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Szanowni Państwo, 

 

Najnowszy Raport o Stanie Gminy Chotcza  jaki przedkładam mieszkańcom oraz Radzie 

Gminy Chotcza  jest podsumowaniem działalności samorządu w niełatwym 2021 roku. To już 

kolejny tego rodzaju dokument przygotowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Podobnie jak inne gminy w Polsce, Europie i na świecie, przez cały ubiegły rok 

staraliśmy się stawiać czoła wyzwaniom związanym z pandemią: chronić zdrowie  

i bezpieczeństwo mieszkańców, zapewnić normalne, sprawne funkcjonowanie organizmu 

gminnego.  

I chcę w tym miejscu przede wszystkim gorąco Państwu podziękować za to, że wzorowo 

zdaliśmy w tym czasie egzamin jako wspólnota. Dziękuję za zaangażowanie, roztropność  

i przedsiębiorczość, a zwłaszcza za odpowiedzialność i solidarność wobec osób najbardziej 

potrzebujących. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy 

Chotcza, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem. 

 

  

Janusz Witczak 

Wójt Gminy Chotcza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Podstawa prawna  

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt 

Gminy Chotcza przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Chotcza za rok 2021. 

 

II. Położenie i powierzchnia  

Gmina Chotcza zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu województwa 

mazowieckiego, w dolinie środkowej Wisły, u ujścia rzek Zwoleńki i Iłżanki. Powierzchnia 

przekracza 8800 ha. Gminę tworzy 17 sołectw tj.: Baranów, Białobrzegi, Chotcza Dolna, 

Chotcza Górna, Chotcza - Józefów, Gniazdków, Gustawów, Jarentowskie Pole, Karolów, 

Kijanka, Kolonia Wola Solecka, Niemieryczów, Siekierka Nowa, Siekierka Stara, Tymienica 

Nowa, Tymienica Stara, Zajączków. 

Z Gminą Chotcza sąsiaduje siedem gmin z których pięć należy do województwa 

mazowieckiego, zaś dwie po drugiej stronie Wisły do województwa lubelskiego. Wszystkie                

te gminy są większe od Chotczy pod względem ludności jak i obszaru.  

 

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Chotcza_(gmina)_location_map.png 



 
III. Ludność 

 

Liczba mieszkańców – pobyt stały 

2020 ROK 2021 ROK +/- 

BARANÓW 195 190 -5 

BIAŁOBRZEGI 217 214 -3 

CHOTCZA DOLNA 190 179 -11 

CHOTCZA GÓRNA 119 110 -9 

CHOTCZA-JÓZEFÓW 220 228 +8 

GNIAZDKÓW 78 79 +1 

GUSTAWÓW 60 58 -2 

JARENTOWSKIE POLE 133 134 +1 

KAROLÓW 59 58 -1 

KIJANKA 149 152 +3 

KOLONIA WOLA SOLECKA 159 156 -3 

NIEMIERYCZÓW 69 67 -2 

SIEKIERKA NOWA 145 136 -9 

SIEKIERKA STARA 126 124 -2 

TYMIENICA NOWA 197 199 +2 

TYMIENICA STARA 199 194 -5 

ZAJĄCZKÓW 57 62 +5 

OGÓŁEM 2372 2340 -32 

 

Liczba mieszkańców – pobyt tymczasowy 

 

2020 ROK 2021 ROK +/- 

BARANÓW 2 1 -1 

BIAŁOBRZEGI 7 1 -6 

CHOTCZA DOLNA 1 1 0 

GNIAZDKÓW 1 2 +1 

JARENTOWSKIE POLE 2 2 0 



 
KIJANKA 2 4 +2 

KOLONIA WOLA SOLECKA 1 1 0 

SIEKIERKA NOWA 1 1 0 

SIEKIERKA STARA 4 4 0 

TYMIENICA NOWA 3 3 0 

TYMIENICA STARA 7 8 +1 

OGÓŁEM 31 28 -3 

 

Statystyka mieszkańców wg wieku i płci (pobyt stały) 

 

 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM 

0-2 31 32 63 

3 9 10 19 

4-5 22 21 43 

6 9 12 21 

7 16 10 26 

8-12 60 59 119 

13-15 39 41 80 

16-17 15 16 31 

18 8 15 23 

19-65 789 0 789 

19-60 0 600 600 

>65 150 0 150 

>60 0 376 376 

OGÓŁEM 1148 1192 2340 

 

W roku 2021: 

 

 Aktów urodzenia – 3 



 
 Aktów zgonów – 23 

 Aktów małżeństwa – 15 

 

„Złote Gody” 

W roku 2021 wręczono dla 11 par Medale z racji „50 rocznicy ślubu”. 

 



 
 

 

IV. Zatrudnienie i bezrobocie 

 

Bezrobotni  

 

2020 2021 +/- 

KOBIETY 64 61 -3 

MĘŻCZYŹNI  74 66 -8 

OGÓŁEM 138 127 -11 

 

 

 

Bezrobotni ze względu na posiadane wykształcenie 

 

2020 2021 +/- 

Wyższe 13 15 +2 

Policealne i średnie zawodowe 30 24 -6 

Średnie ogólnokształcące 16 15 -1 

Zasadnicze zawodowe 46 37 -9 

Gimnazjalne i poniżej  33 36 +3 

ŁĄCZNIE  138 127 -11 

 

 

 

 



 
V. Podmioty gospodarcze 

 

 

Liczba przedsiębiorców działających na terenie Gminy Chotcza wpisanych do CEIDG: 

 Wszystkich - 55,  

-  wpisanych  do CEIDG w 2021 roku – 3 

- wykreślonych z CEIDG w 2021 roku  - 2 

- zawieszonych w CEIDG w 2021 roku – 1 

- wznowionych w CEIDG w 2021 roku - 0 

- dokonywanych zmian w CEIDG w 2021 roku – 16 

 

VI. Wodociągi 

Łącznie 89,73 km 

Liczba podłączonych budynków – 751 

Liczba odbiorców – 668 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 167 

 

 

VII. Drogi 

Drogi gminne: 105 km w tym:  

 nawierzchnia bitumiczna 71 km,  

 wzmocnione żwirem 22 km,  

 gruntowe 12 km,  

Drogi powiatowe:  

 35 km o nawierzchni bitumicznej  

 

 

 



 
VIII. Oświetlenie drogowe 

Łącznie na terenie gminy Chotcza 416 lamp o oprawach sodowych. 

