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I.

WSTĘP

Podstawą prawną przygotowania Raportu o stanie Gminy i Miasta Przysucha jest art.
28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2020
poz. 713).
Fragment z ustawy zamieszczono poniżej:
Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i
budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące
raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń
czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana
została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy
są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba
że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi
wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach
rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
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Oddajemy w Państwa ręce Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za 2020
rok. Mamy nadzieję, że w sposób czytelny pokaże on, jak zmienia się nasza gmina
i ile ma do zaoferowania.
Władze, jednostki organizacyjne, instytucje i sami mieszkańcy od lat
systematycznie pracują nad poprawą atrakcyjności naszej Gminy i Miasta, zarówno
jako miejsca do życia, jak i tworzenia nowych przedsięwzięć. Zadania inwestycyjne w
zakresie udostępnienia przestrzeni publicznej, ekologii, rozbudowy sieci dróg, stale
podnoszony komfort różnych sektorów życia - ze szczególnym uwzględnieniem
edukacji i rozwoju infrastruktury lokalnej - oraz przyjazna polityka w zakresie
podatków i opłat stają się wizytówką Gminy Przysucha.
Jednocześnie jesteśmy już bogatsi o doświadczenia - zarówno nasze, jak
i innych samorządów – co do treści, jakie powinien zawierać Raport. Dlatego też
tegoroczne opracowanie różni się od zeszłorocznego. Znacząco ograniczyliśmy część
budżetową dokumentu, skupiając się głównie na inwestycjach (w tym realizowanych
z dofinansowaniem zewnętrznym) i funduszu sołeckim. Podyktowane to zostało
faktem, iż kwestie budżetowe omawiane są wyczerpująco na tej samej sesji rady
gminy, w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok poprzedni.
Przedstawienie w treści Raportu zagadnień dotyczących wykonania budżetu byłoby
zatem powieleniem danych. Założeniem ustawodawcy co do treści tego dokumentu
jest bowiem podsumowanie działalności głównie organu wykonawczego gminy.
W Raporcie znajdą Państwo ponadto wszystkie pozostałe, wskazane przez
ustawodawcę elementy, a więc sprawozdanie z realizacji polityk, programów
i strategii oraz uchwał rady gminy. Staraliśmy się jednak skupić raczej na
udokumentowaniu wykonanych zadań niż opisie poszczególnych dokumentów.
Dlatego też w treści Raportu nie znajdą Państwo zawartości planów, programów
i sprawozdań. Pozwoliło to na zachowanie zwartej i przejrzystej treści dokumentu, bez
obciążania czytającego nadmiarem danych i zagadnień.
Przedkładany Państwu dokument powstał w oparciu o zgromadzone
i opracowywane w samorządzie gminnym informacje. To zespołowy charakter tego,
czym gmina się zajmuje i co w ostateczności dzięki gminnej aktywności powstaje.
Trudno nie dostrzec zmian zachodzących w bieżącym funkcjonowaniu szkół czy
instytucji kultury, trudno nie zauważyć nowych obiektów czy wyremontowanych
dróg. Za każdą taką aktywnością kryje się mniej widoczna praca wielu ludzi. To, m.in.
tysiące rocznej korespondencji w formie tradycyjnej i kilkakrotnie więcej w wersji
elektronicznej, które uzgadniają, wyjaśniają i prowadzą do realizacji gminnych zadań.
Mamy nadzieję, że zawarte w Raporcie informacje spełnią Państwa oczekiwania
i pomogą w zrozumieniu istoty działalności samorządu terytorialnego, zwłaszcza
gminnego - najbliższego mieszkańcom na co dzień.
Ubiegły rok różnił się od poprzednich pandemią i jej skutkami. Zarówno same
zagrożenia, jak i ograniczenia, które były ich wynikiem odcisnęły piętno na
wszystkich dziedzinach samorządowego życia. To zjawisko wciąż nam towarzyszy.
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II.

