 3 toalet (dla kobiet, dla mężczyzna, 
dla osób niepełnosprawnych, przedsionek toalet) wraz z umywalkami; 
5) Remont pomieszczenia poprzez przystosowanie do funkcję szatni dla 
seniorów, 
6) Remont korytarza z wyodrębnieniem miejsca pełniące funkcję 
pomieszczenia porządkowego. 

33. 
Montaż oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Wycinki 
Osowskie (MIAS) 

Zakres zadania w kontekście dofinansowania MIAS obejmował budowę 
sześciu latarni oświetlenia w ciągu drogi powiatowej ul. Mazowieckiej  
w miejscowości Wycinki Osowskie. 

20.000,00    

Oświetlenie wybudowano, jednak 
nie było możliwości zasilenia z 

uwagi na trudności natury 
formalnej ze zlokalizowaniem 
szafki zasilającej. Planowany 

termin uruchomienia oświetlenia - 
do końca sierpnia 2022 roku. 

 

34. 
Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Żabia 
Wola 

Wymieniono 270 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy z opraw 
sodowych na energooszczędne oprawy LED. To zadanie pozwoliło 
podwyższyć parametry skuteczności latarni a przy tym zaoszczędzić energię 
elektryczną. 

279.976,91 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

35. 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia energooszczędnego 
oraz budowa oświetlenia z 
wykorzystaniem źródeł 
odnawialnych na terenie Gminy 
Żabia Wola 

W miejscowościach, które przeznaczyły środki Funduszu Sołeckiego na cele 
związane z rozwojem oświetlenia ulicznego realizowano zadania w tym 
zakresie. Zadania polegały na opracowywaniu dokumentacji technicznej oraz 
budowie infrastruktury oświetlenia ulicznego. Rodzaj wybudowanych 
urządzeń wchodzących w skład infrastruktury w poszczególnych 
miejscowościach uzależniony był od środków posiadanych przez 
poszczególne sołectwa. 

373.215,55 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

36. 

Zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego na potrzeby 
obsługi zadań gminnego punktu 
konsultacyjno-informacyjnego 
programu "Czyste Powietrze" 

Zakup kserokopiarki. 14.378,70 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
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37. 

System wspomagający 
zarządzania jakością powietrza 
wraz z przeprowadzeniem 
kampanii informacyjnej wśród 
mieszkańców na terenie Gminy 
Żabia Wola 

Zadanie polegało na zakupieniu czterech sensorów pomiarowych mierzących 
dobowe i godzinowe stężenie w szczególności pyłu zawieszonego PM10. 
Pozyskane dane wykorzystane zostaną do analiz parametrów jakości 
powietrza na terenie gminy. W ramach zadania zostały zakupione 4 ekrany 
LED, które wyświetlają dane z sensorów. Ekrany zostały zamontowane na 
obiektach szkolnych w m. Ojrzanów, Skuły, Józefina oraz na budynku Urzędu 
Gminy. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie dwóch akcji 
informacyjno - edukacyjnych. 
 

60.000,00 
Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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Tabela nr 40 

Środki finansowe przekazane przez gminę Żabia Wola.  

 

Lp. Tytuł zadania Zakres zadania  Koszt  Uwagi 
 

1. 

Modernizacja nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1521W w m. 
Bartoszówka na odcinku od km 
7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 
865mb) 

Przekazano środki na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na zadanie 
pn. „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka 
na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865mb)” 

200.000,00    
Zadanie zostało 

zakończone  
i rozliczone 

 

2. 
Remont drogi 1519W 
Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb) 

Przekazano dotację dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zadanie  
pn. „Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb)” 

200.000,00    
Zadanie zostało 

zakończone  
i rozliczone 

 

3. 

