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I.

Wstęp

Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za 2019 rok jest kompleksowym
i miarodajnym zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie, będący
kompendium wiedzy o działalności Burmistrza w roku

poprzednim,

w szczególności z zakresu realizacji polityk, programów i strategii, stanu realizacji
Uchwał Rady Gminy i Miasta Przysucha oraz zachodzących w samorządzie zmian.
Na treść opracowanego Raportu, składają się informacje obejmujące zadania
i działania, jakie były realizowane przez samorząd, jednostki organizacyjne
oraz instytucje kultury. Raport powstał w oparciu o informacje uzyskane
z poszczególnych wydziałów urzędu, jak również jednostek organizacyjnych
Gminy i Miasta Przysucha. Dokument zawiera analizę następujących obszarów
działalności Gminy:
-informacje o gminie,
-informacje finansowe,
-informacje o stanie mienia,
-informacje o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych funduszach,
-polityka społeczna,
-oświata, kultura, sport,
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
-współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.
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II.

Informacje o Gminie

Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Przysucha
Gmina i Miasto Przysucha położona jest w południowo-zachodniej części
województwa mazowieckiego w powiecie przysuskim. Gmina zajmuje
powierzchnię 181,31 km² co stanowi 22,64% powiatu przysuskiego. Gmina
ma charakter rolniczo-przemysłowy. Użytki rolne stanowią 39%, a użytki leśne
53% jej powierzchni. Jest jedną z 8 gmin tworzących Powiat Przysuski i jedną z 50
miejsko-wiejskich gmin województwa mazowieckiego. Siedzibą władz lokalnych,
jest miasto Przysucha z liczbą mieszkańców 6073, a na terenach wiejskich
zamieszkuje 5 944 osób (wg stanu na dzień 31.12.2019r.). Miasto zlokalizowane
jest na pograniczu Wyżyny Kieleckiej i Niziny Mazowieckiej przy ważnym szlaku
komunikacyjnym Lublin – Łódź. W skład gminy wchodzą 23 sołectwa: Beźnik,
Dębiny, Długa Brzezina, Gaj, Głęboka Droga, Gliniec, Hucisko, Jakubów, Janików,
Janów, Kolonia Szczerbacka, Kozłowiec, Krajów, Kuźnica, Lipno, Pomyków, Ruski
Bród, Skrzyńsko, Smogorzów, Wistka, Więcierzowa Wola, Zawada , Zbożenna.
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha na koniec 2019 roku zarejestrowanych było
840 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych osób zmniejszyła się w porównaniu
do 2018 roku – o 39. Zatrudnienie w ramach utworzonych stanowisk
(doposażenie

lub

wyposażenie

stanowiska

pracy

dla

skierowanego

bezrobotnego) znalazło 10 osób, staż rozpoczęło 199 osób, co stanowi
44,8%

wszystkich

skierowanych

do

odbycia

stażu

i

sfinansowano

z Powiatowego Urzędu Pracy koszty studiów podyplomowych dla 1 osoby
bezrobotnej. W ramach robót publicznych podpisano umowy z 151 osobami,
natomiast

w

ramach

prac

interwencyjnych

z 45. W ramach bonu na zasiedlenie pracę rozpoczęło 50 osób, a jednorazowe
środki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano
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dla 13 osób. Do największych zakładów pracy na terenie Gminy i Miasta
Przysucha należą: Hortex Sp. z o.o., Klinkier Przysucha S.A., Paris Tobacco
International Manufacturing Sp. z o.o., PW Krystian Sp. z o.o.

Zakres działania i organy Gminy
Zakres działania Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz ustawy szczególne nakładające na gminę obowiązek
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i statutu
przyjętego Uchwałą Rady Gminy i Miasta Przysucha nr V/31/2003 z dnia
27.02.2003r. Ponadto funkcjonują następujące programy:
1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
3. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023,
4. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”,
5. Program Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
8. Program współpracy Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019r.,
9. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2014-2020,
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Przysucha na lata
2019 – 2025,
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11.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Przysucha na rok 2019,
12.Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
i Miasta Przysucha na lata 2018 – 2032,
13. Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy
i Miasta Przysucha na lata 2018 – 2023,
14. Projekt ”Stawiamy na rozwój” współfinansowany ze środków EFS
w ramach RPO WM– okres realizacji: 01.01.2019 r. do 31.12.2020r.,
15.Projekt pn. „Bajkowe przedszkole” współfinansowany ze środków EFS
w ramach RPO WM. Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.08.2019.
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Od 1 stycznia 2019r. Urząd Gminy i Miasta w Przysusze funkcjonuje w oparciu
o nową strukturę organizacyjną:
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W strukturze organizacyjnej Gminy i Miasta Przysucha w 2019 r., jako jednostki
organizacyjne wg statutu funkcjonowały:
-Urząd Gminy i Miasta Przysucha,
-Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
-Przysuska Służba Komunalna,
-Przysuska Administracja Oświaty,
-Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze, w skład którego wchodzi:
1. Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze,
-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze,
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku,
-Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze,
-Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek” w Przysusze (od września 2019r.).

Jednostką wyodrębnioną jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przysusze. Przedsiębiorstwo jest spółką prawa
handlowego, w której gmina posiada 100 % udziałów.

Gminnymi samorządowymi jednostkami kultury są:
-Dom Kultury w Przysusze,
-Biblioteka Publiczna w Przysusze.
Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, jest jednostką organizacyjną przy pomocy,
której Burmistrz realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał
podejmowanych przez Radę. Siedziba Urzędu mieści się w Przysusze przy Placu
Kolberga 11. W 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze zatrudnionych
pozostawało 37 osób, w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych
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oraz 1 osoba odbywała staż. W stałym rejestrze wyborców Gminy i Miasta
Przysucha liczba wyborców wynosiła 10 082. W 2019r. wydanych zostało 669
dowodów osobistych. Na terenie gminy w 2019r. odnotowano 110 urodzeń
oraz 174 zgony. Zawartych zostało 64 małżeństwa. Wręczono medale
za długoletnie pożycie małżeńskie 15 parom.
Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha. W roku
2019 wydano 118 Zarządzeń. Do najważniejszych należą:
1. Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 04.01.2019 r. w sprawie: planu finansowego
Urzędu Gminy i Miasta Przysucha na rok 2019 ;
2. Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Przysuskiej Służby Komunalnej w Przysusze;
3. Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie: powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
4. Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 21.03.2019 r. w sprawie: powołania
Pełnomocnika ds. ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy
i Miasta Przysucha;
5. Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie: przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2018 rok;
6. Zarządzenie nr 25/20198 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie: wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych;
7. Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Przysusze, ul. Krakowska 76;
8. Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie: powołania
Dyrektora Domu Kultury w Przysusze;
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9. Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 19.06.2019r. w sprawie: Regulaminu
funduszu sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków funduszu
sołeckiego w ramach budżetu Gminy i Miasta Przysucha.
10. Zarządzenie nr 73/2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie: ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego
Przedszkola nr 1 w Przysusze ul. Partyzantów 6;
11. Zarządzenie nr 91/2019 z dnia 05.08.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami sołectwa Janów w przedmiocie zamiaru
podzielnia sołectwa Janów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw;
12. Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie: powołania
Kierownika

w

Samorządowym

Klubie

Dziecięcym

,,Maluszek’’

w Przysusze;
13. Zarządzenie nr 106/2019 z dnia 14.11.2019 r. z dnia 14.11.2019 r.
w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
14. Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na obszarze miejscowości Przysucha;
15. Zarządzenie

nr

113/2019

z

dnia

05.12.2019

r.

w

sprawie:

przeprowadzenia okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy
i Miasta Przysucha.

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy i Miasta
Przysucha. W Radzie zasiada 15 Radnych:
1.

Mirosław Pierzchała Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha

2.

Marek Zieliński Z-ca Przewodniczącego

3.

Stanisław Kądziela-Z-ca Przewodniczącego

4.

