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Raport o stanie gminy Jedlnia-Letnisko
wrzesień 2011 – wrzesień 2014



W okresie 2011-2014 Gmina Jedlnia-Letnisko pozyskała 
z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych 

na inwestycje 6 237 092,23 zł

Łączna wartość zadań zrealizowanych w ramach 
Funduszu Sołeckiego w latach 2011-2014 

664 604,68 zł

Projekty miękkie współfinansowane ze środków zewnętrznych 
realizowane w Gminie Jedlnia-Letnisko w latach 2011-2014 

5 004 674 zł

W latach 2011-2014 zadłużenie Gminy zostało 
zmniejszone o 4 396 837 zł 

(planowane na koniec 2014r.)

Wartość inwestycji w latach 2011 - 2014 
22 127 106,65 zł
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Szanowni Mieszkańcy gminy Jedlnia-Letnisko !

 Trzy lata temu, w wyniku powtórzonych wyborów, zostałem przez Państwa wybrany na 
stanowisko wójta gminy Jedlnia-Letnisko. Przyszło mi wziąć odpowiedzialność za nasze wspólne 
sprawy w trudnym momencie. Po pierwsze, zadłużenie odziedziczone po poprzednikach, zbliżało 
się do stanu krytycznego, a dalsze zaciąganie kredytów, mogło zablokować inwestycje w naszej 
gminie na kilka lat. Po drugie, kończył się już budżet unijny na lata 2007-2013, a więc o wiele 
trudniej było sięgać po środki zewnętrzne. Mimo to kwota pozyskanych przeze mnie środków 
unijnych jest bardzo duża, o czym świadczą liczby i zestawienia przedstawione w dalszej części 
tego raportu. Po trzecie, odsunięta od władzy ekipa poprzedników, przez długi okres czasu 
nie mogła się pogodzić z utratą źródła wysokich dochodów, z brakiem możliwości pobierania 
gigantycznych i nieuzasadnionych nagród, czego wyrazem była i w dalszym ciągu jest złośliwa i bezpodstawna krytyka mojej osoby. 
Mam satysfakcję, że nasze działania zmierzające do odsunięcia skompromitowanej grupy „Uczciwych na start” zostały ostatecznie 
zakończone przez niezawisły sąd, który prawomocnie skazał byłych włodarzy gminy i zakazał im pełnienia funkcji publicznych przez 
5 lat. Po czwarte, niestety część osób, która mnie wspierała w wyborach na wójta, liczyła na osobiste korzyści i apanaże, na które się nie 
zgodziłem. To łączyło się z utratą większości w Radzie Gminy, ale wybrałem lojalność wobec Państwa - wyborców, mieszkańców naszej 
gminy, moich sąsiadów. Nie mogłem starego układu zastąpić nowym. Zdecydowałem się wprowadzić przejrzyste zasady, oczekiwany 
długo przez wszystkich porządek i nową jakość w zarządzaniu kierowaną przeze mnie jednostką samorządową. 
 Przede wszystkim skupiłem się na codziennej służbie na rzecz gminy i jej mieszkańców. Każde moje działanie przez te trzy 
lata było podyktowane troską o dobro wspólne. Mój cel - poprawa jakości życia mieszkańców gminy, był wyznacznikiem każdego 
podejmowanego działania. Myślę, że pokazałem się Państwu jako skuteczny i dobry gospodarz, zatroskany o Wasze sprawy, pokazałem, 
że mam wizję gminy i silną wolę, by ją realizować. Moje gospodarowanie zacząłem od naprawy stanu finansów gminy. Podjąłem 
natychmiast działania na rzecz obniżenia gigantycznego zadłużenia. Dziś z dumą mogę Państwu zakomunikować, że stan finansów naszej 
gminy jest optymistyczny. Przez 3 lata mojego gospodarowania zadłużenie gminy zmniejszyło się o 4 396 837 złotych! (planowane na 
koniec roku 2014).   To przy zrealizowanych w tym czasie inwestycjach kwota bardzo duża. To także dowód na to, że Państwa pieniądze 
nie wypływały w postaci gigantycznych nagród dla grupy trzymającej władzę, jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji, tylko były 
należycie wykorzystane na potrzeby gminy i jej mieszkańców. 
 Trzyletni okres mojej służby na stanowisku wójta, w czasie którego należy odjąć trzy okresy zimowe, jeśli chodzi o prace 
budowalne, to czas wielu podjętych i wykonanych  inwestycji. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji własnych, na które pozyskałem 
6 237 092,23 złotych. Łącznie prowadzimy inwestycje o wartości ponad 22 milionów złotych. Sztandarową i strategiczną, aczkolwiek 
może mniej widoczną inwestycją w naszej gminie, jest budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową obecnej. 
To pozwoli zabezpieczyć naszą rozwijającą się gminę na długie lata. Przez cały okres mojego trzyletniego gospodarowania, trwała 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Razem to ponad 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej, kilkaset podłączonych do niej gospodarstw 
domowych. W tym momencie trwają pracę projektowe dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej we wszystkich pozostałych miejscowościach. 
Nie sposób nie zaznaczyć, że część radnych nie chciała przeznaczyć środków na projekty kanalizacji, nie rozumiejąc, że gotowe projekty 
są warunkiem koniecznym do starania się o pozyskanie środków unijnych na jej budowę w nowej perspektywie unijnej 2014-2020. 
Nieodpowiedzialność i brak perspektywicznego myślenia części radnych blokujących uchwalenie budżetu jest zdumiewająca i wydaje się, 
że powinna być zauważona przez Państwa w nadchodzących wyborach. 
 Skuteczność i gospodarność w działaniu pokazałem także w kwestii zabiegania o realizację inwestycji na naszym terenie przez 
inne instytucje. Dzięki doskonałej współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego, rozpoczęliśmy realizację projektu modernizacji 
ulicy Radomskiej w Jedlni-Letnisko. Została także znacząco naprawiona nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 699 oraz przebudowane 
skrzyżowanie w Siczkach. Te inwestycje Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w okresie mojego dotychczasowego urzędowania 
opiewają na kwotę ok. 3 milionów złotych! Moje bardzo dobre relacje z władzami wojewódzkimi, ale też dostrzeganie przez innych, że 
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sami aktywnie pracujemy nad modernizacją gminy Jedlnia-Letnisko, sprawia, że przed nami są bardzo dobre perspektywy i potrzeba 
dobrej kontynuacji w tej kwestii. Kolejnymi działaniami, które podjąłem w porozumieniu z Dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg, to 
rozpoczęcie prac projektowych modernizacji dróg powiatowych: Antoniówka-Groszowice-Myśliszewice-Piotrowice oraz drogi od Słupicy 
do granicy z gminą Pionki. Myślę, że dzięki dobrej współpracy z Dyrekcją Powiatowego Zarządu Dróg, w najbliższym czasie te inwestycje 
zostaną zrealizowane. Również dzięki bliskiej współpracy z Prezydentem miasta Radomia, możliwa była gruntowna naprawa ulicy 
Porannej - inwestycji oczekiwanej od kilkunastu lat przez mieszkańców Sadkowa, Sadkowa Górek i Natolina.  
 Nasz gmina jest jedną z niewielu gmin w regionie, w której wzrasta ilość nowych mieszkańców. Aby podnieść atrakcyjność 
gminy podjąłem z dobrym skutkiem rozmowy, które przyczyniły się do rozbudowy sieci gazowej. Owszem, to nie jest inwestycja własna, 
ale gdyby nie moje osobiste starania i działania podjęte w tej sprawie, nasza gmina z całą pewnością nie znalazłaby się na liście 
priorytetowych działań inwestycyjnych gazowni. Dzięki temu mieszkańcy Groszowic, Wrzosowa, Rajca Poduchownego oraz Myśliszewic 
mogą korzystać z paliwa gazowego. Wkrótce będzie budowana również sieć gazowa w Siczkach.
 Gmina to nie tylko inwestycje, to przede wszystkim ludzie, a szczególnie nasza przyszłość - dzieci i młodzież. Przez okres mojego 
urzędowania pozyskałem ponad 5 milionów środków unijnych na projekty tzw. „miękkie”. O programach unijnych zainwestowanych 
w mieszkańców jest napisane w dalszej części niniejszej publikacji. Nie sposób jednak nie wspomnieć o wybudowanym nowoczesnym 
Orliku w Jedlni-Letnisko, pierwszym w gminie i niestety jednym z ostatnich w Polsce. Na tę inwestycje pozyskałem 821 000 złotych (cały 
obiekt kosztował 1 159 163,03 zł), a obiekt wybudowany przez mojego poprzednika i radnych z jego komitetu, tylko i wyłącznie za 
pieniądze pozyskane z kredytu, kosztował ponad 1 200 000 zł. Tym różni się rozsądne gospodarowanie od tego, co do tej pory było 
działaniem na kredyt w naszej gminie. 
 Poprawa estetyki otoczenia zalewu przyciąga turystów. Projekt budowy deptaka jaki zastałem absolutnie nie nadawał się 
w mojej ocenie do realizacji - przewidywał czarną nawierzchnię asfaltową, bez włączenia ulic przyległych, bez tarasów widokowych, 
ławek, tablic informacyjnych, toalet, siłowni. Przewidziana była zwykła ulica z nieestetyczną bitumiczną nawierzchnią i betonowymi 
latarniami, nie mająca nic z charakteru typowego deptaka. Uznałem, że to szczególne miejsce zasługuje na lepszą jakość i dlatego bez 
wahania podjąłem decyzję o przeprojektowaniu tej inwestycji. Nasza gmina wykorzystując potencjał swojego naturalnego położenia, 
staje się coraz bardziej atrakcyjna. Dziś z nowego deptaka na Nadrzecznej korzystają nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także 
wielu turystów spoza regionu. Jako pierwszy wójt w tej gminie podjąłem także realne działania na rzecz oczyszczenia zalewu. W tym 
momencie są wykonywane prace projektowe, następnie złożę wnioski o dofinansowanie zewnętrzne, które jestem przekonany uzyskam, 
jeśli Państwo powierzycie mi dalej sprawy naszej gminy. Złożyłem również wniosek na pozyskanie środków na modernizację obiektu 
sportowego w Kolonce. Za mojej kadencji, pierwszy raz w swojej historii nasz Gminny Klub Sportowy „Jodła” awansował do Ligi Okręgowej. 
Atrakcyjność gminy podnosimy także działaniami w sferze kulturalnej. Dwukrotnie zorganizowaliśmy na bardzo wysokim poziomie 
uroczystości dożynkowe. Wspólnie z parafią w Jedlni-Letnisko został reaktywowany po wielu latach dom kultury. Nie zapominamy także 
o podtrzymywaniu tradycji patriotycznych, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym, trudnym dla Polski i Europy czasie. 
 Plany mamy ambitne, ale też bardzo realne. Moje dotychczasowe działania pokazały, że jestem skuteczny i wiem co znaczy 
sprawne i efektywne zarządzanie. Stare przysłowie mówi, że „tylko ten się nie myli, który nic nie robi”. Przy tylu podjętych w tak krótkim 
czasie działaniach, wybaczcie Państwo, jeśli zdarzyły się jakieś niedociągnięcia. Zawsze dążyłem i ambitnie zamierzam jednak dążyć do 
tego, by robić więcej i lepiej. Tyle, ile dzieje się  w ostatnich latach na terenie gminy, nie działo się bowiem nigdy. Nie dostrzegają tego 
zdaje się tylko malkontenci i ci, którzy chcieliby powrotu „starych czasów”. Jestem jednak przekonany, że takie w naszej gminie już 
nigdy nie powrócą. Osoby, które od roku 2006 pchały gminę na skraj bankructwa, a dziś mają aspiracje kandydowania do Rady Gminy 
i na stanowisko wójta, nie powinny piastować żadnych funkcji publicznych w gminie Jedlnia-Letnisko. Wierzę, że podzielacie Państwo 
moje zdanie, że postawicie na dobrą kontynuację, wybierając sprawdzonego i uczciwego gospodarza. Ze swej strony deklaruję, że nie 
będę szczędził sił, by dalej służyć Państwu każdego dnia. Proszę o Państwa poparcie.  