Rozbudowa skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 1520W  
i 1521W wraz z drogą gminną 
Nr 150609W, w miejscowości 
Skuły, gmina Żabia Wola 

Przekazano dotację dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na zadanie  
pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz  
z drogą gminną Nr 150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola” 

40.000,00 
Zadanie zostało 

zakończone  
i rozliczone 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia Wola. 
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9.     Pozyskiwanie środków zewnętrznych  
 

 

Gmina w ubiegłym roku aktywnie ubiegała się o środki zewnętrzne. Dzięki zaangażowaniu pracowników i pomimo niewielkiego budżetu 
możemy współrealizować gminne inwestycje, dokonywać zmian w przestrzeni publicznej, które zmieniają nasze otoczenie i podnoszą poziom 
życia mieszkańców gminy Żabia Wola.  
 

Tabela nr 41 

Przedstawia listę projektów złożonych w roku 2021.  

 
 

Lp. 
 

 
Tytuł projektu 

 

 
Wartość projektu 

 

 
Okres realizacji 

 

 
Uwagi 

 

1. SENIOR+ Moduł II 
„Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Słubicy Dobrej” 109.620,12 ZŁ 

01.01.2021 r. –
31.12.2021 r. 

Dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
na realizację  zadania w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” 
na lata 2021-202500000 – Senior + edycja 2021 moduł II.  

2. SENIOR+ Moduł I 
„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+  

w miejscowości Żelechów ” 
249.998,52 zł 

04.05.2021 r. –
31.12.2021 r. 

 Dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego na realizację  zadania w ramach Programu 
Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-202500000 – Senior + edycja 
2021 moduł I 

3. Mazowiecki Instrument Wsparcia ochrony Powietrza  
i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 

„system wspomagający zarządzanie jakością powietrza 
wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej 
wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” 

60.000,00 zł 
01.06.2021 r. - 
16.11.2021 r. 

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 
na realizację zadania w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu (MIWOPiM) 
MAZOWSZE 2021”. 

4. MIAS 2021  
„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości 

Wycinki Osowskie”. 
20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   

5. MIAS 2021  
„Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości 

Żelechów”. 
20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   
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Lp. 

 

 
Tytuł projektu 

 

 
Wartość projektu 

 

 
Okres realizacji 

 

 
Uwagi 

 

6. MIAS 2021  
„Modernizacja infrastruktury przystankowej  

w miejscowości Siestrzeń”. 
20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   

7. MIAS 2021  
„Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego 

funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości 
Musuły”. 

20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   

8. MIAS 2021  
„Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach”. 

20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   

9. MIAS 2021  
„Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości 

Osowiec”. 
20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   

10.  MIAS 2021  
„Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice”. 

20.000,00 zł Do 02.11.2021 r. 

Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021.  
Wniosek złożony 25.03.2021 r.   

11. RFRD 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych na ul. Spółdzielczej łączącej się 
z drogą powiatową ul. Warszawską  

w miejscowości Żabia Wola 

250.000,00 zł 

Planowany okres 
realizacji 

Czerwiec 2021 r. 
– koniec maja 

2022 r. 

Dofinansowanie nie zostało przyznane. 

12. RFRD 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

przejściach dla pieszych na ul. Jesionowej  
w miejscowości Żabia Wola 

  

Dofinansowanie zostało przyznane, ale ze względu na krótki czas 
pozyskania dokumentów formalnych (brak ofert wykonawców) 
niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie podpisanie 
umowy nie doszło do skutku. 

13.  
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy 

Żabia Wola   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na realizację zadania 
,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola 
w 2021 r.”. 
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Tytuł projektu 

 

 
Wartość projektu 

 

 
Okres realizacji 

 

 
Uwagi 

 

14. Zdalna Szkoła+ 
,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach” 54.999,75 zł 
Październik       

2020 r. – kwiecień 
2021 r. 

Dofinansowanie ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020  – Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu  
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach Projekt ZDALNA SZKOŁA+ w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

15. RFRD                     
 „Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy 

Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina 
Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 

0+993,65” 

4.598.680,00 zł 
Styczeń 2021 r. – 
grudzień 2021 r. 

Dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych (FDS). 
 

16.  
RFIL (I transza) 

500.000,00 zł 
 

Do 01.12.2022 r. 
 

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin  
i powiatów.  
Sposób rozliczenia:  
Przedkładanie do właściwego wojewody w formie elektronicznej, 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą, rocznych informacji  
o wykorzystaniu środków, na określonym w uchwale Rady Ministrów 
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego wzorze, według stanu na koniec 
roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który 
sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia 
wydatkowania przekazanych środków.  
Środki przesunięte na rozbudowę Sz. P. w Skułach 
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17. 

RFIL 6                               
 „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia 

Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich 
gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji poprzez 

rozbudowę OSP Żelechów”. 
 

3.610.000,00 zł 2021 r. – 2022 r. 

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego.  
Sposób rozliczenia:  
Przedkładanie do właściwego wojewody w formie elektronicznej, 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą, rocznych informacji  
o wykorzystaniu środków, na określonym w uchwale Rady Ministrów 
w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego wzorze, według stanu na koniec 
roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu, za który 
sporządzana jest informacja, oraz 60 dni od dnia zakończenia 
wydatkowania przekazanych środków.  

18. MALUCH+ 2021 MODUŁ II 
,,Rozwój instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3” 94.397,08 zł 
Styczeń 2021 r. – 
grudzień  2021 r. 

Dofinansowanie z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego            
w Warszawie na realizację zadania wynikającego z Resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+” edycja 2021 (moduł II). Umowa zawarta z Wojewodą 
Mazowieckim.  

19.  RFIL  
Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia 
Wola  do średniej jakości występującej w sąsiednich 
gminach poprzez kompleksowe wykonanie 
niezbędnych prac zapewniających bezpieczeństwo na 
drogach gminny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Projektowane zadanie będzie obejmowało budowę 
chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości 
Siestrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje – ulica 
Grodziska. 

950.000,00 zł. – 

 
 
 
 
Dofinansowanie nie zostało przyznane. 
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20. RFIL  
Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia 
Wola  do średniej jakości występującej w sąsiednich 
gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie 
gospodarki kanalizacyjnej.   
Projektowane zadanie będzie obejmowało budowę 
sieci kanalizacyjnej na odcinku około 1 km  
w miejscowości Siestrzeń, z możliwością włączenia się 
do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozalin 
znajdującej się na terenie Gminy Nadarzyn. 

1.845.000,00 zł. – 

 
 
 
 
Dofinansowanie nie zostało przyznane. 

21. RFIL  
Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia 
Wola  do średniej jakości występującej w sąsiednich 
gminach poprzez kompleksowe wykonanie 
niezbędnych prac zapewniających bezpieczeństwo na 
drogach gminny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Projektowane zadanie będzie obejmowało budowę 
chodnika w miejscowości Siestrzeń wraz ze zjazdami 
na istniejące posesje – ulica Rozalińska. 

350.000,00 zł. Do 12.2022 r. 

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego.  
 

22. FOGR 
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Suchodolskiej  
w miejscowości Ojrzanów, gmina Żabia Wola 

260.739,93 zł 30.11.2021 r. 
Dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa 
Mazowieckiego. 

23.  Sportowa Polska 
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Skułach 
7.172.907,79 zł 

Od 02.07.2021 r., 
do 31.12.2022 r. 

Dofinansowanie ze środków krajowych „Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Edycja 2021. 
 

 

Wyjaśnienie oznaczeń komórek ,,lp.”: 
 

Wnioski złożone w 2021 r. na które dostaliśmy dofinansowanie 

 Wnioski złożone w 2021 r. na które nie dostaliśmy dofinansowania 

Wnioski złożone w 2021 r., podczas weryfikacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia. 
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10.    Budżet obywatelski  
 
 

10.1. Fundusz sołecki  

 
 
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są 

zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków 
życia mieszkańców. W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie uchwałą  

Nr 25/VII/2019 podjęta w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W roku ubiegłym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 
822.906,95 zł. Pierwotnie ustalone zadania we wrześniu 2020 roku były zmieniane w trakcie 
roku 2021 przez mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy. Zadania po zmianach                  
w budżecie gminy zostały zrealizowane w 93,88 %. 
 