Joanna Tokarska-Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
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5.

Witold Bykowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

6.

Rafał Kacperski-Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7.

Marian Kozieł-Przewodniczący Komisji Gospodarczej

8.

Michał Wilk-Przewodniczący Komisji Budżetowej

9.

Renata Motyl

10.

Jan Chylak

11.

Renata Wiatkowska

12.

Jarosław Stępień

13.

Anna Wełpa

14.

Maria Madej-Sompolska

15.

Edgar Tomaszewicz

W drodze uchwał Rady przyjmowane są m.in. statut gminy, statuty jednostek
pomocniczych gminy, budżet, wysokość podatków, plany zagospodarowania
przestrzennego, wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza.
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, kadencja (w związku
z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat.
W 2019 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady Gminy i Miasta Przysucha, podczas
których podjęto 106 Uchwał. Do najważniejszych należą:
1.

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia Programu
Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie
i Mieście Przysucha na lata 2019-2023;

2.

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: zmiany Programu Budowy Przydomowych
Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy i Miasta Przysucha na lata
2018-2023;
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3.

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: powołania delegatów do Związku Gmin
"Radomka";

4.

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Przysucha;

5.

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców
usług z gospodarstw domowych;

6.

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

7.

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Przysuskiemu;

8.

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.

9.

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego
2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Przysucha na lata 2019-2025;

10.

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca
2019 roku w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody
Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy
przysusko- szydłowieckie";

11.

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca
2019 roku w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020;
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12.

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca
2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy i miasta Przysucha na rok 2019";

13.

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca
2019 roku w sprawie: zmiany w uchwale o zarządzeniu wyborów
sołtysów i rad sołeckich;

14.

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego

nauczycieli

oraz

ustalenia

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
i Miasto Przysucha;
15.

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Przysucha
a Gminą Borkowice w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i dostaw
wody do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej
oznaczonej nr 330112 W nr ewid. dz. 61 obręb Ruszkowice;

16.

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu
do

sporządzenia

zmian

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha;
17.

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
25 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa i rady
sołeckiej sołectwa Zawada;
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18.

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja
2019 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Przysucha wotum zaufania;

19.

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja
2019 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok;

20.

Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja
2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie;

21.

Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca
2019 roku w sprawie: zmiany w Statucie Przysuskiej Służby Komunalnej
w Przysusze;

22.

Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca
2019 r w sprawie: utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego
"MALUSZEK" w Przysusze oraz nadania statutu;

23.

Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca
2019 r w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie
dzieci w Samorządowym Klubie Dziecięcym "MALUSZEK" w Przysusze;

24.

Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca
2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli;

25.

Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca
2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Janów
w sprawie: podzielenia sołectwa Janów i utworzenia dwóch odrębnych
sołectw;
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26.

Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
29 sierpnia 2019 r w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;

27.

Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha;

28.

Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
29 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany w Statucie Gminy i Miasta
Przysucha;

29.

Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
29 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie
umowy

wieczystego

użytkowania

gruntów

ze

Spółdzielnią

Mieszkaniową w Przysusze;
30.

Uchwała Nr X/91/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
29 sierpnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do prac mających
na celu zmianę uchwały o wyznaczeniu aglomeracji Przysucha;

31.

Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Przysucha przy realizacji zadania
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przysucha;
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32.

Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019r w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;

33.

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy
Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

na 2020r.";
34.

Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: ustalenia diety przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysom w Gminie
Przysucha;

35.

Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso;

36.

Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 209 r w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

37.

Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przysucha;
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38.

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

39.

Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy i Miasta Przysucha;

40.

Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019r w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

41.

Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
31 października 2019 r w sprawie: zmiany aglomeracji Przysucha;

42.

Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
28 listopada 2019 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;

43.

Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

44.

Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości;

45.

Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2020 r.;
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46.

Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie: zwolnień w podatku od
nieruchomości;

47.

Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
28 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wistka;

48.

Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Rady na
2020 rok;

49.

Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
19 grudnia 2019 r w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy i Miasta
Przysucha;

50.

Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Skarbnika Gminy i Miasta
Przysucha;

51.

Uchwała Budżetowa na rok 2020 Nr XIV/121/2019 Rady Gminy i Miasta
Przysucha z dnia 19 grudnia 2019 r.

W dniu 30 maja 2019r. obyła się VII Sesja Rady, podczas której podjęto uchwałę
o wotum zaufania dla Burmistrza po debacie nad raportem o stanie gminy za rok
2018 oraz udzielono absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za rok
2018 .
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III.

Informacje finansowe

Dochody budżetowe w 2019r. wykonane zostały w kwocie 47.346.333,61 zł,
w tym:
1) dochody majątkowe w kwocie 771.962,88 zł,
2) dochody bieżące w kwocie 46.574.370,73 zł.
Dochody majątkowe stanowiły 1,63% dochodów ogółem, natomiast dochody
bieżące 98,37%. Dochody własne wykonane zostały w kwocie 19.912.672,45 zł,
w tym:
1) wpływy z podatków i opłat – 18.585.049,26 zł,
2) dochody z majątku – 750.969,19 zł,
3) pozostałe dochody własne – 576.654,00 zł,
Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł 42,06%. Dotacje
celowe wykonane zostały w kwocie 16.082.677,16 zł, z tego:
1) dotacje z budżetu państwa – 14.202.515,28 zł,
2)dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich – 851.621,05 zł,
3)dotacje otrzymane z budżetów innych jst, z funduszy celowych i innych
jednostek sektora finansów publicznych – 1.028.540,83 zł.
Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 33,97%. Subwencja ogólna
zrealizowana została w kwocie 11.350.984,00 zł i stanowiła 23,97% dochodów
budżetowych, w tym:
1) część oświatowa – 7.488.059,00 zł,
2) część wyrównawcza – 3.862.925,00 zł.
Wydatki budżetowe ogółem wyniosły 48.339.566,07 zł. Wydatki majątkowe
wykonane zostały w kwocie 7.145.629,12 zł. Udział wydatków majątkowych
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w wydatkach budżetowych ogółem wyniósł 14,78%. Wydatki bieżące wyniosły
41.193.936,95 zł i poniesione zostały na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.046.239,48 zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.583.793,37 zł,
3) dotacje na zadania bieżące – 3.560.209,24 zł,
4) wydatki na obsługę długu – 61.904,41 zł,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
– 831.864,84 zł,
6) pozostałe wydatki bieżące – 8.109.925,61 zł.
Udział wydatków bieżących w wydatkach budżetowych wyniósł 85,22%.
Największy udział w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki na oświatę
– 32,03%, rodzinę – 26,44%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
– 10,77% oraz administrację publiczną – 8,21%. Wynik wykonania budżetu
za rok 2019, tj. różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi
deficyt budżetu w kwocie 993.232,46 zł. Został on sfinansowany pożyczkami
i

kredytami

w

wysokości

886.503,85

zł

i

wolnymi

środkami

w kwocie 106.728,61 zł.
Przychody Gminy w 2019r. wyniosły 4.755.770,94 zł, w tym:
1) kredyty – 1.366.000,00 zł,
2) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 821.503,85 zł,
3) wolne środki – 2.568.267,09 zł.
Rozchody Gminy związane ze spłatą kredytów z lat ubiegłych wyniosły
1.301.000,00 zł. Zadłużenie Gminy na 31.12.2019r. z tytułu kredytów i pożyczek
wyniosło 4.632.801,29 zł, w tym z tytułu:
1) pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 1.981.801,29 zł,
2) kredytów – 2.651.000,00 zł.
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Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2020 – 2025 zgodnie z harmonogramem spłat
określonym w umowach. Zadłużenie stanowiło 9,78% zrealizowanych dochodów
budżetowych w roku 2019. Na zadania zlecone i powierzone z zakresu
administracji rządowej w 2019r. przyznano Gminie środki z budżetu
Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 365 966,16 zł, w tym na Krajowe
Biuro Wyborcze 85 050,00 zł. Zostały wykorzystane w 98,98%.