Wójt Piotr Leśnowolski
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INWESTYCJE
Wartość inwestycji w latach 2011-2014 :  22 127 106,65 zł

Budowa ciągu rowerowo-pieszego nad zalewem w Jedlni-Letnisko etap II

Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie ul. Nadrzecznej dł.- 1 182,81 mb., w tym doziarnienie 
istniejącej podbudowy z tłucznia, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC na powierzchni 4841 m/2, 
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu żywicznego MMŻ o kolorze czerwonym na powierzchni 4723 m/2 i  grubości 
3 cm. Roboty towarzyszące tej inwestycji obejmowały m.in. - wykonanie placów pod ławki, tarasów widokowych, 
odwodnienie korpusu ulicy - drenaże. 

Wartość inwestycji 1 237 041,25 zł., w tym środki zewnętrzne 339 824 zł., środki własne 897 217,25 zł.

wrzesień 2011r. wrzesień 2014r.

Zmiana systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Radomskiej w m. Jedlnia-Letnisko

Inwestycja polegała na zmianie systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Radomskiej w m. Jedlnia-Letnisko. Na 
długości 800 mb. na ulicy Radomskiej od strony ul. Kozienickiej w kierunku centrum. Dokona została wymiana 20 
sztuk opraw świetlnych starych lamp, na  energooszczędnym systemem oświetlenia neonowego. Inwestycja wykonana 
ze środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 9 766,20 zł.

wrzesień 2011r. wrzesień 2014r.
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Remont kładki w m. Wrzosów

Zadanie dotyczyło remontu kładki dla pieszych w m. Wrzosów na rzece Pacynce. Cała konstrukcja kładki o długości 
10 m. została ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie. Inwestycja wykonana ze środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 8 025,20 zł.

Budowa Kompleksu Boisk Sportowych – ORLIK 

Zadanie obejmowało budowę kompleksu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-
Letnisku w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W skład jego wchodzą: boisko piłkarskie z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz zaplecze techniczno-sanitarne. 