Tabela nr 42 
Fundusz sołecki – zadania, plan i wykonanie. 
 

L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

1 Bartoszówka 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

16 066,40    16 066,40 100,00    

700-70005-6050 
Budowa placu zabaw  
w m. Bartoszówka 

5 000,00    5 000,00 100,00    

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 5 000,00    5 000,00 100,00    

926-92601-4210 

Zakup piasku na 
uzupełnienie 
nawierzchni boiska do 
siatkówki  

1 500,00    1 500,00 100,00    

RAZEM 27 566,40    27 566,40 100,00    

2 Bieniewiec 

600-60016-6050 

Przebudowa drogi 
gminnej nr 150605W  
w ciągu ulicy 
Chełmońskiego  
w miejscowości 
Bieniewiec, gmina Żabia 
Wola, na odcinku od km 
0+000,00 do km 
0+993,65 - wkład włsny 
sołectwa 

22 553,80    22 553,80    100,00    

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 3 000,00    3 000,00    100,00    

RAZEM 25 553,80    
25 553,80 100,00    

3 Bolesławek 

600-60016-4300 Skoszenie poboczy 837,13    837,13 100,00    

750-75023-4210 Zakup sprzętu grającego 2 500,00    2 146,35 85,85    

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 4 750,00    4 643,89 97,77    

750-75095-4210 Paczki na Mikołajki 1 800,00    1 798,71 99,93    



str. 136 
 

L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

6 457,50    6 457,50 100,00    

RAZEM 16 344,63    15 883,58 97,18    

4 Bukówka 
600-60016-4270 

Bieżące utrzymanie 
dróg 

32 079,48    32079,48 100,00    

RAZEM 32 079,48    32 079,48 100,00    

5 Ciepłe 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

19 895,53    
19 895,53 100,00    

600-60016-4300 
Montaż luster 
drogowych 

5 000,00    
5 000,00 100,00    

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 2 000,00    2 000,00 100,00    

RAZEM 26 895,53    26 895,53 100,00    

6 
Grzegorzewice

  

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

4 000,00    4 000,00    100,00    

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 1 565,41    1 480,10    94,55    

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

17 000,00    17 000,00    100,00    

RAZEM 22 565,41    22 480,10 99,62    

7 Grzymek  
600-60016-6050 

Wykonanie przepustów 
drogowych 

18 113,32    18 113,32 100,00    

RAZEM 18 113,32    18 113,32 100,00    

8 
Huta 

Żabiowolska 

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 1 000,00    1 000,00    100,00    

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów 

1 000,00    1 000,00    100,00    

700-70005-4300 Plac zabaw 4 300,00    4 300,00    100,00    

750-75023-4210 
Zakup kosy spalinowej  
i stołów ogrodowych 

1 424,61    1 393,00    97,78    

750-75095-4210 
Organizacja Sołeckiego  
Dnia Dziecka 

351,00    350,12    99,75    

750-75095-4220 800,00    797,40    99,68    

750-75095-4300 849,00    849,00    100,00    

750-75095-4300 
Wynajem przenośnej 
toalety 

864,00    864,00    100,00    

900-90015-4210 Zakup lamp LED 1 000,00    879,96    88,00    
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L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