Fundusz Sołecki
W pierwszym kwartale 2019r. Rada Gminy i Miasta Przysucha na wniosek
Burmistrza uchwaliła Fundusz Sołecki. Całkowita wartość zadań zatwierdzonych
do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosła 344 011,75zł. W budżecie
gminy

wyodrębnione

zostały

środki

dla

poszczególnych

sołectw

z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach funduszu, wskazanych
przez mieszkańców, którzy zdecydowali o konkretnych potrzebach w 2020r.
Spośród 23 sołectw, dwa sołectwa: Gaj i Głęboka Droga nie złożyły wniosków
w ramach Funduszu Sołeckiego.
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Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.
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IV.

Informacja o stanie mienia

Gospodarowanie mieniem gminnym
Własność gminy stanowią:
1.nieruchomości o łącznej powierzchni 1 619 898 m2, w tym:
- oddane w dzierżawę, najem – 158 554 m2
- oddane w użytkowanie wieczyste – 494 189 m2
- przekazane w zarząd – 225.446 m2
2. budynki o łącznej wartości księgowej 32 642 881,22 zł, w tym:
- obiekty oświatowe,
- obiekty kulturalne,
- mieszkaniowy zasób gminy,
3. pozostałe środki trwałe o łącznej wartości księgowej 79 568 931,88 zł w tym:
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe,
W zasobach gminy znajduje się 189 lokali mieszkalnych mieszczących się w 42
budynkach.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zgodnie ze statutem Gminy i Miasta Przysucha jednostką prawnie wyodrębnioną
jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca jako Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Przysusze, powstała
w czerwcu 1997r. z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Gmina
i Miasto Przysucha w Spółce posiada 100 % udziałów i reprezentuje ją Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha.
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Kapitał spółki zgodnie z aktem przekształcenia wynosi:
- kapitał zakładowy - 3.841.000,00 zł,
- ilość udziałów – 7682,
- wartość udziału – 500,00 zł,
Przedmiotem działalności Spółki jest :
1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, a w szczególności :
a) produkcja, dostawa i sprzedaż wody w celu zaspokojenia potrzeb
komunalnych,
b) eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń wodno-kanalizacyjnych
będących we władaniu Spółki,
c) odbiór i oczyszczanie ścieków,
d) eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie będących we władaniu
Spółki na zlecenie innych jednostek,
e)wykonawstwo w zakresie inwestycji infrastruktury technicznej,
f) świadczenia usług w zakresie eksploatacji ujęć wody, sieci
wodnokanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
2. eksploatacja kotłowni - wytwarzanie ciepła dla potrzeb centralnego
ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody,
3. administrowanie i utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy,
4. dystrybucja gazu bezprzewodowego,
5. produkcja materiałów budowlanych oraz usługi remontowo budowlane,
6. utrzymanie i eksploatacja wysypiska odpadów stałych,
7. wywóz nieczystości stałych i płynnych,
8. usługi transportowo-techniczne,
9. budowa i remont dróg,
10. usługi pogrzebowe,
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11. działalność ogrodniczo-rolnicza,
12. handel hurtowy i detaliczny w obrocie krajowym i zagranicznym.
Gospodarka wodno – ściekowa gminy opiera się na 4 czynnych ujęciach wody:
Przysucha ul. Targowa, Skrzyńsko, Długa Brzezina, Kolonia Szczerbacka.
Pozostałe

studnie

tj.

w

Smogorzowie,

Skrzyńsku,

w

Przysusze

na ul. Przemysłowej i ul. Partyzantów są nieczynne.
W roku 2019 odnotowano :
- zapotrzebowanie na wodę z ujęć w ilości – 720 387 m³/ rok;
- zrzut ścieków ( wraz z wodami opadowymi ) w ilości – 396 000 m³/ rok.
Ilość punktów poboru wody ( liczniki ) w gminie:
- gospodarstwa indywidualne – 3438;
- gospodarstwa w zabudowie wielorodzinnej – 58.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonują przy 278 gospodarstwach
domowych, w tym 22 oddano do eksploatacji w 2019 rok.
Spółka rok 2019 zakończyła zyskiem netto w kwocie 72.944,76 zł. Przychody
w stosunku do roku 2018 wzrosły o 11,79%, natomiast koszty działalności
związanej ze świadczeniem usług wzrosły o 6,76%.

Gospodarka w zakresie odpadów

Na koniec 2019 roku liczba osób, które złożyły deklaracje na terenie gminy
wynosiła 8 542 (dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na ogólną liczbę mieszkańców
12 017. Liczba 8 542 stanowi 71,08% wszystkich osób zameldowanych na terenie
gminy. Zbiórka odpadów obejmuje:
- ilość nieruchomości – 2 607,
- ilość gospodarstw domowych – 3 755,
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w tym w mieście Przysucha:
- ilość nieruchomości – 887,
- ilość gospodarstw domowych – 2 085,
Selektywną zbiórkę odpadów deklaruje ok. 99% gospodarstw domowych.
Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) z siedzibą przy ul. Skarbowej 3 w Przysusze, do którego mieszkańcy
nieodpłatnie mogą dostarczać odpady. Łączna ilość odpadów komunalnych
odebranych w 2019 roku od właścicieli nieruchomości bezpośrednio
lub za pośrednictwem PSZOK wynosiła:
odpady niesegregowane – 1 962,12Mg (Megagram),
odpady segregowane – 475 477 Mg(Megagram).
Pełne dane będą dostępne po 1.09.2020r. ze względu na przesunięcie terminu
składania sprawozdań. Koszy funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły – 881 154,68 zł, a w tym:
- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości – 795 939,03 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem PSZOK – 46 499,97 zł,
- wydatki związane z pobieraniem opłat przez inkasentów – 9 480 zł,
- wydatki administracyjne – 29 235,68 zł.

Gospodarka komunalna

Przysuska Służba Komunalna
Przysuska Służba Komunalna jest jednostką administracyjną Gminy i Miasta
Przysucha, której zadaniami statutowymi w 2019r. były:
1.

utrzymanie czystości w mieście i gminie;

2.

utrzymanie terenów zielonych w mieście i gminie;

3.

wykonanie dekoracji roślinnej miasta i jej utrzymanie;
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4.

wykonanie świątecznej dekoracji miasta;

5.

drobne naprawy i remonty infrastruktury miejskiej;

6.

przygotowanie

i

obsługa

imprez

okolicznościowych

w tym utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie;
7.

wykonywanie usług remontowo-konserwacyjnych, związanych
z utrzymaniem szkół i przedszkoli i innych obiektów gminnych;

8.

utrzymanie gminnych obiektów sportowych i administrowanie
tymi obiektami, z wyłączeniem szkolnych obiektów sportowych
(do 31.12.2019r.);

9.

prowadzenie ewidencji dróg gminnych;

10.

nadzorowanie i prowadzenie remontów dróg gminnych;

11.

zimowe utrzymanie dróg i chodników;

12.

przygotowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego i windykacja
opłat za zajęcie pasa drogowego;

13.

administrowanie, zarządzanie oraz nadzór nad świetlicami
wiejskimi na terenie gminy Przysucha (do 31.12.2019r.);

14.

organizacja prac interwencyjnych;

15.

nadzór

nad

pracownikami

robót

publicznych

i

prac

interwencyjnych;
16.

administrowanie lokalami socjalnymi;
• zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie umów
najmu,
• naliczanie, pobór i windykacja czynszu i innych opłat
związanych z korzystaniem z lokali,
• naliczanie stawek czynszu i innych opłat w przypadku
zmiany ich wysokości,
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• prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych
wobec najemców lokali socjalnych,
• prowadzenie ewidencji lokali socjalnych oraz niezbędnej
wymaganej przepisami dokumentacji dotyczącej tej
części zasobu mieszkaniowego;
17.

zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków,
odbiór odpadów i dostawę energii elektrycznej w przypadkach,
gdy najemcy lokali nie zawierali takich umów;

18.

prowadzenie właściwej eksploatacji budynków należących
do Gminy i terenów przyległych, z wyłączeniem obiektów
oświatowych

oraz

utrzymanie

czystości

na

terenach

przyległych;
19.

prowadzenie niezbędnej dokumentacji rachunkowo-księgowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

20.

wykonywanie całokształtu czynności dotyczących ochrony
przeciwpożarowej ciążących na Gminie (do 31.12.2019r.);

21.

organizacja współpracy z OSP i nadzór (do 31.12.2019r.);

22.

zarządzanie targowiskiem miejskim w tym:
• zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie umów
najmu,
• naliczanie, pobór i windykacja czynszów i innych opłat
związanych z korzystaniem z targowiska miejskiego,
• prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych
wobec najemców miejsc handlowych,

23.

pobieranie

opłaty

targowej

na

targowisku

miejskim

/ na zasadach określonych odrębną uchwałą /;
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24.

współpraca z Przysuską Administracja Oświaty oraz Wydziałem
Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy
i Miasta Przysucha;

25.

wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha.