Wartość inwestycji 1 159 163,03 zł. w tym środki własne  338 163,03 zł, środki zewnętrzne  821 000 zł.

wrzesień 2011r. wrzesień 2014r.

wrzesień 2014r.

Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy

W 2012r. na paterze budynku Urzędu Gminy uruchomione zostało 
Biuro Obsługi Mieszkańca. Średnio dziennie z Biura Obsługi 
Mieszkańca korzysta ok. 30 interesantów. Inwestycja wykonana ze 
środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 7 500 zł.
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Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rajec Poduchowny - Kozaczka

Inwestycja obejmowała remont uszkodzonej nawierzchni jezdni, poboczy, profilowanie skarp i dna istniejących 
rowów przydrożnych. Łączna długość wyremontowanego odcinka drogi 1 238 mb. Inwestycja wykonana ze środków 
własnych gminy.

Wartość inwestycji 574 914,31 zł. 

Budowa placu zabaw dla dzieci nad zalewem w Jedlni-Letnisko

Zadanie polegało na wybudowaniu w otoczeniu zalewu na ul. Nadrzecznej wydzielonego miejsca do zabaw dla dzieci. 
Na ogrodzonym i przygotowanym terenie zamontowano m.in. przeplotnie, karuzele, huśtawki sprężynowe oraz 
zestawy rekreacyjne dla najmłodszych imitujące m.in. statek czy sklep. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych 
gminy. 

Wartość inwestycji 106 263,93 zł.

wrzesień 2011r. wrzesień 2014r.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni-
Letnisko - strona południowa- Etap IV. 
Etap IV to zlewnia pompowni D - zlokalizowanej w rejonie ulic 
Staroradomskiej, Piotrowickiej, Zacisze i Stawowej. Wykonano 
dwa kolektory główne i pięć kolektorów bocznych. Łączna długość 
sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1817 mb., a długość odcinka 
tłocznego 158 mb. W ramach zadania  wykonano 72 szt. przyłączy 
oraz wykonano pompownię D. Inwestycja wykonana ze środków 
własnych gminy. 

Wartość inwestycji  984 089,22 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa Etap IV
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Prace modernizacyjne na stadionie w Kolonce

Zadanie polegało na wykonaniu prac modernizacyjnych na stadionie w Kolonce dostosowujących obiekt do 
obowiązujących wymogów. Wyremontowany został budynek oraz wyposażenie boiska sportowego. Inwestycja 
wykonana ze środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 10 209,00 zł.

Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego w m. Jedlnia-Letnisko

Realizacja zadania rozpoczęta w 2012r., polegała na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni ul Piłsudskiego 
o pow. ok. 1700 m/2, poprzez położonie 4 centymetrowej warstwy betonu asfaltowego. W 2014 roku pracom 
remontowym poddano chodnik wzdłuż ulicy po stronie wschodniej. 
Koszt naprawy chodnika to kwota 23 415 zł. pochodząca z funduszu sołeckiego. Koszty położenia asfaltu oraz robót 
towarzyszących  64 734,90 zł. zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Zadanie dotyczyło wykonania 48 szt. nowych przyłączy o łącznej 
długości 330 mb., odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 262  mb. 
oraz odtworzenie nawierzchni drogi. Inwestycja wykonana ze 
środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 461 969,87 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Groszowice, Lasowice – Etap II - 
przykanaliki
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Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Jedlnia-Letnisko

Zadanie polegało na wybudowaniu nowego reaktora oraz wielofunkcyjnego budynku dla oczyszczalni ścieków wraz 
z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi - nowy obiekt posadowiony jest obok starego zespołu reaktora 
oczyszczalni ścieków. Wyremontowany zostanie również stary - istniejący reaktor  oraz  budynki obsługujące 
oczyszczalnie ścieków. Przewidziane roboty mają na celu zwiększenie wydajności oczyszczalni w związku planowaną 
dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnych. Na tę inwestycje gmina uzyskała maksymalne dofinansowanie w wysokości 
75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Wartość inwestycji 4 765 828,61 zł w tym środki zewnętrzne 2 905 993,05 zł., środki własne 1 859 835,56 zł.

Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej

Mając na uwadze podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy Jedlnia-Letnisko skutkującej napływem 
turystów, przewiduje się dalsze zagospodarowanie zalewu i ciągu pieszo-rowerowego. W ramach realizacji projektu 
zostało zamontowane nad zalewem molo w kształcie litery T o powierzchni 183 m/2. Wykonane z nowoczesnych 
i trwałych materiałów. Wartość tego zamówienia to prawie 200 000 zł. (netto). Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego jako 
kolejny element projektu ustawiono 15 tablic, na których znalazły się informacje dotyczące historii gminy, atrakcji 
turystycznych, ciekawostek przyrodniczych, zabytków oraz form aktywnego wypoczynku. Zakupiono i zamontowano 
12 urządzeń stanowiące wyposażenie punktów siłowni zewnętrznej nad zalewem, w tym biegacz, drabinkę, ławkę, 
orbitrek, podciąg nóg, prasę nożną, prostownik pleców, twister – wahadło, koła Tai Chi, wioślarz oraz wyciąg górny. 
W pasie ulicy Nadrzecznej zainstalowano nowe, stylowe latarnie. Zakres prac obejmował min. montaż 51 latarni 
na słupach stylowych z oprawami sodowymi o mocy 70 W oraz budowę oświetleniowej linii kablowej. Zakupiono 
i zamontowano ławkę plażową o długości 160 mb, kontener sanitarny, powstała strona internetowa www.turystyka.
jedlnia.pl, oraz wykonano przewodniki i foldery turystyczne. 

Wartość inwestycji 644 109,39 zł., w tym środki zewnętrzne 499 109,39 zł., środki własne 145 000 zł.
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Zagospodarowanie terenu przy PSP w Gzowicach

Zadanie realizowane sukcesywnie od 2011 roku, polegało na zagospodarowaniu terenu przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gzowicach. Zakupione zostało i zamontowane nowe ogrodzenie placu szkolnego. Wybrukowano 
kostką brukową plac parkingowy oraz alejki na terenie szkolnym. Powstał  placu zabaw dla dzieci, wyposażony m.in. 
w zestaw rekreacyjny ZUCH ze ślizgiem, karuzelę trzmiel, huśtawkę, ryś max, mostek łańcuchowy, hangar linowy, 
huśtawkę JOLKA 2, karuzelę SWING. Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 151 317,11 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Groszowice, Lasowice, Myśliszewice

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w miejscowości Groszowice, Lasowice, Myśliszewice 
w zakresie- budowy sieci grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami 
o łącznej długości- 9 369,50 mb., 149  sztuk przyłączy, 
5 przepompowni. 