 

IX. Ochrona przeciwpożarowa 

- jednostka OSP Chotcza –  30 druhów 

- jednostka OSP Tymienica – 30 druhów 

- jednostka OSP Kijanka –  18 druhów 

- jednostka OSP Białobrzegi – 26 druhów 

 

 

 



 
Lp. 

Jednostka 
OSP 

Rodzaj 
pojazdu/sprzętu 

Fotografia 

1 CHOTCZA 

GBA 2,5/16 

 

GBA 2,5/16 

 

GLBM 0,2/2 

 

łódź  
ewakuacyjno-

ratownicza 

 

 
 

 Opel Vivaro 

 

2 BIAŁOBRZEGI 

GLBM 0,2/4 

 

łódź  
ewakuacyjno-

ratownicza 

 

3 KIJANKA GLBM 0,2/2 

 

4 TYMIENICA 

GBA 2,5/16 

 

GLBM 0,2/2 

 

łódź  
ewakuacyjno-

ratownicza 

 

http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza2_2.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza3_3.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/chotcza4_4.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/bialobrzegi1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/bialobrzegi2_2.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/kijanka1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/tymienica1_1.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/tymienica2_2.jpg
http://www.kppsplipsko.home.pl/images/wyposazenieosp/gminachotcza/tymienica3_3.jpg


 
 

 

Doposażenie w sprzęt jednostek OSP w 2021 roku: 

 

1. OSP CHOTCZA: 

 

Wyposażono w: 

- ubranie specjalne – 11 kompletów 

- buty specjalne strażackie, skórzane – 8 par 

- rękawice specjalne – 8 par 

- hełm – 8 sztuk 

- latarka – 8 sztuk 

- uchwyt latarki do hełmów – 8 kompletów 

- klucz wielofunkcyjny – 2 sztuki 

- bosak składany, aluminiowy – 2 sztuki 

- wąż tłoczony W-52 – 2 sztuki 

- prądownica pianowa – 1 sztuka 

- klimatyzator ścienny inwerterowy – 1 sztuka 

- piła spalinowa – 1 sztuka 

 

2. OSP TYMIENICA: 

 

Wyposażono w: 

- ubranie specjalne – 10 kompletów 

- buty specjalne strażackie, skórzane – 8 par 

- rękawice specjalne – 8 par 

- hełm – 8 sztuk 

- latarka – 8 sztuk 

- uchwyt latarki do hełmów – 8 kompletów 



 
- klucz wielofunkcyjny – 2 sztuki 

- radiotelefon – 1 sztuka 

- piła spalinowa – 1 sztuka 

 

3. OSP KIJANKA: 

 

Wyposażono w: 

- ubranie specjalne – 2 komplety 

- piła spalinowa – 1 sztuka 

 

4. OSP BIAŁOBRZEGI: 

 

Wyposażono w: 

- ubranie specjalne - 2 komplety 

- radiotelefon – 1 sztuka 

- piła spalinowa – 1 sztuka 

 

X. Ochrona przyrody i leśnictwo  

 

Obszary chronione: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Zwoleńki 

• Obszary Natura 2000 

• Przełom Wisły w Małopolsce (PLH 060045) 

• Małopolski Przełom Wisły (PLH 140006) 

• Dolina Zwoleńki (PLH 140006) 

• 2 pomniki przyrody. 



 

 
 

 



 
 

Gospodarka odpadami w Gminie Chotcza 

Z gospodarstw domowych odpady odbierane są przez firmy zewnętrzne. Od lipca 2013 

roku w miejscowości Chotcza-Józefów funkcjonuje PSZOK (punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych), w którym w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach  od 8:00   

do 12:00 przyjmowane są nieodpłatnie m.in: opakowania po środkach chemicznych, 

przeterminowane leki, zużyte baterie, kompletny sprzęt elektryczny/elektroniczny, odpady 

pobudowlane, zużyte opony  czy odpady wielogabarytowe. 

W roku 2021 zostało odebranych i zebranych z terenu Gminy Chotcza 356,07  

Mg odpadów, z czego 349,34 Mg zebrano w systemie gminnym i 6,73 Mg w PSZOK. 

 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 W 2021 r. z terenu Gminy Chotcza odebrano i przekazano na składowisko odpadów 

przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia i decyzje a także wykwalifikowana kadrę  

i zaplecze techniczne 67,34 Mg wyrobów zawierających azbest w postaci eternitu. Koszt 

utylizacji odpadu wyniósł 19 854,53 zł i został pokryty z budżetu własnego Gminy Chotcza. 

 

Gospodarowanie drzewostanem na gruntach rolnych 

W 2021 na wycinkę drzew z gruntów rolnych zostało złożonych 66 wniosków.  

64 wnioski zostały złożone przez prywatnych właścicieli gruntów rolnych oraz 2 wnioski 

zostały złożone przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku na usuniecie drzew  

z pasa drogowego drogi powiatowej stanowiących zagrożenie dla ruchu drogowego. Spośród 

wszystkich złożonych wniosków 65 zostało rozpatrzonych pozytywnie, sporządzono  

63 protokoły z oględzin drzew wskazanych do usunięcia oraz wydano 2 decyzje zezwalające 

na usunięci drzew. Na jeden wniosek wydano negatywna decyzję. 

 

 



 
Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

Gmina Chotcza w 2021 roku miała podpisaną umowę z lekarzem weterynarii   

w zakresie świadczenia usług związanych z odławianiem i opieką nad bezpańskimi zwierzętami 

(psy), oraz dwie umowy ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt.  