Celem działania jednostki jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
infrastruktury miejskiej, administrowanie lokalami socjalnymi należącymi
do Gminy i Miasta Przysucha oraz administrowanie targowiskiem miejskim.
W 2019r. Przysuska Służba Komunalna zatrudniała: 12 pracowników na czas
nieokreślony, 5 osób w ramach prac interwencyjnych, 3 osoby w ramach prac
publicznych oraz 10 osób w ramach stażu.
Wydatki i przychody Przysuskiej Służby Komunalnej za rok 2019:
1. Handel – wydatki ogółem zrealizowane w kwocie 217 613,19 zł,
2. Transport i Łączność - wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
547 378,71 zł,
3. Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
157 835,51 zł,
4. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa:
• Ochotnicze Straże Pożarne-wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
161 313,95 zł,
5. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:
• oczyszczanie miast i wsi - wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
117 031,14 zł,
• utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki ogółem zostały
zrealizowane w kwocie 44 987,07 zł,
• oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatki ogółem zostały zrealizowane
w kwocie 798 592,45 zł,
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• pozostała działalność - wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
1 078 607,27 zł.
6. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:
• świetlice i kluby - wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
289 063,57 zł,
7. Kultura Fizyczna i Sport - wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie
120 554,26 zł.
Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 596 570,90 zł. Na dochody
w rozdziale:
- „Handel” składają się dochody z rezerwacji placów i boksów handlowych
w wysokości 248 473,00 zł oraz dochody ze sprzedaży surowców wtórnych
w kwocie 261,00 zł,
- „Gospodarka Mieszkaniowa” w kwocie 118 994,71 zł składają się wpływy
za czynsze mieszkaniowe w mieszkaniach socjalnych oraz odsetki
od nieterminowej płatności czynszu,
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 12 553,19 zł
składają się dochody z najmu pomieszczeń, odsetki bankowe.
-„Wpływy z innych opłat” składają się wpływy opłaty za zajęcia pasa
drogowego w kwocie 11 460,00 zł oraz opłata targowa w kwocie
204 829,00 zł.
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V.

Rozwój oraz zrealizowane inwestycje

Inwestycje

Samorząd

realizuje

zadania

mające

na

celu

zrównoważony

rozwój,

przy wykorzystaniu środków zewnętrznych oraz krajowych. Skuteczne
wykorzystywanie środków ze źródeł krajowych, jak i wspólnotowych umożliwia
realizację przedsięwzięć bardziej złożonych i kosztownych, których realizacja
wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców .
Zadania zrealizowane w roku 2019:
1.

wybudowano

22

szt.

przydomowych

oczyszczalni

ścieków

o wartości 347 942,40 zł,
2.

wybudowano plac zabaw w Skrzyńsku za kwotę 47 907,63 zł,
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3.

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Janikowie, zadanie
realizowane w latach 2018-2019, poniesione wydatki w wysokości
363 450,00 zł,

4.

wybudowany został ciąg komunikacyjny w ul. Czermińskiego
za kwotę 117 317,40 zł,

5.

wybudowany został ciąg komunikacyjny od ul. Świętokrzyskiej
do ul. Skowyry i ul. Czermińskiego, zadanie było realizowane w cyklu
dwuletnim w latach 2018-2019, za kwotę 1 112 267,30 zł,
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6.

przebudowana została droga gminna Dębiny-Krajów
za kwotę 229 500,00 zł

7.

przebudowana została droga gminna przy Pl. Św. Marka
w Skrzyńsku za kwotę 152 810,19 zł,
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8.

przebudowana została ul. Wiejska w Przysusze wraz z dobudową
chodnika i remontem krawężników za kwotę 579 019,36 zł,

9.

wymieniono stolarkę okienną w Publicznej Szkole Podstawowej
w Skrzyńsku- wartość zadania 60 900,99 zł,

10.

wykonano

termomodernizację

budynku

Samorządowego

Przedszkola Nr 1 w Przysusze wraz z remontem schodów
oraz budową pochylni dla niepełnosprawnych. Całkowita wartość
237 241,68 zł,
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11.

została zakupiona i zamontowana platforma pionowa w Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysusze- wartość 129 273,00 zł,
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12.

zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku użyteczności
publicznej przy ul. Skowyry na potrzeby Samorządowego Klubu
Dziecięcego „Maluszek”- wartość 150 000,00 zł,

13.

dostosowane zostały pomieszczenia na potrzeby Samorządowego
Klubu Dziecięcego „Maluszek” za kwotę 189 822,88 zł,
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14.

wyposażono plac zabaw przy Samorządowym Klubie Dziecięcym
„Maluszek” i zamontowano urządzenia, wartość 63 800,00 zł,

15.

zakupiono i zamontowano wyposażenie, pomoce i sprzęt
specjalistyczny na potrzeby Samorządowego Klubu Dziecięcego
„Maluszek” w Przysusze - wartość 149 081,41 zł,

16.

dobudowano

kanał

boczny

grawitacyjny

(kanalizacji)

w ul. Słonecznej w Skrzyńsku za kwotę 22 000,00 zł,
17.

została

wybudowana

sieć

kanalizacyjna

i

wodociągowa

w ul. Dembińskich w Przysusze i ul. Słonecznej w Skrzyńsku, zadanie
było realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2017-2019, za kwotę
1 144 213,94 zł,
18.

dobudowano i przebudowano sieć wodno-kanalizacyjną w ciągu
komunikacyjnym do ul. Skowyry i Czermińskiego, zadanie
realizowane w latach 2018-2019, poniesiony wydatek 395 178,00 zł,
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19.

dobudowano oświetlenie uliczne przy ul. Czermińskiego za kwotę
14 760,00 zł,

20.

wykonano

budowę

linii

kablowej

oświetlenia

ulicznego

w miejscowości Przysucha od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowyrywartość 142 799,99 zł,

21.

wykonano modernizację oświetlenia i instalacji zasilającej w obrębie
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysusze - wartość
163 233,99 zł,
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22.

przebudowano kanalizację deszczową przy ul. Świętokrzyskiej
w Przysusze za kwotę 45 840,00 zł,

23.

oddano do użytkowania nowo wybudowaną świetlicę wiejską
w Dębinach, zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim w latach
2018-2019, poniesiony wydatek 666 656,20 zł,

24.

został wybudowany zespół boisk do piłki siatkowej plażowej
w Toporni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem
- 3 boiska, całkowita wartość 194 861,83 zł,
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25.

zostały wybudowane Otwarte Strefy Aktywności - 5 obiektów,
w tym: 2 obiekty w Przysusze przy ul. Grodzkiej i ul. Warszawskiej,
wariant rozszerzony oraz 3 obiekty - w Janowie, Wistce, Jakubowie
wariant podstawowy. Całkowita wartość 416 590,04 zł,
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26.