Wartość inwestycji 2 937 551,19 zł.  w tym wkład własny 1 238 
245,40 zł, środki unijne 1 671 165,79 zł. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko – Etap VI i pompownia PA

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko 
- strona południowa - Etap VI oraz pompownia PA usytuowanej 
na przedłużeniu ul. Słupickiej. Etap VI to kolektory ciśnieniowe 
z sięgaczami i pompowniami na każdej posesji. Obejmuje ulice: 
Aleksandrowską, Asnyka, Bracką, Brzozową, Czarneckiego, 
Grunwaldzką, Kolejową, Kwiatową, Orzeszkowej, Osiedlową, 
Różaną, Słupicką, Staroogrodową, Tartaczną, Traugutta, Wąską 
i Wjazdową. Zawiera 16 kolektorów głównych w w/w ulicach. 
Zakres prac wykonany w VI etapie realizacji kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-ciśnieniowej na odcinku o długości  10 432,50 mb. 
obejmuje 300 szt. przyłączy. Koszty realizacji inwestycji pochodzą 
ze środków własnych gminy.

Wartość inwestycji 3 438 733,30 zł. 
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Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej 699 i 737 w m. Siczki

Inwestycja oprócz poprawy jakości nawierzchni skrzyżowania 
ma min. stworzyć możliwości bezpiecznej  komunikacji pieszo-
rowerowej miedzy miejscowościami Siczki - Jedlnia-Letnisko. 
Wykonano remont istniejącej nawierzchni asfaltowej, zamontowano 
balustrady separujące oraz utwardzono pobocza adaptując je na 
ciągi piesze. Inicjatorem tych działań była Gmina Jedlnia-Letnisko 
natomiast koszty pokryła MZDW jako zarządca w/w dróg. Gmina 
korzystając z własnych środków wybudowała bezpieczną  ścieżką  
od strony zalewu oraz wykonała w okolicy skrzyżowania prace 
adaptacyjne i porządkowe.

Utwardzenie ulicy Akacjowej we Wrzosowie

Zadanie obejmowało utwardzenia ul. Akacjowej we Wrzosowie 
na powierzchni ok. 2400 m/2, polegające na wyrównaniu 
istniejącej nawierzchni (wykonanie koryta, nawiezieniu kruszyw 
i zawałowaniu). Inwestycja wykonana ze środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 44 280 zł.

Przebudowa ul. Radomskiej w Jedlni-Letnisko

Modernizacja ul. Radomskiej na odcinku od ul. Żwirowej do przejazdu 
kolejowego. Projekt realizowany w porozumieniu z MZDW. 
W ramach zadania Gmina Jedlnia-Letnisko wykonała projekt 
techniczny przebudowy ul. Radomskiej na odcinku od ul. Żwirowej 
do przejazdu kolejowego z uwzględnieniem sieci kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego i przyłączy energetycznych oraz 
przebudową lokalnych układów komunikacyjnych. Koszt wyk. 
projektu 65 559 zł. ze środków własnych gminy. Przebudowa 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni ulicy wraz 
z chodnikami zostanie wykonana przez MZDW, który przeznaczył 
na to działanie 2 700 000 zł. w roku 2014. Natomiast oświetlenie 
uliczne i przebudowa lokalnych układów komunikacyjnych 
w związku pracami na ul. Radomskiej zostaną sfinansowane 
z budżetu gminy. Jednocześnie w ramach robót realizowanych 
przez PGE w ramach modernizacji ul. Radomskiej, przebudowie 
poddane będą linie energetyczne (wymiana kabli napowietrznych 
na kable ziemne).
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Remont ul. 1-go Maja w Jedlni-Letnisko

Zadanie dotyczyło modernizacji ulicy 1-Maja na odcinku od dworca kolejowego do Placu Piłsudskiego. Wykonano 
nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 256 mb, zamontowały krawężniki oraz wybrukowały chodnik 
przeprowadzono również regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego. Inwestycja wykonana ze środków własnych 
gminy.

Wartość  inwestycji 100 000 zł.

Montaż przepustów drogowo-przejazdowych dla Sołectwa Cudnów

Zadanie polegało na odtworzeniu rowów oraz zakupie 
i zamontowaniu przepustów drogowych przy drodze gminnej tzw. 
Cudnów-Czworaki. Inwestycja wykonana ze środków Funduszu 
Sołeckiego dla Sołectwa Cudnów. 
Koszt wykonanie rowów przy drodze gminnej  5 269 zł. oraz 
przepustów z montażem 7 709 zł. 

Wartość inwestycji 12 978 zł. 

Plac zabaw w Myśliszewicach

Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach 
powstał plac zabaw. Zamontowano na nim nowe urządzenia, 
w tym zestaw rekreacyjny trzywieżowy, huśtawka „Konik” oraz 
huśtawka „Kasia”. Inwestycja wykonana ze środków Funduszu 
Sołeckiego  dla Myśliszewic i Gzowic. 

Wartość inwestycji 39 952 zł.

Wymiana sieci energetycznej na ul. Jasnej w Jedlni-Letnisko

Inwestycja realizowana z inicjatywy Gminy Jedlnia-Letnisko 
przez Energetykę, działania na ul. Jasnej rozpoczęły prace 
nad uporządkowaniem sieci sytemu elektrycznego na terenie 
miejscowości.
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Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim

Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 12 w miejscowościach 
Rajec Szlachecki, Lasowice, zrealizowana na wniosek Gminy 
Jedlnia-Letnisko przez GDDKiA.

Nowe wiaty przystanków

Na przestrzeni lat 2012-2014 sukcesywnie instalowano wiaty przystankowe na terenie gminy. Większość przystanków 
została zaopatrzona w nowe konstrukcje i planowany jest montaż dalszych. Zamontowano łącznie 12 nowych wiat 
w tym 8 zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego za kwotę 35 462 zł., natomiast 4 szt. ze środków własnych 
gminy. 

Wartość inwestycji 48 000 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomska

Inwestycja obejmuje budowę nowego oświetlenia ulicznego przy 
DW nr 699 stanowiącą ul. Radomską w Jedlni-Letnisko. Przewiduje 
się budowę 83 nowych stylowych słupów oświetleniowych po obu 
stronach ulicy na docinku od ul. Żwirowej do przejazdu kolejowego. 
Wartość inwestycji 200 000 zł., realizacja ze środków własnych 
gminy. 

Zatoka autobusowa w m. Cudnów

Zadanie polegało na  wykonaniu zatoki autobusowej w m. Cudnów. 
Dzięki tej inwestycji możliwe było wydłużenia linii autobusowej 
„J” a później „S” do Cudnowa - najdalej na wschód wysuniętej 
miejscowości w gminie, która dotychczas nie była obsługiwana 
przez komunikację zbiorową. Inwestycja wykonana ze środków 
własnych. 

Wartość inwestycji 12 900 zł.
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Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego Radom - Siczki wzdłuż drogi wojewódzkiej 737

Wykonano koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego Radom 
- Siczki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 737 o długości 6600 mb. 
Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu z MZDiW oraz 
gminą Radom. 

Koszt przygotowania koncepcji 74 660 zł., sfinansowany ze 
środków własnych Gminy Jedlnia-Letnisko.

Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na łazienki w ZSO Jedlnia-Letnisko

Zadanie obejmowało adaptację części dwóch pomieszczeń 
gospodarczych na dwa sanitariaty (łazienki) w budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko. Inwestycja wykonana 
ze środków własnych gminy. 