W zakresie przeciwdziałania bezdomności podjęto 5 interwencji dotyczących 

bezpańskich psów (odłowienie i zapewnienie opieki) na koszt Gminy. Interwencje zostały 

podjęte na zgłoszenie mieszkańców Gminy Chotcza 

 

 

XI.  Obsługa ludności  

Gmina Chotcza, w zakresie obsługi ludności na poziomie ponadlokalnym jest w zasięgu 

oddziaływania miasta powiatowego - Lipska. Na poziomie podstawowym funkcję tę pełni 

miejscowość gminna, Chotcza-Józefów. 

Na terenie gminy znajdują się placówki spełniające funkcję podstawowej obsługi dla 

mieszkańców takie jak: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy 

- filia PSP w Tymienicy (dawniej Szkoła Podstawowa w Tymienicy) 

- Urząd Gminy w Chotczy 

- Biblioteka Publiczna (w budynku urzędu gminy) 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w budynku urzędu gminy) 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Chotczy 

- OSP w Białobrzegach, Chotczy, Kijance i Tymienicy 

- Bank Spółdzielczy  w Zwoleniu, oddział w Chotczy 

- apteka (w budynku Urzędu Gminy) 

 



 

 

 

 



 
XII. Innowacyjność i nowoczesność 

 

Gmina Chotcza z każdym rokiem staje się gminą nowoczesną, innowacyjną, otwartą                

na nowe technologie.  

Wiele udało się zrobić, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Gmina może 

pochwalić się dobrymi drogami, w każdej wsi mamy sieć wodociągową. Coraz więcej 

mieszkańców decyduje się na przydomową oczyszczalnię ścieków.  

 

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE” 

 

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym w 2021 roku wnioski złożyło 8 właścicieli 

domów jednorodzinnych.  

Zostało przeprowadzonych 14 konsultacji z mieszkańcami oraz odbyło się  8 wizytacji 

u mieszkańców, pracownik punktu sprawdził w domach jednorodzinnych, czy osoby  

są zagrożone ubóstwem energetycznym i czy jest możliwość zakwalifikowania się  

do programu.  

Odbyło się 5 spotkań edukacyjno-informacyjnych w których zostały przedstawione 

najważniejsze zasady oraz korzyści dla mieszkańców Gminy Chotcza wynikające  

z przystąpienia do programu. Łącznie na spotkaniach Gmina Chotcza gościła 83 mieszkańców. 

W związku z podpisaniem porozumienia, dnia 27.05.2021 roku, przez Gminę Chotcza 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostało 

poinformowanych 266 właścicieli domów jednorodzinnych o możliwości dofinansowania 

przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

 

 

 

 

 



 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: 

  

W 2021 zostało wszczętych 11 przetargów na infrastrukturę drogową  – zakończonych 

podpisaniem umowy z wykonawcami. Wszystkie drogi zostały wykonane w sposób 

prawidłowy i odebrane przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Chotcza.  

Zostały wykonane roboty budowlane pn.: 

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymienica Nowa o długości 740 mb”; 

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka o długości 890 

mb”; 

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190102W w miejscowości Kijanka o długości 105 

mb”; 

4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190107W w miejscowości Siekierka Stara o 

długości 140 mb”; 

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotcza-Józefów o długości 100 mb”; 

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190105W w Baranowie o długości 575 mb”; 

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karolów o długości 225 mb”; 

8. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190104W w miejscowości Zajączków o długości 

330 mb”; 

9. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Solecka o długości 

980mb”; 

10. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotcza Dolna o długości 660 mb”; 

11. „Przebudowa drogi gminnej Nr 190113W w miejscowości Baranów o długości 480 

mb”. 

Został również wykonany Remont drogi gminnej w miejscowości Tymienica Nowa o dł. 680 

mb. 

W ramach Zamówień Publicznych na terenie Gminy Chotcza zostały wykonane 

następujące zadania infrastruktury sportowej: 

1. „Zamontowanie narciarza oraz huśtawki na placu zabaw w miejscowości 

Kijanka” – wartość robót: 5 918,00 ; 



 
2. „Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Tymienica Nowa” – wartość robót: 20 001,42; 

W ramach zadania zostały zamontowane następujące elementy : bujak króliczki, bujak 

konik, huśtawka metalowa podwójna bocianie gniazdo, karuzela krzyżowa czteroramienna, 

orbitrek, biegacz, komplet ogrodowy, tablica informacyjna- regulamin, kosz na śmieci, 

huśtawka ważka podwójna.  

3. „Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Gustawów” – wartość robót: 20 175,00; 

Zamontowane zostały następujące elementy: huśtawka metalowa podwójna z bocianim 

gniazdem, krzesło do wyciskania, wyciąg górny, karuzela tarczowa z siedziskami, tablica 

informacyjna – regulamin, kosz na śmieci, ławka bez oparcia, orbitrek, ławka z oparciem , 

surfer metropolis 

4. „Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Niemieryczów”- wartość robót: 20 085,00; 

Zamontowane zostały następujące elementy: bujak słonik, huśtawka metalowa potrójna  

z bocianim gniazdem, huśtawka ważka króliczki, orbitrek, biegacz, komplet ogrodowy, tablica 

informacyjna – regulamin, motyl w rewersie, kosz na śmieci, drążki podwójne, wyciąg górny 

5. „Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Siekierka Stara”- wartość robót: 20 255,00; 

Zamontowane zostały następujące elementy: bujak owieczka, huśtawka metalowa potrójna 

z bocianim gniazdem, karuzela czteroramienna, motyl w rewersie, surfer metropolis, komplet 

ogrodowy, kosz na śmieci, tablica informacyjna, huśtawka ważka steel, krzesło do wyciskania  

6.  „Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości 

Zajączków”. – wartość robót 20 170,00; 

Zamontowane zostały następujące elementy: bujak króliczki, huśtawka metalowa 

podwójna, Huśtawka ważka pieski, karuzela krzyżowa czteroramienna, biegacz, narciarz, 

ławo-stół, huśtawka bocianie gniazdo, tablica informacyjna- regulamin, ławka z oparciem, kosz 

na śmieci, ławki bez oparcia, krzesło do wyciskania. 