INFORMACJE OGÓLNE

Położenie
Przysucha – miasto położone w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim,
ok.40 km na zachód od Radomia. Jest siedzibą powiatu i gminy Przysucha. W pobliżu
miasta , przy granicy administracyjnej przepływa rzeka Radomka.
Herb Przysuchy nawiązuje do herbu Rawicz Dembińskich, drugich właścicieli miasta,
za których rządów osiągnęło ono największy rozwój.
Główne drogi przebiegające przez gminę to :
- droga krajowa nr 12 - droga klasy S o długości 757km, biegnąca równoleżnikowo
przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą
w Dorohusku
- droga wojewódzka 749 o długości 25 km przebiegająca przez powiat konecki
i przysuski, łącząca DW728 w Końskich z DW727 w Przysusze
- droga wojewódzka nr 727 – o długości 66,3 km przebiegająca przez powiaty
radomski, przysuski i szydłowiecki relacji Klwów-Przysucha–Szydłowiec.
Lokalizacja w rejonie lasów przysusko-szydłowieckich, walory środowiska
kulturowego, istniejące instytucje kultury oraz infrastruktura turystyki i rekreacji,
dobra dostępność komunikacyjna stanowią dogodne warunki do rozwoju
funkcji turystyki i wypoczynku.
Gospodarka, przemysł, rolnictwo
Preferowane kierunki rozwoju gminy to: przetwórstwo rolno–spożywcze
z największym zakładem „HORTEX sp.z o.o. Zakład Przetwórstwa OwocowoWarzywnego”, przemysł ceramiczny z zakładem płytek ceramicznych „KING
KLINKER” (Klinkier Przysucha SA). Na terenie gminy funkcjonują inne duże firmy
takie jak Paris Tobacco International Manufacturing Sp. z o.o., jest to duża europejska
firma z centralą w Polsce i nowoczesną fabryką w Skrzyńsku, PW Krystian Sp. z o.o.
oraz działają banki: Bank Spółdzielczy w Przysusze, PKO Bank Polski SA, Bank
Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska SA. Obraz dopełniają rolnictwo, drobny
przemysł i usługi dla ludności. Południowa część gminy charakteryzuje się niską
jakością gleb, dużą powierzchnią lasów - ponad 80% pow. (w całej gminie 53%),
piękną doliną Radomki i zalewem w Toporni, północna część gminy to dobra jakość
gleb, duża ilość gospodarstw specjalizujących się w produkcji warzyw i owoców.
Gmina zajmuje powierzchnię 181,31 km2, co stanowi 22,72% powiatu
przysuskiego. Położona jest w południowo-zachodniej części województwa
mazowieckiego, graniczy z gminami województwa świętokrzyskiego oraz łódzkiego
i gminami powiatu przysuskiego: Gielniów, Rusinów, Potworów, Wieniawa,
Borkowice.
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Położenie administracyjne gminy przedstawia poniższa mapa.

Źródło:www.gminy.pl
Mapa 1. Gmina Przysucha na tle powiatu przysuskiego
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Wykres 1. Struktura powierzchniowa gmin powiatu przysuskiego

Gmina Rusinów;
10,36%

Gmina
Wieniawa;
12,86%

Gmina
Borkowice;
10,74% Gmina Gielniów;
9,86%
Gmina Klwów;
10,86%

Gmina i Miasto
Przysucha;
22,72%

Gmina
Potworów;
10,24%

Gmina
Odrzywół;
12,36%

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych )

Odległość gminy do siedziby Sejmiku Województwa Mazowieckiego i siedziby
Wojewody Mazowieckiego w Warszawie wynosi ponad 100 km.
Gmina Przysucha pozostaje poza zasięgiem wpływu dużych aglomeracji miejskich,
które mogłyby stanowić ważny, zewnętrzny czynnik rozwoju.
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Sytuacja demograficzna
Administracyjnie Gmina Przysucha podzielona jest na 23 jednostki pomocnicze
(sołectwa). Informacje dotyczące zaludnienia poszczególnych sołectw w gminie
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Mieszkańcy Gminy Przysucha z podziałem na jednostki pomocnicze
Liczba
ludności
(stan na koniec
2020 r.)

Sołectwo

Lp.
1.

Beźnik

223

2.

Dębiny

200

3.

Długa Brzezina

40

4.

Gaj

77

5.

Gliniec

195

6.

Głęboka Droga

100

7.

Hucisko

48

8.

Jakubów

262

9.

Janików

615

10.

Janów

276

11.

Kolonia Szczerbacka

68

12.

Krajów

167

13.

Kuźnica

54

14.

Lipno

187

15

Pomyków

384

16

Ruski Bród

168

17

Skrzyńsko

1090

18

Smogorzów

596

19

Wistka

250

20

Wola Więcierzowa

98

21

Kozłowiec

202

22

Zawada

174

23

Zbożenna

468
RAZEM

Miasto Przysucha

5942

6152

9

Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2020
__________________________________________________________________________