przeprowadzono konserwację i zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika wodnego w Ruskim Brodzie za kwotę 31 230,00 zł,

27.

doposażone zostały świetlice wiejskie w Smogorzowie, Wistce
i Janikowie za kwotę 59 992,15 zł,

28.

utworzona została nowa pracownia informatyczna w PSP Nr 1
w Przysusze, wartość 73 890,10 zł,
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29.

zakupiono

tablicę

aktywną

do

PSP

Nr

1

w

Przysusze

za kwotę 17 500,00 zł,

30.

zakupiony został system służący informowaniu o jakości powietrza
w Gminie i Mieście Przysucha - wartość 21 402,00 zł,
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31.

przeprowadzone zostało utwardzenie placu przy ul. Przemysłowej
w Przysusze oraz zostały wykonane schody i podjazd dla osób
niepełnosprawnych wraz z barierką, zabezpieczono ścianę
wschodnią budynku - całkowita wartość 69 693,56 zł,

32.

wykonano parking w Toporni za kwotę 25 388,49 zł,
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33.

wykonano utwardzenie placu przy PSP w Skrzyńsku za kwotę
59 844,42zł,

34.

wykonano ocieplenie budynku socjalnego na ul. 11-go Listopada
w Przysusze wraz z poprawą orynnowania w kwocie 52 920,00 zł.

W formie dotacji zostały przekazane środki dla:
• Komendy Powiatowej PSP w Przysusze na modernizację sieci łączności
radiowej, kwota 20 000,00 zł,
• KPP

w

Przysusze

z

przeznaczeniem

na

zakupu

samochodu,

kwota 21 430,00 zł,
• OSP w Skrzyńsku na remont strażnicy w wysokości 12 400,00 zł,
• OSP w Przysusze na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości
13 500,00 zł,
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• OSP w Smogorzowie na zakup samochodu pożarniczego w wysokości
180 000,00 zł,

Ponadto sporządzono:
- dokumentację projektową gniazdową kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Janów za kwotę 31 000,00zł,
- projekt na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie odwodnienia
skrzyżowania z drogą gminną ul. Polna w miejscowości Przysucha za kwotę
9 840,00 zł,
-projekty techniczne z branży drogowej na remont 11 dróg gminnych
podlegających dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych za kwotę
36 900,00 zł,
-projekty techniczne 2 boisk wielofunkcyjnych w Skrzyńsku i Beźniku za kwotę
24 600,00 zł.
Łącznie zrealizowano zadania za kwotę: 7 897 998,95 zł.
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Pozyskane środki
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VI.

Polityka Społeczna

Zadania
Polityka społeczna na terenie Gminy i Miasta Przysucha realizowana jest przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który działa w oparciu
o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i obejmuje działania
osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka,
a osoby korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W strukturze ośrodka
funkcjonują: Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Dział
Świadczeń Wychowawczych. W 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Przysusze było zatrudnionych: 15 osób na cały etat, 1 osoba
w wymiarze ½ etatu, 3 osoby na umowę zlecenie oraz 5 osób na stażu.
W 2019 r. wydano 332 decyzje dotyczące świadczeń z pomocy społecznej dla 223
osób. Na dzień 31 grudnia 2019 r. korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej było 163 rodziny w tym 383 osób, natomiast objętych pomocą
społeczną było 258 rodzin w tym 525 osób. Świadczenia realizowane przez Dział
Świadczeń

Rodzinnych

i

Funduszu

Alimentacyjnego

oraz

Świadczeń

Wychowawczych w 2019 r.:
1.

Liczba decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego
– 851 dla 354 rodzin miesięcznie.

2.

Liczba decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego - 38 dla 26 rodzin.
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3.

Liczba wydanych informacji przyznających prawo do świadczenia
wychowawczego( 500+) 1189 dla 1006 rodzin.

4.

Liczba wydanych informacji przyznających prawo do świadczenia
„Dobry Start” – 850 dla 846 rodzin.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze finansowane są ze środków
budżetu gminy i budżetu państwa. W 2019 roku wydatki Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze wyniosły łącznie - 13 668 578,87zł,
Dotacje - 11 988 616,13 zł,
środki własne - 1 086 777,90 zł,
dofinansowanie zadań własnych - 593 184,84 zł,
z tego:
- na utrzymanie Ośrodka – 637 312,41 zł,
- na utrzymanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
– 159 675,37 zł,
- na utrzymanie Działu Świadczeń Wychowawczych 107169,66 zł.
Liczba i kwota wypłaconych świadczeń z Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego oraz Działu Świadczeń Wychowawczych za okres
01.01.2019 do 31.12.2019.
I. Świadczenia rodzinne:
1. Zasiłek rodzinny - 8 006 świadczeń na kwotę: 899.400,22 zł,
dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
36 - urodzenia dziecka na kwotę: 36.000,00zł,
220 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
na kwotę: 85.758,94 zł,
281 - samotnego wychowywania dziecka na kwotę: 51.064,62 zł,
394 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
na kwotę: 41.332,03 zł,
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1 016 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę: 94.196,29 zł
732 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkiwania
na kwotę: 53.183,14zł,
z czego:
122 w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
na kwotę: 13.204,48 zł,
610 w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
na kwotę: 39.978,66 zł,
850-rozpoczęcia roku szkolnego, na kwotę : 41.706,14 zł,
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 73, na kwotę: 73.000 zł,
3. Świadczenie rodzicielskie – 306, na kwotę: 279.265,29 zł,
4. Świadczenie “Za życiem” - 3 na kwotę: 12.000,00 zł,
II. Świadczenia opiekuńcze:
1. Zasiłek pielęgnacyjny – 2 875, na kwot: 534.384,00 zł,
2. Świadczenie pielęgnacyjne – 310, na kwotę 489.300,00 zł,
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 278, na kwotę 166.822,00 zł,
4. Zasiłek dla opiekuna - 105, na kwotę 64.335,00 zł,
III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 536, na kwotę 46.289,23 zł,
IV. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 429,na kwotę 105.838,89 zł,
V. Fundusz Alimentacyjny – 454, na kwotę 198.958,33 zł,
VI. Stypendia szkolne – 142, na kwotę 38.620 zł,
VII. Świadczenie wychowawcze – 16.388, na kwotę 8.154.523,90 zł,
VIII. Świadczenie „Dobry Start” – 1177, na kwotę 352.800 zł,
Pomoc finansowa
Ośrodek realizuje wieloletni program ”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
Na realizację powyższego Programu od I do XII 2019r. przeznaczono ogółem
67 976,90 zł z czego środki własne gminy wyniosły 13 595,38 zł, a dotacja
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budżetowa państwa 54 381,52 zł. Ośrodek jest realizatorem Rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Ogółem wydano 504
karty w tym 189 elektronicznych,

dla 267 rodzin, w tym dla 136 dzieci.

Koszty realizacji programu wyniosły w 2019 r. 1 171,05 zł w całości z dotacji
celowej w ramach zadań zleconych. Usługami opiekuńczymi w roku 2019 objęto
7

osób.