Wartość inwestycji 50 296,71 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
Łączna wartość zadań zrealizowanych w latach 2011-2014 w ramach 
Funduszu Sołeckiego - 664 604,68 zł

L.p. Zadanie Opis zadania Miejsce realizacji Koszt wykonania 
/zł./

1. Zakup stolarki w Klubie Rolnika - 
Aleksandrów

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwio-
wej Aleksandrów 10 766,00

2. Zakup i montaż wiat przystankowych Zakup i montaż wiat przystankowych Antoniówka 12 621,60

3. Odtworzenie rowów i montaż przepu-
stów

Odtworzenie przydrożnych rowów oraz 
zakup i montaż przepustów Cudnów 12 978,66

4. Zakup materiałów na budowę pobocza Zakup kostki brukowej na budowę pobocza 
(chodnika) Groszowice 22 729,70

5. Ogrodzenie i zagospodarowanie działki 
pod budowę placu zabaw

Zakup i montaż ogrodzenia terenu pod 
budowę placu zabaw przy PSP w Gzowicach 
- (w ramach połączonych funduszy Gzowic i 
Gzowic Folwark)

Gzowice 19 820,30

6. Geodezyjne wytyczenie drogi oraz 
utwardzenie szlaką

Wykonanie prac geodezyjnych, ustalenie 
granic drogi oraz zakup i nawiezienie szlaki Gzowice Kolonia 6 825,60

7. Zakup wiaty przystankowej
Zakup i montaż wiaty przystankowej na 
nowej pętli autobusowej przy ul. Piotrowic-
kiej

Jedlnia-Letnisko 4 514,10

8. Odtworzenie rowów i montaż przepu-
stów

Odtworzenie przydrożnych rowów oraz 
zakup i montaż przepustów Maryno 8 955,50

9. Zakup materiałów na budowę pobocza Zakup kostki brukowej na budowę pobocza 
(chodnika) Myśliszewice 15 183,44

10. Zakup i montaż wiat  na przystankach 
autobusu szkolnego Zakup i montaż wiat przystankowych Piotrowice 8 942,10

11. Zakup materiałów na budowę chodnika Zakup kostki brukowej na budowę pobocza 
(chodnika) Rajec Poduchowny 22 705,05

12. Wyciągnięcie zaworów wodociągowych Wykonanie wyciągnięcia do poziomu drogi i 
oznaczenie zaworów w drodze gminnej Rajec Szlachecki 22 104,33

13. Zainstalowanie progów zwalniających Instalacja 4 progów zwalniających na 
drodze gminnej Sadków 12 731,55

14. Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup i montaż wiaty przystankowej na 
pętli autobusowej Sadków Górki 4 449,53

15. Zakup i montaż wiat przystankowych Zakup i montaż wiat przystankowych Siczki 9 366,45

16. Zakup wyposażenia świetlicy w remizie 
OSP

Zakup naczyń i sprzętu na wyposażenie 
świetlicy w remizie OSP Słupica 11 999,49

17. Zakup i montaż wiat przystankowych Zakup i montaż wiat przystankowych Wrzosów 8 856,00

18. Montaż hydrantów naziemnych
Instalacja hydrantów naziemnych - (wy-
konano bezkosztowo przez pracowników 
gminy)

Wrzosów 0,00

215 549,40

2012
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FUNDUSZ SOŁECKI – są to środki wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkańców.
Wyodrębniony po raz pierwszy z inicjatywy radnego Jerzego Chrzanowskiego w 2011. 
Wcześniej nie było zgody Rady Gminy na próby jego wyodrębnienia.

20
13

L.p Zadanie Opis zadania Miejsce realizacji Koszt wyko-
nania/zł./

1. Remont dachu w Klubie Rolnika - 
Aleksandrów

Wymiana eternitowego pokrycia dachu. Montaż pokrycia z 
blachodachówki Aleksandrów 11 500,00

2. Zakup tablic kierunkowych z nr posesji Zakup 10 szt. tablic kierunkowych Antoniówka 1 200,00

3. Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego Zakup i instalacja słupu ogłoszeniowego z PCV przy przystanku 
autobusowym Antoniówka 2 214,00

4. Wykonanie oświetlenia drogi Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogi gminnej - (w 
kierunku cmentarza) Cudnów 6 765,00

5. Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy 
drodze gminnej

Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze dojazdowej oraz 
w miejscowości Dawidów 4 885,56

6. Oczyszczenie i pogłębienie rowu Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej Gzowice 8 597,70

7. Zakup i nawiezienie szlaki na gruntowe 
drogi Zakup i nawiezienie szlaki na drogi gminne Gzowice 3 299,00

8. Zakup tablic kierunkowych z nr posesji Zakup i montaż 4 szt. tablic kierunkowych Gzowice Kolonia 480,00

9. Utwardzenie drogi tłuczniem Utwardzenie gminnej drogi gruntowej kruszywem – etap 1 Gzowice Kolonia 6 776,00

10. Zakup i montaż wiaty  na przystanku 
autobusu szkolnego

Zakupiono i zamontowano  wiatę na przystanku  autobusu 
szkolnego Gzowice Folwark 3 997,50

11. Zakup tablic kierunkowych z nr posesji Zakup i montaż 5 szt. tablic kierunkowych Gzowice Folwark 600,00

12. Zakup i montaż ławek przy ul. Nadrzecz-
nej

Zakup i montaż ławek parkowych przy ciągu pieszo-rowero-
wym wzdłuż ul. Nadrzecznej Jedlnia-Letnisko 12 000,00

13. Wykonanie chodnika przy drodze 
gminnej Zakup kostki brukowej na budowę chodnika Lasowice 11 186,60

14. Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy 
drodze gminnej

Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy drodze na tzw. „Prze-
cince” oraz w miejscowości Myśliszewice 15 025,68

15. Zakup filtra i remont zadaszenia prze-
pompowni ścieków 

Wymiana zadaszenia przepompowni oraz wymiana wkładu 
filtra Natolin 3 100,00

16. Utwardzenie podłoża i ułożenie płyt na 
przystankach autobusowych 

Urządzenie miejsca oczekiwania na przystanku przy ZSO w 
Natolinie Natolin 2 350,00

17. Zakup kosy spalinowej Zakup kosę spalinową Natolin 2 644,50

18. Przygotowanie terenu pod urządzenie 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Geodezyjne oznaczenie granic działki gminnej przeznaczonej 
pod kompleks oraz wykonanie prac porządkowych - (wykar-
czowanie zakrzewień, równanie terenu i nawiezienie ziemi)

Piotrowice 8 206,50

19. Wykonanie chodnika przy drodze Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Rajec Poduchowny 23 196,00

20. Zlokalizowanie zaworów wodociągowych Zlokalizowanie zaworów wodociągowych w drodze gminnej Rajec Szlachecki 19 667,70