Gmina Przysucha (według stanu na 31 grudnia 2020 r.) liczyła ogółem 12 094 osób.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 66,7 osoby/km2.
Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 r. odnotowano: 95 urodzeń
(zarejestrowano 5 urodzeń za granicą), 191 zgonów, zawarto 37 małżeństw. Parom,
które przeżyły razem 50 i więcej lat Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha wręczył
medale za długoletnie pożycie. W 2020 r. takich par było 27.
W porównaniu do lat ubiegłych utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności
oraz przewaga kobiet w starszych rocznikach.
Bezrobocie
Na koniec 2020 roku wskaźnik stopy bezrobocia na terenie działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Przysusze osiągnął 17,7% i był wyższy od stopy bezrobocia
w województwie mazowieckim (4,4%) i w Polsce (5,2%).
Według statystyk prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze, na
koniec 2020 r. na terenie Gminy były 822 osoby bezrobotne, w tym 389 kobiet (ok.
47,3% ogółu bezrobotnych) . Długotrwale bezrobotni to 535 osób (około 65% ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych z terenu gminy). Udział osób bezrobotnych z terenu
Gminy Przysucha w ogólnej liczbie bezrobotnych powiatu przysuskiego (3269)
wynosił ok. 25,14%.
Tabela 2. Bezrobocie na terenie Gminy w roku 2020 w podziale na miasto i wieś

Tabela 4. Bezrobocie na terenie Gminy na przestrzeni lat 2018-2020
Wyszczególnienie
2018
2019
2020
Bezrobotni ogółem
879
840
822
Kobiety
421
395
389
Do 30 roku życia
220
205
192
W tym do 25 roku
110
112
94
życia
Powyżej 50 roku
231
239
212
życia
Długotrwale
536
517
535
bezrobotni
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze (www.przysucha.praca.gov.pl)
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Infrastruktura
Transport i łączność
Gmina zlokalizowana jest przy drodze krajowej Nr 12 relacji Radom – Piotrków
Trybunalski oraz drogach wojewódzkich: 727 relacji Klwów – Szydłowiec i 749
Końskie – Przysucha. Połączenia komunikacyjne Gminy z gminami sąsiednimi
zapewniają drogi powiatowe oraz gminne. Na obszarze Gminy krzyżują się drogi
powiatowe łączące: Przysuchę z Odrzywołem i Nowym Miastem n/Pilicą i Drzewicę
z Klwowem, Przytykiem i Radomiem. Długość dróg powiatowych na terenie Gmin
y wynosi 42 km. Długość dróg gminnych wynosi 79,642km w tym drogi
o nawierzchni twardej (bitumicznej) – 43,555km, brukowej – 5,196 km i gruntowej –
30,891 km.
Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa relacji Radom – Łódź. Najbliższe
lotniska cywilne znajdują się w Radomiu (odległość ok. 40 km) oraz w Warszawie
(odległość ok. 120 km).
Infrastruktura wodociągowa
Gminne wodociągi zasilane są od lat z czterech ujęć wody – w Skrzyńsku, Długiej
Brzezinie, Kolonii Szczerbackiej i Przysusze (przy ul. Targowej). W 2020 r.
zmodernizowano ujęcia w Przysusze i w Smogorzowie. Ogólna długość sieci
wodociągowej wynosi (stan na koniec 2020 r.) 112,88 km, a liczba przyłączonych
odbiorców (liczba przyłączy): 3522 szt. Uzupełnieniem sieci wodociągowej są studnie
kopane.
Organy Gminy

1.

2.

3.

4.