29 700,00    29 368,25    98,88    

RAZEM 41 288,61    40 801,73 98,82    

9 Jastrzębnik  

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

16 236,00    0,00 0,00    

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

4 255,83    4 255,83 
100,00    

RAZEM 20 491,83    4 255,83 20,77    

10 Kaleń  

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

10 000,00    10000,00 100,00    

700-70005-6050 
Zagospodarowanie 
działki sołeckiej 

22 018,49    22018,49 100,00    

RAZEM 32 018,49    32 018,49 100,00    

11 
Kaleń-

Towarzystwo 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

9 408,00    9 408,00 100,00    

600-60016-4210 

2 kosze na śmieci i 2 
tablice informacyjne 
przy dwóch 
przystankach 
autobusowych 

2000 2000 100,00    

 

RAZEM 22 321,46    22 321,46 100,00     

12 Lasek 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

16 840,00    16 840,00    100,00     

750-75095-4210 
Zakup baterii, 
akumulatorka i kart do 
fotopułapek 

358,50    303,39    84,63     

RAZEM 17 198,50    17 143,39 99,68     

13 Musuły  
700-70005-6050 

Zagospodarowanie 
działki sołeckiej 

31 103,68    
31 103,68 100,00    

 

RAZEM 31 103,68    31 103,68 100,00     
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L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

14 Oddział 
600-60016-4300 

Uporządkowanie 
rowów i poboczy 
wzdłuż ulic: Słoneczna, 
Zagrodowa i Al. Lipowa 

19 394,06    19 394,06    100,00     

RAZEM 19 394,06    19 394,06    100,00     

15 Ojrzanów 

750-75095-4210 
Nagrody rzeczowe  
w konkursie 

1 000,00    995,08 99,51     

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 1 500,00    1 500,00 100,00     

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów 

1 500,00    1 500,00 100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

24 786,15    24 786,15 100,00     

RAZEM 28 786,15    28 781,23 99,98     

16 
Ojrzanów - 

Towarzystwo 

750-75023-4210 
Zakup ciągnika  
z wykaszarką 

9 700,00    9 700,00    100,00     

750-75075-4210 Materiały biurowe 645,00    0,00    0,00     

750-75095-4210 Organizacja przywitania 
wiosny, sprzątania 
świata, mikołajek 

1 500,00    1 374,70    91,65     

750-75095-4220 3 000,00    2 801,07    93,37     

750-75095-4210 
Zakup materiałów do 
samodzielnej budowy 
infrastruktury sołeckiej 

1 000,00    983,89    98,39     

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów 

2 000,00    2 000,00    100,00     

750-75095-4210 Tablica sołecka 500,00    0,00    0,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

3 000,00    0,00    0,00     

RAZEM 21 345,00    16 859,66 78,99     

17 Osowiec 
600-60016-6050 

Wykonanie projektu 
chodnika  

35 000,00    35 000,00    100,00     

RAZEM 35 000,00    35 000,00 100,00     

18 
Osowiec 
Parcela 

700-70005-6050 
Zagospodarowanie 
działki sołeckiej 

55 000,00    55 000,00    100,00     

600-60016-4300 
Wymiana tablic  
z nazwami ulic 

4 428,00    4 428,00    100,00     

700-70005-4210 
Zakup materiałów do 
samodzielnej budowy 
infrastruktury sołeckiej 

1 559,60    1 227,94 78,73     

RAZEM 60 987,60    60 655,94 99,46     
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L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

19 Petrykozy 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

14 000,00    14 000,00 100,00     

750-75023-4210 Zakup stołów i ławek 6 000,00    5 999,55 99,99     

750-75095-4210 Organizacja warsztatów 
kulinarnych 

700,00    699,60 99,94     

750-75095-4220 2 300,00    2 297,91 99,91     

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 1 456,03    1 456,03 100,00     

RAZEM 24 456,03    24 453,09 99,99     

20 
Pieńki 

Słubickie 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

10 028,11    10 028,11    100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