Usługi

świadczono

głównie

u

osób

samotnych,

chorych,

niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej oraz dla osoby, której
rodzina nie była w stanie zapewnić pomocy. Wydatki gminy z tytułu realizacji
usług opiekuńczych w roku 2019 wyniosły ogółem 69 770,01 zł. W okresie
styczeń - grudzień 2019 r. wydatki na domy pomocy społecznej wyniosły
270 002,19 zł. Kwota powyższa dotyczy pobytu 10 osób w domach pomocy
społecznej. W roku 2019 ośrodek zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansował pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Odpłatność gminy za 10 dzieci
w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka
w Mariówce wyniosła 42 750,24 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych
ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 36 155,27 zł. Formą pomocy
w postaci dodatków mieszkaniowych objęto 25 wnioskodawców w ilości
świadczeń 234. Dodatki energetyczne przyznano na kwotę 1 247,34 zł
dla 9 rodzin. Ośrodek sprawuje nadzór nad działalnością Klubu Senior +
finansowanego w ramach zadań własnych gminy. W 2019 r. dofinansowano
działalność Klubu Senior + w kwocie 11.989,74 zł. W ramach zadań zleconych
Gmina Przysucha zleciła prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ruskim Brodzie Fundacji ,,RAZEM”. Dotacja przekazana w 2019 r.
na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie wyniosła
780 010,00 zł. W ciągu 2019 r. skorzystało z tej formy wsparcia 42 uczestników.
Ośrodek wydał skierowania dla 86 rodzin, 197 osób do otrzymania pomocy
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żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Dla Najbardziej
Potrzebujących. W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował realizację Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz prowadził obsługę organizacyjnotechniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku 2019 odbyły się 4 spotkania
Zespołu Interdyscyplinarnego w celu oceny okresowej sytuacji i udzielenia
pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom, które
je stosują. Sporządzono 21 Niebieskich Kart. Przy Urzędzie Gminy i Miasta
w Przysusze funkcjonuje Punkt Konsultacyjny działający w zakresie problematyki
alkoholowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie prowadzone
są nieodpłatnie porady, konsultacje, terapie. W 2019 roku w tym zakresie
udzielono 146 porad ogółem dla osób stosujących przemoc i dla osób
doświadczających przemocy.
Podmiotem realizującym zadania z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień,
jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa
na podstawie:
1.

Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2.

Narodowego Programu Zdrowia, którego cele strategiczne to:
- wydłużenie życia Polaków w zdrowiu,
- poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem,
- ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

3.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

4.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
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W ramach działalności w 2019 r. odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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VII.

Oświata, kultura, sport

System oświaty
Działalność oświatowa, kulturalna i sportowa w Gminie i Mieście Przysucha
w 2019 r. była realizowana przez:
1.

Przysuską Administrację Oświaty,

2.

Dom Kultury w Przysusze,

3.

Bibliotekę Publiczną w Przysusze.

Przysuska Administracja Oświaty (PAO)
Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze została utworzona na podstawie
Uchwały Nr XXIV/128/2004 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia
2004 r. w celu prowadzenia obsługi finansowej, księgowej, organizacyjnej
i administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Przysucha. Uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Gminy i Miasta
Przysucha z dnia 06.10.2016 r. Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze
z dniem 1 stycznia 2017 r. została przekształcona w jednostkę obsługującą
w ramach centrum usług wspólnych jednostki oświatowe prowadzone przez
Gminę i Miasto Przysucha. Zakres działania Przysuskiej Administracji Oświaty
w Przysusze określa jej statut, który został zmieniony Uchwałą Nr XXII/161/2016
Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29.12.2016 r. W 2019 r. Przysuska
Administracja Oświaty zatrudniała zgodnie z Regulaminem organizacyjnym
4 pracowników na pełnych etatach i 1 osobę na pół etatu. Przysuska
Administracja Oświaty w Przysusze wykonuje swoje zadania w oparciu o statut,
regulaminy wewnętrzne i porozumienia zawarte pomiędzy Dyrektorem PAO
i Dyrektorem każdej placówki oświatowej. Porozumienie określa szczegółowe
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zadania PAO w zakresie prowadzenia spraw księgowych, płacowych
i administracyjnych każdej placówki oświatowej.
Do zadań Przysuskiej Administracji Oświaty należy:
1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej następujących placówek:
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze,
- Zespołu Placówek Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Przysusze i Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Przysusze,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku,
- Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze,
- Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze,
- Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Przysusze,
2. prowadzenie obsługi spraw płacowych pracowników placówek oświatowych
oraz Przysuskiej Administracji Oświaty dla około 200 osób,
3. obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników PAO
oraz placówek oświatowych,
4. organizacja dowozu uczniów do szkół,
W 2019 r. do szkół dowożonych było średnio miesięcznie około 330 uczniów
przez przewoźnika zewnętrznego,
5. przygotowywanie projektów uchwał

Rady Gminy i Miasta Przysucha

i zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta dotyczących oświaty i wychowania
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
W 2019 r. PAO przygotowała projekty 3 uchwał Rady Gminy i Miasta Przysucha
dotyczących oświaty, min. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha, w sprawie
ustalenia

planu

sieci

publicznych

szkół

podstawowych
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prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha oraz określenia granic
obwodów

publicznych

szkół

podstawowych

oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych

przy

szkołach podstawowych

pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto
Przysucha. W 2019 r. PAO przygotowała projekty zarządzeń Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha dotyczące oświaty i sportu, min. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli,
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych
w szkołach podstawowych, w sprawie ustalenia wysokości dodatku
do wynagrodzenia dla społecznych inspektorów pracy w szkołach podstawowych
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha, w sprawie
ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora szkoły
podstawowej i przedszkola, w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania
publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Przysucha
w 2019 r. rozgrywek w piłce nożnej i w piłce siatkowej,
6. pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na cele edukacyjne
(przygotowywanie lub współudział w przygotowaniu i realizacji projektów
i wniosków)
a)program dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników – pracodawca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 8 081,00 zł.
– dofinansowanie 1 ucznia; W 2019 r. dla 5 pracodawców wypłacono kwotę
-39 956,00 zł,
b)rządowy program „Wyprawka szkolna” – otrzymane środki – 4 057,00 zł.,
c)realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego
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wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe – wartość zadania 66 922,73 zł,
d)realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica”- otrzymane środki
- 14 000 zł. na zakup sprzętu multimedialnego w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 1 w Przysusze. Wkład własny do projektu – 3 500,00 zł,
e)złożenie wniosku i uzyskanie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy
subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów
przyrodniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze
– 69 031,00 zł.
f)realizacja

projektu

pn.

„Bajkowe

Przedszkole”

współfinansowanego

ze środków EFS w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu: od 1 kwietnia 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 r. Wydatki poniesione w roku 2019 na realizację projektu
wyniosły 331 633,65 zł, środki europejskie w kwocie 263 187,35 zł, środki własne
gminy 68 446,30 zł,
g)realizacja projektu pn. „Stawiamy na rozwój” współfinansowanego ze środków
EFS w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego. Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2020 r. Wydatki poniesione w 2019r. na realizację projektu
wyniosły 500 231,19 zł, w tym: środki europejskie 417 642,24 zł, dotacja celowa
z budżetu państwa 82 588,95 zł,
7. współudział w organizowanym przez Urząd Gminy i Miasta w Przysusze
XXXIX Biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków”.
W biegu brało udział 530 osób, w tym 474 uczniów z 13 szkół podstawowych
z oddziałami

gimnazjalnymi, 27 uczniów z 2 szkół ponadpodstawowych,

13 uczniów z klubu sportowego, 16 zawodników ze specjalnych ośrodków
szkolno – wychowawczych oraz 9 zawodników indywidualnych,
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8. sport
- przeprowadzenie konkursu, rozliczenie wydatków z wiązanych z realizacją
zadania: „Organizacja szkolenia i rozgrywek dla mieszkańców Gminy
i Miasta Przysucha w 2019 roku”. Udzielona dotacja na realizację tego
zadnia – 180 000,00 zł.
- przeprowadzenie konkursu, rozliczenie wydatków związanych z realizacją
zadania: „Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej”. Udzielona
dotacja na realizację tego zadnia – 50 000,00 zł,
9. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego, w tym:
a)prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych,
b)ustalenie sieci publicznych przedszkoli,
c)ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic
ich obwodów,
d)prowadzenie spraw dotyczących powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,
e)prowadzenie

spraw

kadrowych

dyrektorów

szkół

i

przedszkola,

f)prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego
dyrektorów

szkół i przedszkola,

współdziałanie

z

organem nadzoru

pedagogicznego w tym zakresie,
g)analizowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych przed
ich zatwierdzeniem przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha,
h)ewidencja i kontrola realizacji obowiązku nauki,
j)rozliczanie dotacji na wychowanie przedszkolne dzieci – mieszkańców Gminy
i Miasta Przysucha korzystających z tego wychowania w innych gminach
oraz dzieci – mieszkańców innych gmin korzystających z tego wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Przysucha,
k)prowadzenie ewidencji młodzieży spełniającej obowiązek nauki w wieku
16 – 18 lat na terenie Gminy.
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Liczba dzieci i uczniów Gminy i Miasta Przysucha wg stanu na dzień
30.09.2019 r., z podziałem na placówki publiczne i niepubliczne.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NAZWA
PLACÓWKI
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1
w Przysusze
ZPO-Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2
w Przysusze
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Skrzyńsku
Samorządowe
Przedszkole Nr 1
w Przysusze
ZPO-Samorządowe
Przedszkole Nr 3
w Przysusze
Katolicka Szkoła
Podstawowa
w Mariówce
Przedszkole Św.
Rodziny w Przysusze

ILOŚĆ DZIECI
Klasy Szkół
Podstawowych

Przedszkole

„0”

Klasy
Gimnazjalne

n.d

41

330

-

n.d.