 

 
     Plac zabaw – Niemieryczów 

 

 
    Plac zabaw - Zajączków 



 
 

 

TRANSPORT ZBIOROWY NA TERENIE GMINY CHOTCZA 

W związku z przyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych  

z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Chotcza została utworzona linia komunikacyjna, którą mogli podróżować 

mieszkańcy gminy.  Łączna kwota dopłaty wynosiła: 113 668,80zł.  

 

 

 

XIII. Kultura  

 

Biblioteka Publiczna w Chotczy  

 

 

1. LEGIMI – NOWA USŁUGA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

 

 

W 2021 roku Biblioteka Publiczna w Chotczy poszerzyła ofertę dla Czytelników  

i Czytelniczek o możliwość wypożyczania e-booków i audiobooków na platformie Legimi.  

W grudniu 2020 roku nasza biblioteka, na mocy podpisanego porozumienia, dołączyła do 

Konsorcjum Mazowieckiego, przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej 

Województwa Mazowieckiego, uzyskując dostęp do Usług Legimi. Legimi to największy 

serwis udostępniający publikacje elektroniczne, oferuje nowości i bestsellery online (literatura 

obyczajowa, romanse, kryminały, sensacje, fantastyka, literatura faktu, reportaże, poradniki  

i wiele innych).  

 

 

 

 



 
2. ACADEMICA – NOWA USŁUGA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

Biblioteka Publiczna w Chotczy poszerzyła ofertę dla Czytelników i Czytelniczek  

o możliwość skorzystania z książek i czasopism naukowych za pośrednictwem systemu 

Academica – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Academica zastępuje tradycyjną 

wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 

Narodowej. Korzystanie z książek i czasopism naukowych jest bezpłatne. Użytkownicy mają 

dostęp do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, 

objętych ochroną prawa autorskiego. Dostęp do systemu Academica jest możliwy wyłącznie 

na wydzielonym terminalu w bibliotece. Terminal jest dostępny w godzinach pracy biblioteki. 

Z systemu Academica mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani w systemie - bezpłatnej 

rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz. 

 

3. NARODOWE CZYTANIE  

Biblioteka Publiczna po raz kolejny włączyła się do akcji Narodowego Czytania. Jest to 

ogólnopolska akcja czytelnicza promująca klasykę polskiej literatury i propagująca 

czytelnictwo. Do tegorocznego czytania Para Prezydencka wybrała ,,Moralność pani Dulskiej’’ 

Gabrieli Zapolskiej. Wydarzenie odbyło się w sobotę 4 września 2021 roku w świetlicy  

KGW w Tymienicy. Wspólnie z członkiniami i członkami KGW ,,Tymienianki’’ 

odczytywaliśmy fragmenty ,,Moralności pani Dulskiej’’, z podziałem na role. Sobotnie 

spotkanie podsumowaliśmy pamiątkowym wpisem do kroniki biblioteki i słodkim 

poczęstunkiem. 



 

 
Narodowe Czytanie – 2021 

 



 
4. ,,MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK’’ W BIBLIOTECE 

 

Biblioteka Publiczna w Chotczy przystąpiła do kolejnej edycji projektu ,,Mała książka – 

wielki człowiek’’ w bibliotece 2021/2022. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 

przedszkolnym, obejmuje dzieci urodzone w latach 2015-2018. Akcja ma zachęcić rodziców 

do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. 

Projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii 

promującej czytelnictwo ,,Mała książka – wielki człowiek’’ we współpracy z bibliotekami 

publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą bibliotekę, otrzyma 

w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,  

Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 

dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla 

siebie także rodzice dzieci – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni  

o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie skąd czerpać nowe inspiracje 

czytelnicze.  

 

Biblioteka Publiczna w Chotczy współpracuje z: 

 Urzędem Gminy w Chotczy 

 Publiczną Szkołą Podstawową w Chotczy 

 Kołem Gospodyń Wiejskich ‘’Tymienianki’’ z Tymienicy Starej 

  

2020 2021 +/- 

Liczba zbiorów bibliotecznych 10 169 10 654 + 485 

Liczba nabytków 511 469 - 42 

Liczba odwiedzin fizycznych 11 195 10 193 - 1002 

Liczba odwiedzin wirtualnych 2 286 2 671 + 385 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz 10 259 9 751 - 508 

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych 

przez bibliotekę 

15 41 + 26 

 



 
Koło Gospodyń Wiejskich „Tymienianki” w Tymienicy Starej 

 

KGW „Tymienianki” zostało założone by pobudzić aktywność mieszkańców wsi, rozwijać 

zainteresowania, spędzać przyjemnie czas wolny, a szczególnie by pielęgnować tradycję i zwyczaje 

naszego regionu. KGW wyróżnia się i jest rozpoznawalne w regionie radomskim, bo systematycznie 

uczestniczy w wielu imprezach artystycznych, kulinarnych np. kiermasz Bożonarodzeniowy, czy 

jarmark wielkanocny w LCK, Dni Kolberga w Przysusze, przegląd teatrów wiejskich w Zaborowiu. 

Kultywując tradycje ludowe KGW nagrało filmy dotyczące zwyczajów i obrzędów pisząc 

 do nich scenariusze ponadto członkowie KGW grają w nich określone role. Z tego powodu w kole 

„Tymienianki” wyłania się grupa śpiewaczo-obrzędowa. Filmy są na płytach DVD i w Internecie 

na YouTube.  

 

 
KGW „Tymienianki” na scenie 



 

 
Dożynki w Tymienicy 

 

XIV. Pomoc społeczna 

 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na podstawie  Ustawy o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późń.zm.), 

ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw dotyczących działań z zakresu pomocy 

społecznej. 