21. Wytyczenie i utwardzenie kruszywem 
drogi Wytyczenie i utwardzenie kruszywem gminnej drogi Sadków 15 570,00

22. Zakup tablicy ogłoszeń Zakup metalowej tablicy ogłoszeniowej Sadków Górki 694,95

23. Utwardzenie kruszywem części ul. 
Chromowej Utwardzenie kruszywem na fragmencie należącym do gminy Sadków Górki 4 325,00

24. Wykonanie i montaż tablicy z planem 
. Siczki

Wykonanie i montaż tablicęy z planem m. Siczki o wym. 3 x 
2 m. Siczki 5 987,64

25. Zakup i montaż tablicy ogłoszeń Zakup i montaż tablicy Siczki 510,45

26. Wytyczenie i utwardzenie kruszywem 
drogi

Wytyczenie i utwardzenie kruszywem na dł. 170 mb. gruntową 
drogę  gminną tzw. „Wygon” Słupica 11 900,00

27. Oświetlenie ul. Chopina Wykonanie projektu oświetlenia Wrzosów 5 658,00

192 337,78
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L.p. Zadanie Informacje Miejsce realizacji Koszt wykona-
nia /zł./

1. Wykonanie podprzybitki, rynien i obróbek blacharskich w 
budynku Klubu Rolnika Zadanie zrealizowane Aleksandrów 9 320,00

2.
Malowanie ścian wewnątrz Klubu Rolnika, wymiana kloszy 
w dwóch salach oraz wykończenie gzymsów okiennych -6 
szt.

Realizacja w II półroczu Aleksandrów 2 244,00

3. Wykonanie oświetlenia gminnej drogi wewnętrznej Realizacja w II półroczu Antoniówka 15 628,00
4. Zastąpienie uszkodzonego oszklenia przystanków blachą Zadanie zrealizowane Antoniówka 1 600,00

5. Wyznaczenie geodezyjne, uporządkowanie i utwardzenie 
drogi gminnej (przy zatoce autobusowej) Realizacja w II półroczu Cudnów 13 368,00

6. Wykarczowanie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w 
m. Dawidów – etap II Zadanie zrealizowane Dawidów 5 213,97

7. Wykaszanie poboczy na całej długości drogi gminnej w m.  
Dawidów Realizacja w II półroczu Dawidów 1 000,00

8. Przygotowanie terenu i budowa placu zabaw oraz zakup 
doposażenia Zadanie zrealizowane Groszowice 23 536,00

9. Rozbudowa placu zabaw przy PSP w Gzowicach - zakup 
urządzeń Zadanie zrealizowane Gzowice 6 000,00

10. Organizacja obchodów 95-lecia PSP w Gzowicach Zadanie zrealizowane Gzowice 5 500,00
11. Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej  – etap II Realizacja w II półroczu Gzowice-Kolonia 7334,68

12. Wykonanie chodnika i krawężników przy ul. Piłsudskiego 
(od strony wschodniej) Zadanie zrealizowane Jedlnia-Letnisko 23414,28

13. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w m. Lasowice Realizacja w II półroczu Lasowice 13 086,00

14. Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej we wsi 
Maryno na dł.  900 mb. Realizacja w II półroczu Maryno 9 179,00

15. Zakup  urządzeń sportowo - rekreacyjnych na plac zabaw Zadanie zrealizowane Myśliszewice 15 769,00
16. Nawiezienie ziemi i zasianie trawy na boisku do piłki nożnej Realizacja w II półroczu Piotrowice 6 000,00
17. Zakup i montaż słupków na boisko do siatkówki Realizacja w II półroczu Piotrowice 3 000,00
18. Zakup elementów ogrodzenia kortu tenisowego Realizacja w II półroczu Piotrowice 1 300,00
19. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – etap II Realizacja w II półroczu Rajec Poduchowny 23 536,00

20. Wykaszanie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej nr 
400/2 i 403/3 w Sołectwie Rajec Szlachecki Zadanie zrealizowane Rajec Szlachecki 8 708,40

21. Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeń) Zadanie zrealizowane Rajec Szlachecki 393,60

22.
Wykonanie projektu „podniesionego” skrzyżowania dróg 
gminnych nr 402/2 i 402 z uwzględnieniem organizacji 
ruchu w tym przejścia dla pieszych

Realizacja w II półroczu Rajec Szlachecki 14 236,00

23. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości 
Sadków Realizacja w II półroczu Sadków 20 476,00

24. Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej tzw. „Wygon” Zadanie zrealizowane Słupica 15859,60

25.

Oświetlenie ul. Chabrowej we Wrzosowie: 
wykonanie projektu oświetlenia całej ulicy, 
budowa oświetlenia na odcinku od ul. Kalinowej do ul. 
Bluszczowej,

Realizacja w II półroczu Wrzosów 11 015,00

256 717,50

2014
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Projekty
Projekty miękkie współfinansowane ze środków zewnętrznych realizo-
wane w latach 2011-2014 w Gminie Jedlnia-Letnisko - 5 004 674 zł

SZKOŁA PRZYJAZNA 50+
Wartość projektu sfinansowanego ze 

środków unijnych: 217 915 zł.
Realizacja projektu nastąpiła w latach 2012-2013 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach. 
Środki unijne przeznaczone zostały na zwiększenie aktywności edukacyjnej mieszkańców gminy 
Jedlnia-Letnisko w zakresie języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. W ramach 
zajęć organizowano także wyjazdy edukacyjne.

KLUCZ DO SUKCESU
Całkowita wartość zadania: 198 413,99 
zł., sfinansowana ze środków unijnych

W ramach projektu uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: logopedycznych, 
plastycznych, artystycznych, matematycznych, przyrodniczych, socjoterapeutycznych, 
psychoedukacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej.

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
Całkowita wartość zadania: 54 072 zł., 

sfinansowana ze środków unijnych
Projekt realizowany w latach 2012-2013 na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach 
i skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem zajęć było rozszerzenie oferty 
edukacyjno-wychowawczej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, a także 
kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu. Uczniowie w ramach projektu 
uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego, informatyki, zajęciach sportowych a także 
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

KROPLA ZDROWIA DLA PRZEDSZKOLAKA
Dofinansowanie ze środków unijnych 

wyniosło 199 955 zł
W ramach projektu realizowano zajęcia z zakresu: gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej, 
zajęć adaptacyjnych. Zorganizowano zajęcia wakacyjne a także spotkania i konsultację z rodzi-
cami.

AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA
Wartość projektu sfinansowana w całości 

ze środków unijnych: 196 349, 97 zł.
W ramach projektu realizowano zajęcia z języka niemieckiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej 
a także zajęcia logopedyczne i taneczne. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach edukacyj-
nych.

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Program Rozwoju Szkół V edycja bis
Wartość projektu sfinansowanego ze 

środków unijnych: 217 915 zł.
Realizowano zajęcia z języka polskiego, angielskiego, przyrody, geografii, zajęcia komputerowe, 
teatralne, dziennikarskie i artystyczne a także spotkania z pedagogiem.

OTWARTE PRZEDSZKOLA
Wartość projektu sfinansowanego ze 

środków unijnych: 11 000 zł.
Projekt obejmował wsparciem dzieci i rodziców, a także nauczycieli poprzez podniesienie 
kompetencji zawodowych. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z gotowości do czytania i pisania, 
umiejętności matematycznych i zdolności twórczych.