47

298

-

n.d.

34

153

-

97

-

-

-

93

-

-

-

n.d.

40

54

-

17

-

-

-

Samorządowy Klub
Dziecięcy Maluszek w
Przysusze

15

-

-

-

Ogółem

222

162

835

-
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Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha
w 2019r., których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha
LICZBA NAUCZYCIELI

Lp.

NAZWA
PLACÓWKI

Stażystów

Kontraktowych Mianowanych Dyplomowanych Opiekunki OGÓŁEM
dziecięce

3.

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1
w Przysusze
ZPO
-PSP Nr 2 w
Przysusze
-Samorządowe
Przedszkole Nr 3
w Przysusze
Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Skrzyńsku

4.

Samorządowe
Przedszkole Nr 1
w Przysusze

0

1

2

7

Samorządowy
Klub Dziecięcy
Maluszek w
Przysusze

-

-

-

-

1.

2.

5.

1

2

6

35

0

5

3

42

1

3

2

25

-

44

-

50

31
-

10

4

4
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Samorządowe instytucje kultury

Dom Kultury w Przysusze
Dom Kultury w Przysusze jest samorządową instytucją kultury i realizuje zadania
w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej oraz tworzenia, upowszechniania
i ochrony kultury. Dom Kultury prowadzi swoja działalność w siedzibie jednostki,
przy ul. Radomska 9 oraz w podległych mu od stycznia 2020r. 14 świetlicach
na terenie Gminy i Miasta Przysucha w miejscowościach: Dębiny, Gliniec,
Janików, Janów, Kozłowiec, Krajów, Pomyków, Przysucha, Ruski Bród, Skrzyńsko,
Smogorzów, Wistka, Wola Więcierzowa, Zbożenna. Podstawowym zadaniem
Domu Kultury w roku kulturalnym 2019, było upowszechnianie różnorodnych
form aktywności i twórczości kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, animacja i integracja mieszkańców Przysuchy oraz stworzenie oferty
zajęć i wydarzeń kulturalnych, które w kreatywny sposób pozwolą
na zagospodarowanie i wypełnienie czasu wolnego społeczności lokalnej.
Działania Domu Kultury miały na celu zachęcenie uczestników do zaangażowania
w życie kulturalne oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. W 2019 roku
działalność Domu Kultury obejmowała organizację następujących klubów:
1.

rytmika,

2.

klub plastyczny dla dzieci i młodzieży,

3.

klub „Mały szachista”,

4.

klub teatralno – kabaretowy,

5.

nauka gry na instrumentach dętych,

6.

nauka gry na instrumentach klawiszowych,

7.

nauka gry na perkusji,

8.

gitara,

9.

Chór Nauczycielski CANTO
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10.

Klub brydżowy dla dorosłych,

11.

Klub 50+,

12.

Big Band,

13.

Klub plastyczny UTW,

14.

UTW,

15.

Zespół wokalny,

Poza działalnością prowadzoną w ramach klubów organizowane są imprezy
okolicznościowe oraz imprezy dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
i ferii zimowych, „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. Organizowane są wystawy,
turnieje, konkursy, szkolenia, spotkania prowadzone cyklicznie, konkursy
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pokazy bajek oraz filmów. W sali widowiskowej
odbywają się imprezy współorganizowane przez Dom Kultury w Przysusze
z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
zewnętrznymi

np.

muzeum,

teatry,

filharmonia,

stowarzyszenia.

Do najważniejszych wydarzeń 2019 roku należały: Dni Kolbergowskie,
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obchody gminnego Dnia Dziecka,

62

Dożynki Powiatowo – Gminne, współorganizowane z Urzędem Gminy
i Miasta w Przysusze, Starostwem Powiatowym w Przysusze oraz Towarzystwem
Kulturalnym im. Oskara Kolberga w Przysusze.
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Ponadto:
1.

Koncert Noworoczny w wykonaniu uczniów PSP Nr 1
w Przysusze,

2.

Talenty Dwójki – koncert uczniów PSP Nr 2 w Przysusze,

3.

Jasełka połączone z Dniem Babci i Dziadka w wykonaniu
przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola Nr 1
w Przysusze,

4.

Koncert Walentynowy w wykonaniu Estrady Domu Kultury,

5.

Przysuski Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

6.

Przysuskie spotkania chórów „Z wizytą u Kolberga”,

7.

Koncert z okazji Dnia Kobiet – Estrada Domu Kultury,

8.

Powiatowe

Eliminacje

Ogólnopolskiego

Konkursu

Recytatorskiego,
9.

Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Witaj
Majowa Jutrzenko,

10.

Festiwal Ludowy – organizowany przez Samorządowe
Przedszkole nr 1,

11.

Festiwal Kultury Młodzieży Czerwonokrzyskiej,

12.

Przegląd kapel ludowych,

13.

Koncert z okazji 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,

14.

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości –
koncert „Wieczór z Pieśnią Patriotyczną”,

15.

Spotkanie z okazji 100 – lecia PCK,

16.

Mikołajki w Domu Kultury – bajka dla najmłodszych
oraz spotkanie z Mikołajem,

17.

Gala Wolontariatu – Stowarzyszenie Razem dla Radomki,
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18.

Jarmark Bożonarodzeniowy,

19.

Jasełka młodzieży z Liceum im. Jana Pawła II,

20.

Sylwester miejski,

Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się wykłady:
• luty – wykład „Bezpieczeństwo”,
• marzec wyjazd na konferencję w UKSW „Ból i cierpienie”,
• czerwiec – wykład dr Andrzeja Gołębiowskiego
"Od etyki wartości do pedagogiki szczęścia",
• listopad -wyjazd i koncert w UKSW muzyczno – poetyckie
spotkania z Niepodległą,
• listopad – „Stanisław Moniuszko - życie i twórczość” –
wykład z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki,
• listopad - Wernisaż Rysunku i Malarstwa Grupy Plastycznej
UTW,
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• listopad – Bezpieczeństwo na drodze” – WRD KWP z siedzibą
w Radomiu,
Działalność Domu Kultury w Przysusze finansowana jest z budżetu Gminy
i Miasta Przysucha w formie dotacji. Dotacja dla Domu Kultury w 2019 roku
wynosiła 678 500,00 zł. Koszty działalności w 2019 r. wyniosły 947 840,36 zł.
W Domu Kultury w 2019 roku zatrudnionych było na umowę o pracę czterech
instruktorów: trzech na cały etat, jeden na ½ etatu oraz na ½ etatu animatorzy
kultury w świetlicy w Ruskim Brodzie i Smogorzowie – tam, gdzie znajdują się filie
biblioteczne.Od sierpnia do listopada jedna osoba odbywała w Domu Kultury
staż. Na umowę o pracę – pełny etat - zatrudnionych było również 12 osób
– były to animatorki kultury, które pracowały w świetlicach znajdujących się
na terenie Gminy Przysucha.