          Ośrodek realizuje zadania zlecone jak i zadania własne gminy z zakresu pomocy 

społecznej do których należy: 

 

W zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym: 

 

1/opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych. 

 zapewnienie posiłku, ubrania, schronienia osobom tego pozbawionym, 



 
2/sporządzanie  oceny w  zakresie pomocy  społecznej; 

3/udzielanie  schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

4/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

5/przyznawanie i  wypłacanie  zasiłków  celowych; 

6/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 

7/przyznawanie i  wypłacanie  zasiłków  stałych oraz  składek    na  ubezpieczenie  zdrowotne. 

8/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom, które nie mają dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń     na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia, 

9/ opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale ciężko chorym 

członkiem rodziny, 

10/ praca socjalna -rozumiana  jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania  w społeczeństwie, 

11/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

12/ dożywianie dzieci, 

13 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 

14 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, 

15/pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, 

16/ sporządzanie sprawozdawczości z  zastosowaniem  systemu informatycznego, 

 

Do zadań własnych gminy należy: 
                            

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

2/ tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

3/ współpraca  z  powiatowym  urzędem pracy  oraz  z  innymi  instytucjami. 

     

 



 
W zakresie zadań  zleconych realizowanych  przez gminę  należy: 

1/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy dla potrzebujących, 

2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w przypadku klęski żywiołowej lub 

ekologicznej, 

3/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom  w szczególności z powodu: 

 

1) ubóstwa 

2) sieroctwa 

3) bezdomności 

4) bezrobocia 

5) niepełnosprawności 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby 

7) przemocy w rodzinie 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gosp. 

domowego 

10) braku umiejętności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, zakładu karnego 

11) alkoholizmu, lub narkomanii 

12) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej 

13) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje : 

 

- osobie samotnie gospodarującej , której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł  

- osobie w rodzinie, w której  miesięczny dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 

528,00 zł.  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wcześniej 

wymienionych . 

 

Na poszczególne formy pomocy wydatkowano: 



 
 

I. Zasiłki stałe  
 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub w rodzinie, 

całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli: 

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej której miesięczny dochód  nie przekracza 701,00 

zł.,  

- w przypadku osoby w rodzinie jeżeli miesięczny  dochód własny oraz dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty  528,00 zł. 

 

Z tej formy pomocy skorzystało w 2021 r. 19 osób, dla których wypłacono 220 świadczeń na 

kwotę  110 453,00  zł. 

 

Dokonując podziału wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorców: 

Miejscowość  Ilość osób Kwota 

Chotcza Dolna 1 5 821,90 

Tymienica Nowa 1 7 740,00 

Tymienica Stara 2 15 480,00  

Kolonia Wola Solecka 1 4 021,00 

Niemieryczów 1 931,65 

Baranów 4 23 857,90  

Zajączków 2 11 061,95 

Siekierka Nowa 3 14 256,70 

Siekierka Stara 2 14 953,00 

Chotcza Górna 1 4 588,90 

Białobrzegi 1 7 740,00 

Razem 19                  110 453,00 

 

Środki na realizację świadczeń w formie zasiłków stałych zapewnia budżet państwa  w   

formie  dotacji 

Ośrodek odprowadza również składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych z 

pomocy społecznej i niektórych świadczeń rodzinnych. Koszt składek zdrowotnych w 2021 r. 



 
stanowił kwotę  9 244,00  zł.,  które  zapewnia  budżet  państwa . 

II. Zasiłki okresowe 

 

Zasiłek okresowy przysługuje osobom lub rodzinom ze względu  na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  

do świadczeń  z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy jednoczesnym spełnieniu 

wymaganego ustawowo kryterium dochodowego. 

Z tej formy pomocy skorzystało w 2021 r. 27 rodzin i  wypłacono 82 świadczeń na 

łączną kwotę 26 597,00 zł. 

Dokonując podziału wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorców zasiłki okresowe 

wypłacono   dla: 

 

Miejscowość Liczba rodzin Kwota 

Białobrzegi 1 556,00  

Baranów 2 1 643,40 

Karolów 1 1 502,50 

Jarentowskie Pole 3 2 930,50 

Tymienica Stara 5 4 686,00 

Tymienica Nowa 1 1 502,50 

Siekierka Stara 2 1 191,50 

Siekierka Nowa 3 3 097,40 

Chotcza Dolna 2 1 229,40 

 Chotcza--Józefów 1 300,50 

Chotcza Górna 2 3 837,00 

Niemieryczów 1 556,00 

Zajączków 2 2 704,50 

Kijanka 1 859,80 

Razem                   27 26 597,00 

 

Wypłata świadczeń w formie zasiłków okresowych pokryta została z dotacji celowej 

budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. 

 



 
 

III. Zasiłek celowy 

 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej                             

w przypadku trudnej sytuacji materialnej przy spełnionych kryteriach dochodowych ustawy                           

o pomocy społecznej w sytuacji okoliczności uzasadniających trudną sytuację bytową osoby                 

lub rodziny.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 

kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny. 

Dokonując podziału wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorców zasiłki celowe 

wypłacono w okresie od miesiąca stycznia do grudnia  2021 r. dla: 18 rodzin  na  kwotę  

10 690,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego pokrywana jest z budżetu gminy w 

ramach zadań własnych gminy.  

 

IV. Pomoc rzeczowa 

 

Pomoc rzeczową przyznaje się w formie posiłku dla dzieci w szkołach - na podstawie 

wywiadu środowiskowego oraz w oparciu o kryterium dochodowe i posiadane środki 

finansowe. Tego rodzaju świadczenia pokrywane są z budżetu gminy, jak również  dotowane 

Miejscowość Ilość rodzin Kwota 

Białobrzegi 1 500,00 

Tymienica Stara 2 740,00 

Jarentowskie Pole 2 750,00 

Karolów                  1 800,00 

Chotcza Dolna 5 3 400,00 

Chotcza-Józefów  2 2 150,00 

Gniazdków               2 750,00 

Siekierka Stara 3 1 600,00 

Razem 18 10 690,00 

  



 
jest z budżetu państwa. 