NASZA SPOŁECZNOŚĆ MAŁA OJCZYZNA
Koszt projektu sfinansowany ze środków 

unijnych: 50 000 zł.
Uczestnicy wzięli udział w zajęciach z informatyki i doradztwa zawodowego, uczestniczyli również 
w wyjazdach integracyjnych.

KLUCZ DO SUKCESU II
Wartość projektu zrealizowanego ze 

środków unijnych: 203 325 zł.
Podczas jego realizacji w latach 2013-2014, przeprowadzono zajęcia logopedyczne, plastyczne, 
artystyczne, przyrodnicze, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej.

Więcej informacji na temat powyższych projektów i ich szczegółowy opis na stronie www.jedlnia.pl w zakładce Inwestycje Projekty 
Unijne/ Projekty 2011-2014
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PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLNIA-LETNISKO
Wartość projektu sfinansowana całkowicie ze 
środków unijnych w wysokości 1 740 430 zł.

W jego ramach przewidziano przeprowadzenie Rodzaj zajęć, podnoszących wiedzę i umiejętności 
w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz wykorzystania internetu a także wiedzy 
mieszkańców o unii europejskiej i funduszach unijnych.

INNOWACYJNA TECHNIKA
Wartość projektu finansowanego ze środków 
unijnych: 6 000 zł.

Projekt skierowany do uczniów gimnazjum, którego celem było opracowanie nowego programu 
zajęć technicznych i jego niezbędnego oprzyrządowania. Zajęcia techniczne obejmowały 
60 godzin dydaktycznych dla uczniów oraz szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

RADOSNA SZKOŁA
Koszt projektu: 6 000 zł. W wyniku realizacji projektu doposażono szkołę w pomoce edukacyjne i stworzono kącik zabaw.

TU MIESZKAM - TU DECYDUJE
Wartość projektu sfinansowanego ze środków 
unijnych: 83 494 zł.

Celem projektu realizowanego w latach: 2013-2014, skierowanego do pracowników Urzędu Gminy 
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, było zwiększenie skuteczności, efektywności 
i jakości wykonywanych zadań publicznych w zakresie konsultacji społecznych. W ramach projektu 
zorganizowano szereg zajęć z zakresu umiejętności przeprowadzania konsultacji społecznych.

CZAS DLA AKTYWNYCH
Wartość całkowita projektu to 537 370,00 zł. Na 
realizację projektu gmina przeznaczyła kwotę 56 
429,1 zł., środki unijne to 480 940,90 zł.

Uczestnicy projektu (grupa 16 osób) otrzyma kompleksowe wsparcie polegające z jednej strony na 
wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne siły, z drugiej na wyposażenie uczestników 
projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętność poruszania się po 
rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

RADOSNA SZKOŁA 2013
Koszt programu: 6 000 zł. W wyniku realizacji projektu doposażono szkołę w pomoce edukacyjne i stworzono kącik zabaw

SZKOŁA PRZYJAZNA
Wartość projektu sfinansowana ze środków 
unijnych: 200 000 zł.

Program realizowany w latach 2013-2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko 
oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie, którego celem było doposażenie szkół 
w pomoce dydaktyczne oraz sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów.

NOWY START LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Wartość projektu finansowanego ze środków 
unijnych: 410 267,66 zł.

W ramach projektu 22 osoby z terenu gminy odbyły szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego 
i aktywizacji zawodowej. Po zakończeniu realizacji projektu najlepsze osoby uczestniczące w pro-
jekcie zostały skierowane na staże.

AKTYWNI W SPOŁECZEŃSTWIE - AKTYWNI NA RYNKU PRACY
Wartość projektu finansowanego ze środków 
unijnych 524 730 zł.

Projekt realizowany w latach 2013-2015, w ramach którego 30 osób z terenu gminy zostało 
przeszkolonych w zawodzie: kosmetyczka, operator wózków widłowych i innych.

ROZWÓJ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY
Wartość projektu sfinansowanego ze środków 
unijnych: 122 652, 73 zł.

Projekt realizowany w latach 2013-2014, na terenie szkół: Jedlnia-Letnisko - 24 nauczycieli, 
Myśliszewice, Słupica, Gzowice - 17 osób. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji z modułu 
psychologiczno- pedagogicznego.

DWA SEKTORY - JEDEN CEL
Wartość zadania finansowanego ze środków 
unijnych 243 127,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa mechanizmów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi a administracją publiczną na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

MOJA PRZYSZŁOŚĆ
Wartość projektu finansowanego ze środków 
unijnych 135 060 zł.

Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach z terenu gminy Jedlnia-Letnisko w latach 
2014-2015. W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem zawodowym 
i doradztwem edukacyjnym.
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IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE
Wydarzenia rekreacyjno-kulturalno-sportowych organizowane lub współorganizowane przez 
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko w okresie od września 2011 do października 2014

20
11 Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy dla śp. Biskupa Stefana Siczka 

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

20
12

Turniej piłkarski o puchar Wójta 
Święto Polskiej Niezapominajki
Strefa Kibica Euro 2012
Awans Gminnego Klubu Sportowego „Jodła” do ligi okręgowej
Mieszkańcy Jedlni-Letnisko w hołdzie Powstańcom Warszawskim
Konkurs na najładniejszą działkę w gminie 
Bieg dla Papieża
Obchody powstania Polskiego Państwa Podziemnego – inscenizacja uliczna
Obchody Odzyskania Niepodległości Polski  w Jedlni-Letnisko

20
13

Otwarcie stadionu Orlika w Jedlni-Letnisko
Święto Polskiej Niezapominajki – red. Andrzej Zalewski Honorowym obywatelem Gminy Jedlnia-Letnisko
Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Mieszkańcy Jedlni-Letnisko w hołdzie Powstańcom Warszawskim
Konkurs na najładniejszą działkę w gminie 
Dożynki powiatowo-gminne 
Debata publiczna z mieszkańcami Jedlni-Letnisko
Spotkanie z mieszkańcami gminy we Wrzosowie
Bieg dla Jana Pawła II 
Obchody Odzyskania Niepodległości Polski  w Jedlni-Letnisko
Wigilia z mieszkańcami gminy w Myśliszewicach

20
14

Piknik rodzinny na dawnej strzelnicy w Jedlni-Letnisko – rajd rowerowy
Konkursy patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji RP
Święto Polskiej Niezapominajki – pamiątkowa tablica dla Andrzeja Zalewskiego
Rozgrywki sportowe o puchar Wójta
Wakacyjne warsztaty dla najmłodszych
Otwarcie sezonu letniego na plaży w Jedlni-Letnisko
„Karawana kultury”- występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Mieszkańcy Jedlni-Letnisko w hołdzie Powstańcom Warszawskim
Festyn plażowy Eska Summer City 
Wystawa aut marki Mercedes-Benz
Dożynki gminne
Upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Festyn rodzinny na zakończenie lata
Bieg papieski
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Finanse Gminy Jedlnia-Letnisko 
W latach 2011-2014 zadłużenie Gminy zostało zmniejszone o 3 737 500 zł