4 182,00    4 182,00    100,00     

RAZEM 14 210,11    14 210,11 100,00     

21 
Pieńki 

Zarębskie 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

13 783,20    13 783,20 100,00     

RAZEM 13 783,20    13 783,20 100,00     

22 Piotrkowice 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

12 583,72    12 583,72    100,00     

600-60016-4300 
Montaż luster 
drogowych 

2 000,00    2 000,00    100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

6 457,00    5 732,59    88,78     

RAZEM 21 040,72    20 316,31 96,56     

23 Siestrzeń 

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów 

500,00    500,00 100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

26 500,00    20 760,00 78,34     

RAZEM 27 000,00    21 260,00 78,74     
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L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

24 Skuły 

600-60016-4210 
Zakup kosza na 
przystanek autobusowy 

322,94    322,94    100,00     

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

5 000,00    5 000,00    100,00     

700-70005-6050 
Budowa placu zabaw  
w m. Bartoszówka 

5 000,00    4 992,52    99,85     

750-75023-4210 Zakup stołów i krzeseł 4 000,00    4 000,00    100,00     

750-75075-4210 
Wsparcie harcerzy - 
zakup materiałów 

1 500,00    1 478,97    98,60     

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 4 000,00    4 000,00    100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

10 000,00    10 000,00    100,00     

RAZEM 29 822,94    29 794,43 99,90     

25 Słubica A 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

7 894,06    
7 894,06 100,00    

 

600-60016-4300 Koszenie poboczy 2 000,00    2 000,00 100,00     

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 2 000,00    2 000,00 100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

7 500,00    7 500,00 100,00     

RAZEM 19 394,06    19 394,06 100,00     

26 Słubica-Wieś 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

12 500,00    12 500,00    100,00     

754-75412-4210 Wydatki na OSP Skuły 2 929,86    2 929,86    100,00     

RAZEM 15 429,86    15 429,86 100,00     

27 Władysławów 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

2 406,65    
2 406,65 100,00    

 

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów 

1 000,00    
1 000,00 100,00    

 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

18 000,00    18 000,00 100,00     

RAZEM 21 406,65    21 406,65 100,00     
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L.p. 
Nazwa 

Sołectwa 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Nazwa zadania 
Plan (stan na 
31.12.2021 r.) 

wykonanie % 

28 
Wycinki 

Osowskie 

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

43 728,11    43 728,11    100,00     

RAZEM 43 728,11    43 728,11 100,00     

29 Zaręby 
900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

25 248,87    25 248,87 100,00     

RAZEM 25 248,87    25 248,87 100,00     

30 Żabia Wola 

600-60016-4270 
Bieżące utrzymanie 
dróg 

10 000,00    10 000,00    100,00     

750-75095-4220 Organizacja dożynek  
i imprez gminnych 

1 500,38    1 500,38    100,00     

750-75095-4300 3 499,62    3 499,00    99,98     

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów 

1 860,00    1 860,00    100,00     

754-75412-6060 
Zakup pralnicy i suszarki 
dla OSP Żelechów 

8 140,00    8 140,00    100,00     

900-90015-6050 

Budowa i modernizacja 
oświetlenia 
energooszczędnego  
z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych na 
terenie Gminy Żabia 
Wola 

35 987,60    35 987,60    100,00     

RAZEM 60 987,60    60 986,98 100,00     

31 Żelechów 

600-60016-6050 
Modernizacja ul. Polnej 
w m. Żelechów - Etap I 

25 000,00    0,00 0,00     

700-70005-4300 
Zagospodarowanie 
działki sołeckiej 

1 987,60    1 987,60 100,00     

754-75412-4210 
Wydatki na OSP 
Żelechów aparat 
powietrzny 

7 000,00    7 000,00 100,00     

754-75412-6060 
Zakup pralnicy i suszarki 
dla OSP Żelechów 

27 000,00    27 000,00 100,00     

RAZEM 60 987,60    35 987,60 59,01     

Razem: 876 549,70    822 906,95 93,88    
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Żabia 
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Mając na względzie potrzeby społeczne kontynuacja funduszu sołeckiego nastąpiła               
w roku 2022. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 31 sołectwa.  