Biblioteka Publiczna w Przysusze
Biblioteka Publiczna w Przysusze mieści się w budynku Domu Kultury. Obecnie
działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr XXXVIII/283/2010 Rady Gminy
i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010 r. Na terenie Gminy i Miasta Przysucha
działa: w Przysusze – biblioteka miejska oraz 6 filii bibliotecznych; Przysucha
osiedle Południe, Ruski Bród, Skrzyńsko, Smogorzów, Zbożenna oraz Gliniec.
Budżet Biblioteki w 2019 r.- 571.665,00 zł, z czego:
- dotacja z gminy 554.900,00 zł,
- dotacja z MKIDN – 12.660,00 zł,
- dochody własne – 4.105,00 zł.
W 2019 r. do wszystkich bibliotek przybyło 1.450 wol. książek, z czego z zakupu
1.372 wol. Z własnego budżetu biblioteka zakupiła 862 wol. za kwotę
19.957,00 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bibliotek
otrzymała 12.660,00 zł, za które zakupiono 510 wol. Stan księgozbioru na dzień
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31.12.2019r. we wszystkich bibliotekach wynosił 68.150 wol. Największy
księgozbiór posiada Biblioteka miejska w Przysusze bo 33.414 wol. , najmniejszy
Filia w Glińcu tylko 1.585 wol. Na koniec 2019 r. we wszystkich bibliotekach
publicznych na terenie Gminy i Miasta Przysucha zarejestrowanych było 2.383
czytelników, z czego
1. PM-GBP w Przysusze

- 1.228 czytelników

2. Filia w Przysusze

- 331

3. Filia w Ruskim Brodzie

- 185

4. Filia w Skrzyńsku

- 392

5. Filia w Smogorzowie

- 120

6. Filia w Zbożennie

-

51

7. Filia w Glińcu

-

18

W porównaniu do 2018 r. zanotowano wzrost o 58 czytelników. W ciągu roku
biblioteki publiczne odwiedziło 23.003 osób. Czytelnicy w 2019 r. wypożyczyli
40.541 wol. książek, z czego z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 9.396 wol.,
z literatury pięknej dla dorosłych 28.686 wol. i z literatury popularno-naukowej
2.459 wol. oraz 599 czasopism. W porównaniu do roku 2018 wypożyczono
o 664 wol. książek więcej. Wypożyczenia w poszczególnych bibliotekach:
1. PM-GBP w Przysusze

-

24.268 wol.

2. Filia w Przysusze

-

6.662 wol.

3. Filia w Ruskim Brodzie

-

2.366 wol.

4. Filia w Skrzyńsku

-

5.708 wol.

5. Filia w Smogorzowie

-

1.291 wol.

6. Filia w Zbożennie

-

277 wol.

7. Filia w Glińcu

-

53 wol.

Na miejscu w bibliotekach publicznych udostępniono 2.288 wol. książek i 2.424
czasopisma. Udzielono także 3.325 różnych informacji: bibliograficznych,
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bibliotecznych, rzeczowych oraz 563 informacji tekstowych. We wszystkich
bibliotekach w 2019 r. zorganizowano: 1 spotkanie z pisarzem / 7 marca z Panią
Anną Burzyńską /, 9 konkursów, 8 lekcji bibliotecznych, 11 dyskusji nad książką,
3 pogadanki i odczyty, przyjęto 9 wycieczek przedszkolaków i uczniów ze szkół
podstawowych oraz zorganizowano 34 różnych gier i zabaw literackich.
Biblioteki uczestniczą także w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, natomiast
Biblioteka w Przysusze uczestniczy w akcji „Narodowe Czytanie”. Biblioteka
Publiczna w Przysusze prowadzi usługi kserograficzne. W czytelni zorganizowane
są trzy stanowiska komputerowe, w wypożyczalni jedno z dostępem
do internetu. W Filii Bibliotecznej w Przysusze dwa stanowiska, w Filii
w Skrzyńsku, Zbożennie i Smogorzowie, Ruskim Brodzie jedno stanowisko
dla czytelników z dostępem do Internetu. Korzystanie z internetu jest darmowe
pod warunkiem, że poszukuje się informacji w celach edukacyjnych. W Bibliotece
Publicznej w Przysusze w 2019 r. było zatrudnionych 7 osób na cały etat
oraz 1 osoba w wymiarze ¾ etatu i 1 osoba w wymiarze ½ etatu.
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VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należą do podstawowych zadań
własnych gminy. Na terenie Gminy i Miasta Przysucha działa 5 jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Przysucha, OSP Gliniec, OSP Smogorzów, OSP
Skrzyńsko, OSP Janików. OSP skupia w swoich szeregach ogółem 186 członków.
Jednostki OSP są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczogaśniczych.
OSP Przysucha:
STAR 266 rok prod.1980
RENAULT MDB3D rok prod.2018
JELCZ 325 rok prod.1989
OSP Gliniec:
MERCEDES rok prod.1985
OSP Smogorzów:
STAR 200 rok prod.1987
VOLVO rok prod.2019
JELCZ 005 rok prod.1984
OSP Skrzyńsko:
STAR M78 rok prod.2001
FSC STAR rok prod. 1981
TARPAN IVECO rok prod.1995
OSP Janików nie posiada pożarniczego pojazdu samochodowego, ponieważ
jest to jednostka wspomagająca.
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OSP dysponują własną bazą lokalową. Zobowiązane są do utrzymywania
wymaganej gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownictwem technicznym,
chemiczno–ekologicznym, poszukiwawczo-ratowniczym, wodnym i medycznym.
Na wypadek zaistnienia zagrożeń dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha
został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który posiada
opracowane „procedury reagowania kryzysowego” do likwidacji powstałych
zagrożeń, co zapewnia szybkie podjęcie działań w sytuacjach kryzysowych.
Celem szybkiego ostrzegania ludności gminy przed zagrożeniami, utrzymuje
się w sprawności i gotowości do uruchomienia sygnałów ostrzegawczych z syren
alarmowych. Syreny alarmowe umieszczone są w miejscowościach: Przysucha,
Skrzyńsko, Smogorzów, Krajów, Gliniec, Dębiny, Ruski Bród. Sterowanie tymi
syrenami odbywa się z centrali usytuowanej w budynku Urzędu Gminy Miasta
Przysucha.
IX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi Gminy i Miasta
Przysucha w 2019 r. Gmina i Miasto Przysucha jest członkiem w:
1.

Związku Międzygminnym organizowanym pod nazwą: „Związek
Gmin Radomka”, którego zadaniem jest wspólne wykonywanie
zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w szczególności w zakresie realizacja programu retencji
rzeki Radomka i jej dopływów,

2.

Stowarzyszeniu

„Razem

dla

Radomki”,

którego

zadaniem

jest wspieranie realizacji projektów współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej zgodnej z celami Lokalnej Strategii Rozwoju,
3.

„Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz
Budowy Drogi Ekspresowej S12”, którego zadaniem jest wspieranie
idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów
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podmiotów będących członkiem stowarzyszenia, w szczególności
koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy trasy
ekspresowej S-12,
4.

porozumieniu pomiędzy Gminą i Miastem Przysucha i Gminą
Borkowice dotyczącym współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Przysucha przy realizacji zadania polegającego
na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przysucha,

5.

porozumieniu pomiędzy Gminą i Miastem Przysucha a Gminą
Borkowice w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i dostaw wody
do

nieruchomości

zlokalizowanych

wzdłuż

drogi

gminnej

oznaczonej nr 330112 W nr ewid. dz. 61 obręb Ruszkowice,
6.

porozumieniu z Powiatem Przysuskim w sprawie wspólnego
wydawania miesięcznika „Ziemia Przysuska”.
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Opracowany Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2019, jest
dostępny na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze
www.gminaprzysucha.pl

Burmistrz
Gminy i Miasta Przysucha
Tomasz Matlakiewicz
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