  Gmina Jedlnia Letnisko w 2013 roku wykonała ponad 34,5 
miliona złotych dochodów. Środki na programy i zadania finansowane z Unii 
Europejskiej, jak również wyższe dochody podatkowe  spowodowały realizację  
dochodów o 3 500 000 zł wyższych niż w 2012 roku.
  W latach 2011-2013 zadłużenie Gminy zostało zmniejszone 
o 3 737 500 zł. Prowadzona polityka finansowa zmierza do sukcesywnego 
zmniejszania zadłużenia Gminy. W latach 2006-2010 widoczny jest skokowy 
wzrost zadłużenia Gminy. Gmina zadłużyła się w tych latach aż o 11 516 363 zł. 
Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku miało wynieść ponad 15 000 000 
zł. Dzięki decyzją podjętym przez Wójta Piotra Leśnowolskiego rok 2011 
zakończono ponad 12 000 000 zadłużeniem. W 2013 roku zadłużenie 
zmniejszono do 10 139 000 zł
  Zadłużenie to także koszty obsługi czyli odsetek od kredytów.  
Dzięki zmniejszającemu się zadłużeniu Gminy koszty odsetek w 2013 roku 
wyniosły niespełna 500 000 zł.

 

 Warty podkreślenia jest także poniższy wykres, który pokazuje relację zadłużenia do dochodów ogółem. Maksymalny do-
puszczalny wskaźnik wynosi w Polsce 60 %. Gmina Jedlnia Letnisko w 2010 roku osiągnęła poziom zadłużenia w wysokości około 50%. 
Tak wysokie zadłużenie mogło doprowadzić do całkowitej zapaści finansowej Gminy. Dzięki działaniom podjętym od września 2011 
roku i kontynuowanym do chwili obecnej wskaźnik zmniejszył się w 2013 roku do 29,23 %, a na 2014 rok planowany jest w wysokości 
24,39%. Od 2014 nie oblicza się już wskaźnika ta metodą.

Zadłużenie
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KWW Razem dla Gminy zarejestrowany.

W dniu 29 sierpnia 2014 z inicjatywy Piotra Leśnowolskiego, wójta gminy 
Jedlnia-Letnisko, zarejestrowany został KWW Razem dla Gminy. 

Rejestrację Komitetu Wyborczego Wyborców poprzedziło wiele spotkań i rozmów 
z mieszkańcami gminy Jedlnia-Letnisko. Wszyscy byli zgodni co do tego, że 
gmina potrzebuje dobranych ludzi, którzy bez partyjnego interesu, 
z zaangażowaniem, pomysłem i poświęceniem, będą służyć lokalnej 
społeczności.  

Przekonani, że wspólnie możemy zmieniać nasze najbliższe otoczenie, już dziś przystępujemy do działań na rzecz realizacji punktów 
programowych utworzonego Komitetu Wyborczego. Jego fundamentalnym założeniem jest, by w swej pracy kierować się wyłącznie 
interesem Mieszkańców gminy. Już wkrótce, 16 listopada 2014 w dniu wyborów samorządowych, wystąpimy do naszych Wyborców 
o kredyt zaufania, który mamy zamiar spłacić, skutecznie działając Razem dla Gminy.

www.razem-dla-gminy.p l
Więcej o kandydatach i ich programach wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych na:

1. Mieczysław Kaim

2. Monika Ciupińska

3. Jan Krakowiak

4. Monika Dąbrowska

5. Ewa Małek

6. Beata Bartkiewicz

7. Renata Kazirodek

8. Katarzyna Baran

9. Renata Solecka

10. Bożena Grad

11. Mirosław Stachowicz

12. Krzysztof Karcz

13. Marek Wydra

14. Piotr Piaseczny

15. Grażyna Jakubiak

Kandydaci do Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z poszczególnych okręgów wyborczych:
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• Dokończenie pierwszego etapu modernizacji ulicy Radomskiej wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i przylegających ulic. 
• Współpraca z Zarządem Województwa Mazowieckiego zmierzająca do wykonania modernizacji drugiego etapu ulicy Radomskiej.
• Projekt i budowa przy wsparciu środków zewnętrznych nowoczesnego placu targowego na terenie gminnym pozyskanym dzięki 

staraniom wójta P. Leśnowolskiego w 2014 roku od PKP.
• Kontynuacja budowy kanalizacji: etap V - strona południowa Jedlni-Letnisko, etap VII - ulica Słupicka, etap VIII - Aleksandrów 

enklawa A, enklawa B oraz rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
• Dokończenie projektów kanalizacji na pozostałym terenie gminy. Pozyskanie środków zewnętrznych i przystąpienie do realizacji 

zadań inwestycyjnych w tym zakresie. 
• Opracowanie projektu i budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej z Siczek do Radomia przy współudziale Samorządu 

Województwa Mazowieckiego i Miasta Radomia. 
• Współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w zakresie modernizacji dróg powiatowych - od drogi wojewódzkiej nr 737 

(Antoniówka) do drogi wojewódzkiej nr 696 (Piotrowice) wraz z przebudową mostu w Piotrowicach oraz odcinka od Aleksandrowa 
przez Słupicę do granicy z gminą Pionki.

• Utworzenie filii ośrodka zdrowia w Groszowicach. Pozyskanie terenów na poszerzenie boiska szkolnego oraz przyszłą budowę 
przedszkola w Groszowicach. 

• Budowa jadalni w szkole w Myśliszewicach.
• Pomoc dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy poprzez wdrożenie Karty Dużej Rodziny.
• Utworzenie filii ośrodka zdrowia w Słupicy. 
• Budowa boisk sportowych na terenie szkoły w Słupicy. Pozyskanie środków na budowę już zaprojektowanej nowoczesnej sali 

gimnastycznej w Słupicy.
• Regulacja stanów prawnych gruntów niezbędnych do podjęcia inwestycji drogowych oraz infrastrukturalnych na terenie gminy, 

ze szczególnym uwzględnieniem dróg znajdujących się w pasie kolejowym. 
• Modernizacja i utwardzenie dróg i ulic o uregulowanym stanie prawnym. Budowa chodników.
• Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.
• Oczyszczenie zalewu na podstawie opracowanego projektu przy wsparciu środków zewnętrznych.
• Realizacja złożonego projektu dofinansowania ze środków unijnych bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej - zadanie II: 

modernizacja stadionu w Kolonce, rozbudowa siłowni napowietrznych, budowa i rozbudowa placów zabaw.
• Racjonalne gospodarowanie budżetem gminy przez stałe zmniejszanie zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed 2011 

rokiem, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów inwestycyjnych. 
• Efektywne pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla planowanych na terenie gminy projektów 

inwestycyjnych. 
• Stała aktywizacja życia kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego na terenie gminy przez organizację cyklicznych koncertów 

i występów artystycznych na planowanej scenie koncertowej oraz imprez o charakterze masowym.
• Wspieranie inicjatyw społecznych oraz ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami i Klubami działającymi na terenie gminy.

Program wyborczy