W budżecie gminy Żabia Wola na rok 2022 na fundusz sołecki przeznaczono kwotę: 
932.337,40 zł. 

 
 

10.2.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 
 

Zgodnie z zapisami „Program współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” (przyjętego uchwałą 
Nr 103/XXX/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 listopada 2020 r.) współpraca gminy z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Gmina Żabia Wola realizując cele Programu współpracy w 2021 r. udzielała 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia 
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. 

Gmina Żabia Wola na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie przeznaczyła w 2021 r. środki finansowe w łącznej kwocie 
105.000,00 zł.  

Pozafinansowa forma współpracy Gminy Żabia Wola z sektorem pozarządowym                      
w 2021 r. obejmowała w szczególności:  

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  
w celu zharmonizowania tych kierunków; 
- promowanie działalności podmiotów pożytku publicznego poprzez umieszczanie 
informacji na temat akcji, spotkań, konkursów, szkoleń oraz naborów na stronie 
internetowej Gminy (www.zabiawola.pl), oficjalnym profilu Gminy na Facebooku,  
na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w Urzędzie Gminy i w Sołectwach  
oraz w kwartalniku „Nasza gmina Żabia Wola”; 
- wspieranie organizacyjne podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
m.in. udostępnienie lokali na ich działalność statutową, umożliwienie organizowania 
przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów oraz użyczanie pomieszczeń na organizowane 
przez nie spotkania i posiedzenia; 
- działania informacyjne m.in. informowanie organizacji pozarządowych o możliwości 
pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy poprzez 
informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i możliwości pozyskania dotacji  
w ramach programów i konkursów, a także rozpowszechnianie informacji o możliwości 
przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego; 
- aktualizacja zakładki na stronie internetowej Gminy, przeznaczonej dla organizacji 
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, w której umieszczane są 
m.in. bieżące informacje dotyczące działalności organizacji, oferty szkoleń dla ich członków 
oraz informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i otwartych konkursach ofert. 

 
Pełna treść sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Żabia Wola  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                     



str. 143 
 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:  
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=8&id=1123&x=2&y=2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=8&id=1123&x=2&y=2
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Spis tabel. 

 
 

Nr 1 - Wzrost zainteresowania stroną internetową i Facebook 
Nr 2 - Analiza zatrudnienia wraz z kosztami funkcjonowania w 2021 r. jednostek gminnych. 
Nr 3 - Wykaz sołectw gminy Żabia Wola. 
Nr 4 - Zestawienie udzielonych informacji publicznych w roku 2021. 
Nr 5 - Realizacji uchwał Rady Gminy Żabia Wola wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
Nr 6  Monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych gminy Żabia Wola wg. stanu na dzień       

31 grudnia 2021 r. 
Nr 7 - Liczba ludności w gminie w latach 2014-2021 r. 
Nr 8 - Liczba ludności z podziałem na miejscowości. 
Nr 9 - Ludność w gminie Żabia Wola w przedziale produkcyjności w poszczególnych latach. 
Nr 10 - Przedstawia lokale wynajmowane w ośrodku zdrowia oraz okres najmu. 
Nr 11 - Udział w działaniach ratowniczych w 2021 r. 
Nr 12 - Ilość spraw w podstawowych kategoriach przestępstwa w latach 2019-2021. 
Nr 13 - Ilość odnotowanych wykroczeń w roku 2021. 
Nr 14 
Nr 15 

- 
- 

Ilość zdarzeń drogowych na terenie gminy Żabia Wola. 
Przedsiębiorcy z podziałem na wiek i płeć. 