W 2021 r  pomocy w formie bezpłatnego dożywiania w szkole przyznano dla 68 dzieci 

z  33 rodzin na kwotę  16 131,00  zł:. 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  została  przyznana  pomoc w  

formie  zasiłków  celowych  na  zakup  żywności dla  48 rodzin  na  kwotę   21 624,00 zł w tym 

z  dotacji- 17 299,00 zł oraz  4 324,00 zł ze środków własnych. 

 

V. Usługi opiekuńcze  

 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,                     

opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Z usług opiekuńczych na terenie naszej gminy korzystało w 2021 r. 7 osób, są to usługi 

odpłatne. Odpłatność naliczana jest na podstawie warunków i zasad określonych przez Radę 

Gminy Chotcza  w drodze uchwały. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług określa Ośrodek 

Pomocy Społecznej na podstawie zebranej dokumentacji: wniosku i wywiadu 

środowiskowego. 

 

 

Usługi opiekuńcze świadczono w 2021 r. na kwotę  87 941,00 zł w podziale na miejscowości: 

  

Miejscowość Ilość osób Ilość godzin dziennie 

 

Niemieryczów 1 2 

 

Tymienica Nowa  2 4 

 

Białobrzegi 2 4 

 

Chotcza Dolna 1 2 

 

Jarentowskie Pole 1 4 

 

 

 



 
VI. Praca socjalna  

 

Pomoc ta obejmuje rozwiązywanie trudnych problemów osób i rodzin, poradnictwo 

prawne, pedagogiczne, psychologiczne, pomoc potrzebującym w osiągnięciu pełnej 

aktywności społecznej, pomoc instytucjonalna i inne. 

Pracownicy socjalni pomagają w kompletowaniu  dokumentacji i umieszczeniu w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, w Zakładzie Opieki 

Paliatywnej w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

W ramach pomocy prawnej ośrodek sporządza wywiady środowiskowe w miejscu 

zamieszkania wskazanej osoby dla potrzeb innych instytucji jak: Sądy Powszechne, Zakłady 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie i innych Ośrodków Pomocy Społecznej, dla których sporządza się 

wywiady alimentacyjne. 

 

VII. Świadczenia rodzinne. 

 

  

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 

2020, poz. 111  z pozn. zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy przyznaje i 

wypłaca świadczenia rodzinne. 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek 

dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne. 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego, o którym mowa w art. 

10 ustawy o wspieraniu rodziny „Za życiem”. 

5. Świadczenie rodzicielskie. 

 

Opłacamy również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie 

zdrowotne od niektórych osób, które otrzymują specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla 

opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne w ZUS i KRUS. 

 



 
 

Zasiłek rodzinny przysługuje: 

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3. osobie uczącej się, 

 jeśli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczał 674,00 zł, lub 764,00 zł jeśli 

w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

 

Zasiłek rodzinny w 2021  wynosił: 

- 95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 lat, 

- 124,00 zł na dziecko od 5 lat do 18 lat, 

- 135,00 zł na dziecko od 18 lat do 21 lat. 

 

Do zasiłku rodzinnego przysługuje kilka rodzajów dodatków: 

1. z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł jednorazowo. 

2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego– 400,00 

zł miesięcznie. 

3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł miesięcznie  

4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – po 95,00zł na trzecie i każde 

następne dziecko miesięcznie  

5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 90,00 zł dla dziecka do 

5 lat, powyżej 5 lat – 110,00 zł miesięcznie  

6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo. 

7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł jeśli 

dziecko dojeżdża i 113,00 zł miesięcznie jeśli dziecko mieszka w internacie (lub na 

stancji  z zameldowaniem czasowym 10 m - cy w roku).  

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe – w wys. 1000,00 zł. 

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 

dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką 



 
faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie  12 miesięcy od dnia objęcia dziecka 

opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.  

Świadczenie rodzicielskie - wsparcie finansowe przysługuje przez rok (52 tygodnie) po 

urodzeniu dziecka w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia 

wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Przysługuje osobom, 

które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc m. in. bezrobotni 

(niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na 

podstawie umów cywilnoprawnych, także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. 

Świadczenia opiekuńcze: 

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód: 

- niepełnosprawnemu dziecku 

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności 

-osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi w kwocie 215,84 zł  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

1) matce albo ojcu,                                                                                                                                                            

2)  opiekunowi faktycznemu dziecka,                                                                                                                                

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,                                                                                                                                

4)  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 



 
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

  -  jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji   oraz konieczności stałe współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki:  

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są 

małoletni 

lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała:                      

1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. 

roku życia. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości od 1 stycznia 2021 roku w wysokości 

1971 zł  i co roku w styczniu następuje waloryzacja świadczenia.  

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:  

 

1) osoba sprawująca opiekę:                                                                                                                                              

 a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 

przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-



 
rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

2) osoba wymagająca opieki:       

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności,          

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, 

rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 

rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i 

korzysta w niej z całodobowej opieki 

przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;  

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 

pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 

mowa  w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego;  

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na 

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej. 

 

 

Zasiłek dla opiekunów przysługuje: osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 1297)  

z dniem 1 lipca 2013 r.  Przysługuje od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki  

do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

 o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku. 



 
Zasiłek dla opiekunów przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie  

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas 

określony, wówczas prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 

termin ważności orzeczenia. Zasiłek dla opiekunów występował bez kryterium dochodowego, 

a wysokość wypłaty zasiłku wynosi w kwocie 620,00 zł. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: 

 osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 poz. 1359) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jej nie podejmują w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

 na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

764,00 zł. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 

osoby wymagającej opieki  w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego  o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 

najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, 

specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny 

zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł  

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej  

w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, 



 
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,                                                

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 

kształcenia, rewalidacji  lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, i korzysta w niej 

z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego 

zasiłku 

opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na 

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej.         

  

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego - Przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby podejmujące pracę 

równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich, unikają negatywnych następstw 

podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych państw. Przepisy te mają 

zastosowanie w przypadku świadczeń rodzinnych, gdy rodzic/osoba uprawniona do świadczeń 



 
przebywa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz do Konfederacji Szwajcarskiej. Są to 

następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, 

Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, 

Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne nie 

mogą samodzielnie zdecydować, z którego państwa będą pobierały świadczenia rodzinne. 

Kolejność pierwszeństwa w wypłacie świadczeń ustalana jest następująco: 

1. w pierwszej kolejności właściwe jest państwo, w którym osoba uprawniona do 

świadczeń rodzinnych lub członek rodziny tej osoby jest zatrudniony lub wykonuje 

pracę na własny rachunek, 

2. w drugiej kolejności - państwo, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych 

lub członek rodziny tej osoby pobiera emeryturę lub rentę, 

3. w ostatniej kolejności – państwo, w którym osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych 

lub członek rodziny tej osoby ma miejsce zamieszkania. 

Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, 

leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po otrzymaniu informacji, że członek rodziny przebywa poza granicami RP, przesyła wniosek 

wraz    załącznikami do Wojewody, który ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i podejmuje kolejne czynności. 

 

Koordynacją podlegają wszelkie świadczenia oprócz jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka tzw. „Becik”. 

 

Dodatkowe świadczenie:  

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka żywego, o którym mowa w art. 10 

ustawy o wspieraniu rodziny „Za życiem” - ustanowiony 20 grudnia 2016 r. program „Za 

życiem”  wszedł  w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku. Wspiera rodziny z osobami 

niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. Świadczenie 

wynosi 4000,00 zł. Z wnioskiem o jego przyznanie może wystąpić matka, ojciec, a także 



 
opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby świadczenie zostało przyznane, wniosek powinien 

być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka oraz powinno być dołączone 

odpowiednie zaświadczenia lekarskie.     

                                                                                                                                                                                                                      

W 2021 r. tutejszy Ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne w następujących kwotach: 

 

440 986,79 zł w tym w ramach koordynacji 447,00 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami 

(wypłacono 4172, w tym w ramach koordynacji 5) 

212 602,00 zł w tym w ramach koordynacji  7554,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (wypłacono 

985 świadczenia w tym w ramach koordynacji 35) 

716 286 zł w tym w ramach koordynacji  23 652 zł - świadczenia pielęgnacyjne (wypłacono 

368 świadczenia w tym w ramach koordynacji 12) 

107 671,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy (wypłacono 175 świadczeń) 

7 700,00 zł – zasiłek dla opiekunów (wypłacono 13 świadczenia) 

166 478,00 zł - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  w ZUS i KRUS (wypłacono  

485 składki) 

33 288,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS (wypłacono 260 składek) 

10 000,00 zł- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe (wypłacono 

10 świadczeń) 

33 334 zł – świadczenie rodzicielskie ( wypłacono 40 świadczeń) 

 

Łącznie wypłacono 1 728 345,79 zł, w tym w ramach koordynacji 31 653,00 zł 

 

 

VIII. Świadczenie wychowawcze – 500+ 

 

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin funkcjonujący od 1 kwietnia 2016 roku. 

Świadczenie w wysokości 500,00 zł było wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko 

do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki 

na wychowanie dziecka. 



 
Nie obowiązuje kryterium dochodowe. 

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie 

faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, 

świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Możliwe jest również otrzymywanie świadczenie 

przez obydwojga rodziców w częściach tzw. „opieka naprzemienna”, jeżeli w wyroku sąd 

będzie odpowiedni zapis. 

W świadczeniu wychowawczym mają również zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

W roku 2021 wypłacono 4630 świadczenia wychowawcze, tj. ok. 386 dzieci. Wypłacono 

kwotę 2 279 600,69 zł, w tym w ramach koordynacji 167 448,00 zł (tj. 391 świadczenia).  

 

 

IX. Czyste powietrze - zaświadczenia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy w  ramach programu „Czyste 

powietrze” realizuje wydawanie  zaświadczeń w celu możliwości złożenia wniosku o 

dofinansowanie.  

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania, do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie 

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia 

o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem 

o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 

ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy, w: 



 
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania 

zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 

danego roku; 

- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania 

zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 

grudnia danego roku. 

Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej 

w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W 2021 roku wydano 29 zaświadczeń. 

 

X. Fundusz alimentacyjny 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w 

ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2021 r. poz. 877  z późń.zm.).                        

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów  

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:                                             

- w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł;                                               

- do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole 

wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia - wyjątek stanowi osoba uprawniona 

legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w jej przypadku nie 

obowiązuje ograniczenie wiekowe;   

- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł                                

- jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,                              

w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

W 2021r. ośrodek wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 60 461,11 

zł. 

 



 
 

XI. Pomoc materialna dla uczniów 

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji w postaci stypendium 

szkolnego i zasiłku szkolnego. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwałą choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium 

szkolne przyznajemy na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium szkolne nie  może być większa niż 528,00 zł. 

Zasiłek szkolny na charakter jednorazowy i może przysługiwać uczniowi, który znalazł 

się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Bez wystąpienia 

zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. Zasiłek szkolny może być przyznany w 

formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym 

lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, 

niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w 

terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie 

zasiłku. 

W 2021 r. ośrodek wypłacił stypendia szkolne dla 69 uczniów w kwocie 97 076,00 zł. 

 

XII. Asystent rodziny 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 

2021, poz. 159  z późń.zm.), w dniu 1 lutego 2013 zostało utworzone stanowisko asystenta rodziny. 

Głównym zadaniem asystentury jest wspieranie rodzin przeżywających trudności życiowe, zwłaszcza 

dotyczące opieki i wychowania dzieci. Wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym 

udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

W roku 2021 r. wsparciem asystenta rodziny w Gminie Chotcza objętych zostało 7 rodzin co 

daje łącznie 20 osób w tym 10 dzieci. Rodziny są obejmowane wsparciem z racji niewłaściwego 



 
wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz pojawieniem się w rodzinie różnego rodzaju 

dysfunkcji. 