Nr 16 - Ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze gminy. 
Nr 17 - Wykaz największych zakładów pracy istniejących na terenie gminy Żabia Wola.  
Nr 18 - Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w roku 2021. 
Nr 19 - Podstawowe dane o placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola                    

w 2021 r. 
Nr 20 - Zajęcia organizowane przez Dom Kultury w roku 2021, dla różnych grup wiekowych, 

stacjonarne i online. 
Nr 21 - Podstawowe dane o bibliotece. 
Nr 22 - Ilość spotkań autorskich oraz przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży. 
Nr 23 
Nr 24 
Nr 25 
 
Nr 26 

- 
- 
- 
 
- 

Wykaz nieruchomości dzierżawionych. 
Wyciąg z ww. Zarządzenia – realizacji planów miejscowych w poszczególnych latach. 
Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały 
uchwalone i weszły w życie w 2021 roku. 
Wskazuje na wzrastającą ilość wydawanych dokumentów. 

Nr 27 - Wydatki i dochody dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych za rok 2021. 
Nr 28 - Ilość wytworzonych odpadów komunalnych. 
Nr 29 - Ilość odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców z podziałem na poszczególne 

miesiące roku 2021 przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia                           
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

Nr 30 - Podstawowe informacje dotyczące stacji uzdatniania wody. 
Nr 31 - Produkcja i sprzedaż wody w 2021 r. 
Nr 32 - Ilość ścieków przyjętych do oczyszczalni w poszczególnych miesiącach 2021 r. 
Nr 33 - Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór płynnych nieczystości ciekłych wraz 

z okresem obowiązywania zezwolenia. 
Nr 34 - Wykaz dróg publicznych na terenie gminy Żabia Wola. 
Nr 35 - Nakłady z budżetu gminy Żabia Wola na zadania związane z rozwojem i utrzymaniem 

infrastruktury drogowej w roku 2021. 
Nr 36 - Wykaz zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej zrealizowanej w roku 2021. 
Nr 37 - Zadania inwestycyjne zapisane w strategii gminy Żabia Wola. 
Nr 38 - Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w gminie Żabia Wola. 
Nr 39 - Zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w gminie Żabia Wola. 
Nr 40 - Środki finansowe przekazane przez gminę Żabia Wola. 
Nr 41 - Przedstawia listę projektów złożonych w roku 2021. 
Nr 42 - Fundusz sołecki – zadania, plany i wykonanie. 
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Spis wykresów 

 
 

  

Nr 1 - Obrazuje wzrost zainteresowania stroną internetową gminy Żabia Wola. 
Nr 2 
Nr 3 
Nr 4  
Nr 5 

- 
- 
- 
- 

Obrazuje wzrost zainteresowania serwisem facebook gminy Żabia Wola. 
Przedstawia ilość wpływającej korespondencji w latach 2018-2021. 
Przedstawia graficznie informacje nt. udzielonej informacji publicznej w latach 2019-2021. 
Przyrost ludności w gminie w latach 2018-2021. 

Nr 6 
Nr 7 

- 
- 

Obrazuje demografię w przedziale produkcyjności w latach 2018-2021. 
Obrazuje graficzny wzrost ilości wydawanych dokumentów. 

Nr 8  
Nr 9 

- 
- 

Przedstawia graficzną ilość wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych latach.  
Prezentuje rozkład rodzaju nawierzchni na drogach stanowiących własność gminy Żabia 
Wola. 

   
   

 

 

Spis map 

 

 

Nr 1 
Nr 2 
Nr 3 

- 
- 

Obrazuje załącznik graficzny do ww. uchwały. 
Ukazuje system Informacji Przestrzennej eGmina.  
Prezentuje łączną długość dróg stanowiących własność gminy. 

Nr 4 - Prezentuje łączną długość dróg publicznych. 
Nr 5 - Prezentuje łączną długość dróg wewnętrznych. 
Nr 6 - Prezentuje zagęszczenie sieci dróg stanowiących własność gminy Żabia Wola. 
Nr 7 - Prezentuje zagęszczenie sieci dróg stanowiących własność gminy na 1 mieszkańca. 

 

 

 

 

 

 

 

 