 

XIII. Karta Dużej Rodziny  

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje 

niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole 

wyższej, 

 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania 

wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej 

warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie 

się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują 

Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom 

umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka. 

Dzięki wprowadzonym zmianom o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać także rodzice, którzy 

kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Bez znaczenia w jakim wieku 

są one obecnie oraz to czy żyją. 

 

W roku 2021 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy wpłynęło 5 wniosków o przyznanie 

KDR dla rodziny. 

 

 

 

 



 
XV.  Ochrona zdrowia  

 

2020 2021 +/- 

Liczba zapisanych osób 

W tym: (0-18) 

1772 

241 

1675 

205 

- 97 

- 36 

Przyjętych przez lekarzy  6 958 7 298 + 340 

Pobrano krew z żyły 468 544 + 76 

Cukier z palca 51 67 + 16 

Cukier z żyły 200 227 + 27 

EKG 80 72 - 8 

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                         

I NARKOMANII ORAZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY                                                                

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Plan środków finansowych na 2021 rok wynosił 23 485,23 zł oraz 600 zł  

na przeciwdziałanie narkomanii z czego wydatkowano na: 

 Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej                    

w Lipsku - 4.500 zł 

 Udział Gminy w Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakup materiałów 

edukacyjnych  dla dzieci oraz zakup materiałów profilaktycznych –2.295,29 zł, 

 Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce narkomanii – 100 zł.  

 Za posiedzenia Komisji wypłacono 3273,70 zł (wraz ze składkami) dla członków 

uczestniczących  w tych posiedzeniach. 

 Usługi edukacyjno – szkoleniowe dla członków GKRPA -1604,00 zł. 

 Warsztaty  profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 1000,00zł. 

 Opłata biegłego wydającego opinię w po kątem uzależnienia od alkoholu – 749,97 

 Dofinansowanie wycieczek (dowóz) dla młodzieży szkolnej – 4100,00 zł 



 
W 2021 r. odbyło się 8 posiedzenia GKRPAiN i 8 posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego, na których wszczęto, analizowano i prowadzono procedurę Niebieskich 

Kart sporządzonych przez Policję.  

 

XVI. Zabytki  

Do obiektów zabytkowych, które należałoby wyeksponować w gminie Chotcza należą :  

 kapliczka w Chotczy Dolnej z drugiej połowy XVIII wieku,  

 fragmenty grodziska z XIII wieku w Gniazdkowie na brzegu rzeki Zwolenki,  

 kościół w Tymienicy pod wezwaniem św. Tekli,  

 kapliczka w Tymienicy,  

 kościół w Chotczy pod wezwaniem Świętej Trójcy.  

Poznając historię Chotczy powinno się również odwiedzić miejsca martyrologii z okresu II 

wojny światowej oznaczone licznymi pomnikami. 

 

 

 



 
XVII.  Oświata 

 

Na terenie Gminy Chotcza w 2021 r. funkcjonowała Publiczna Szkoła Podstawowa oraz 

filia w Tymienicy. W Gminie Chotcza nie ma szkół ponadpodstawowych oraz brak szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych.  

W 2021 roku liczba uczniów wynosiła: w Chotczy 179  

w Tymienicy 22.  

Chotcza: 

 

 3,4,latki – 15 osób,  

 5,6 latki – 15 osób,  

 I klasa – 19 osób,  

 II klasa – 14 osób,  

 III klasa – 11 osób,  

 IV klasa – 12 osób,  

 V – klasa -20 osób,  

 VI klasa – 17 osób,  

 VII klasa – 29 osób,  

 VIII klasa – 27 osób.  

 

Tymienica: 

 

 3-6 latki – 15 osób,  

 III klasa – 7 osób.  

 

W Gminie Chotcza funkcjonuje dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy. 

Dzieci wraz z nauczycielami oprócz standardowych zajęć edukacyjnych w szkole działają 

charytatywnie na rzecz potrzebujących. Ponadto dbają o kultywowanie i obchodzenie świąt 

państwowych jak i lokalnych.   



 

 



 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy 

 

 

Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Tymienicy 

 

 

 



 
 

XVIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

 

Gmina Chotcza współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarach życia społecznego gminy m.in.: 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- upowszechnianie dziedzictwa lokalnego i kulturowego. 

 

Wykaz dotacji celowych w ramach konkursu ofert 

 

Rodzaj zadania 

publicznego 

Nazwa oferenta Otrzymana 

kwota dotacji 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Gminny Klub Sportowy ,,Wisła 

Chotcza” 

35.000 zł 

Dowóz osób 

niepełnosprawnych na 

warsztaty terapii 

zajęciowej w Lipsku 

Stowarzyszenie ,,Pomocna 

Dłoń” im. Św. Brata Alberta w 

Lipsku 

4.500 zł 

Rodzinny Piknik 

Ekologiczny 

Towarzystwo Edukacji, Kultury 

 i Sportu 

517 zł  

 

Współpraca Gminy Chotcza z organizacjami pozarządowymi przyczynia się                              

do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego                               

i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając lub powierzając zadania 



 
publiczne gmina może w pełni wykorzystać potencjał organizacji aby efektywnie wpływać na 

zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 

 

XIX. Promocja gminy w mediach 

W 2021 roku Gmina Chotcza promowała swoje wydarzenia, a także działania  

w lokalnych mediach. Przez ten rok: 

 W kwartalniku „Życie Powiśla” ukazało się  39 artykuły dt. gminy, 

 W lokalnej rozgłośni „Twoje Radio Lipsko” promowano relacje z różnego rodzaju 

wydarzeń z terenu gminy, 

 Na łamach „Echa Dnia” mogliśmy przeczytać relacje z ważniejszych wydarzeń, które 

odbyły się w Gminie Chotcza.  

 W internetowym serwisie „Mój Powiat Lipski” zostały przedstawione informacje 

z wydarzeń gminnych.  

 
Z lotu ptaka 

 



 

 
Dzień Dziecka 2021 

 

 
Wizyta Vice-Marszałka Województwa Mazowieckiego w Gminie Chotcza 