Organem stanowiącym gminy jest Rada Gminy i Miasta Przysucha. Podstawowym
sposobem realizacji jej zadań jest podejmowanie uchwał. W roku 2020 Rada
obradowała na 10 sesjach, podejmując 67 uchwał.
Zgodnie z dyspozycją ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w ramach
procedury nadzorczej uchwały przekazywane były wg właściwości do Wojewody
Mazowieckiego (48 uchwał) i regionalnej Izby Obrachunkowej (19 uchwał). Wykaz
uchwał podjętych przez Radę w 2020 r. przedstawia się następująco:
UCHWAŁA NR XV/130/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
i Mieście Przysucha w roku szkolnym 2019/2020.
UCHWAŁA NR XV/131/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę i Miasto Przysucha.
UCHWAŁA NR XV/132/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy
i Miasta Przysucha na rok 2020.
UCHWAŁA NR XV/133/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Przysucha.
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5. UCHWAŁA NR XV/134/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
6. UCHWAŁA NR XV/135/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
7. UCHWAŁA NR XV/136/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Przysusze.
8. UCHWAŁA NR XV/137/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
9. UCHWAŁA NR XV/138/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 23
stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2020-2025.
10. UCHWAŁA NR XVI/139/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu
przyznawania stypendiów, wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzajów wyróżnień
i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.
11. UCHWAŁA NR XVI/140/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. UCHWAŁA NR XVI/141/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej
nieruchomości położonej w Przysusze.
13. UCHWAŁA NR XVI/142/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonych
w Przysusze oraz na złożenie oświadczenia o świadomości odpowiedzialności
solidarnej.
14. UCHWAŁA NR XVI/143/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności
publicznej.
15. UCHWAŁA NR XVI/144/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Przysucha
uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
16. UCHWAŁA NR XVI/145/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
lutego 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
17. UCHWAŁA NR XVII/146/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok
2020”.
18. UCHWAŁA NR XVII/147/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zmiany w uchwale określającej termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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19. UCHWAŁA NR XVII/148/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
20. UCHWAŁA NR XVII/149/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości wskazanych
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
21. UCHWAŁA NR XVII/150/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
22. UCHWAŁA NR XVII/151/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego
w Przysusze w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
23. UCHWAŁA NR XVII/152/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego
w Przysusze w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
i Miasta Przysucha.
24. UCHWAŁA NR XVII/153/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
25. UCHWAŁA NR XVII/154/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
26. UCHWAŁA NR XVII/155/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna,
Cicha i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku
Przysucha-Smogorzów” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
27. UCHWAŁA NR XVII/156/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
28. UCHWAŁA NR XVII/157/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 7
maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2020-2025.
29. UCHWAŁA NR XVIII/158/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha.
30. UCHWAŁA NR XVIII/159/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i
Miasta Przysucha za 2019 rok.
31. UCHWAŁA NR XVIII/160/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
32. UCHWAŁA NR XVIII/161/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
33. UCHWAŁA NR XVIII/162/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
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34. UCHWAŁA NR XVIII/163/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Przysucha na lata 2020-2025.
35. UCHWAŁA NR XVIII/164/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 z dnia 7 maja 2020r.
dotyczącej pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
36. UCHWAŁA NR XVIII/165/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
37. UCHWAŁA NR XVIII/166/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
18 czerwca 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
38. UCHWAŁA NR XVIII/167/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
25 czerwca 2020r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha
wotum zaufania.
39. UCHWAŁA NR XVIII/168/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
25 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
40. UCHWAŁA NR XVIII/169/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia
25 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2019 rok.
41. UCHWAŁA NR XIX/170/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
i Mieście Przysucha na rok szkolny 2020/2021.
42. UCHWAŁA NR XIX/171/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie zmian w Statucie Przysuskiej Administracji Oświaty
w Przysusze nadanego Uchwałą Nr XXII/161/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 29 grudnia 2016r.
43. UCHWAŁA NR XIX/172/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XIX/139/2016 Rady
Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r.
44. UCHWAŁA NR XIX/173/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej
nieruchomości położonej w Przysusze oraz nieruchomości położonej w Skrzyńsku.
45. UCHWAŁA NR XIX/174/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej
w Przysusze.
46. UCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności
publicznej.
47. UCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha
uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
48. UCHWAŁA NR XIX/177/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na
terenie Gminy i Miasta Przysucha.
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49. UCHWAŁA NR XIX/178/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie
Gminy i Miasta Przysucha.
50. UCHWAŁA NR XIX/179/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w VII LO w Radomiu dot.
Wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do Dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze za nieprzestrzeganie
przepisów prawa związkowego i oświatowego oraz nadużywania prawa oraz
przekraczania swoich kompetencji a także niedopełnienia obowiązków jako dyrektor
szkoły.
51. UCHWAŁA NR XIX/180/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
52. UCHWAŁA NR XIX/181/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 27
sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2020-2025.
53. UCHWAŁA NR XX/182/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 24
września 2020r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dotyczącego
szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha
po 65 roku życia na lata 2020-2023.
54. UCHWAŁA NR XX/183/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 24
września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
niezabudowanych położonych w m. Lipno.
55. UCHWAŁA NR XX/184/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 24
września 2020r. w sprawie nowego napisu na tablicy pomnika usytuowanego
w miejscowości Ruski Bród.
56. UCHWAŁA NR XX/185/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 24
września 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
57. UCHWAŁA NR XX/186/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 24
września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2020-2025.
58. UCHWAŁA NR XXI/187/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
59. UCHWAŁA NR XXI/188/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
60. UCHWAŁA NR XXI/189/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta
Przysucha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 r.”
61. UCHWAŁA NR XXI/190/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na 2021r.
62. UCHWAŁA NR XXI/191/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 26
listopada 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
63. UCHWAŁA NR XXII/192/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29
grudnia 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym
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do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto
Przysucha.
64. UCHWAŁA NR XXII/193/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29
grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przysucha.
65. UCHWAŁA NR XXII/194/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29
grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady na 2021 rok.
66. UCHWAŁA NR XXII/195/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29
grudnia 2020r. w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług
z gospodarstw domowych.
67. UCHWAŁA NR XXII/196/2020 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29
grudnia 2020r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
Organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
wybierany w wyborach powszechnych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz jest kierownikiem Urzędu, nadzoruje
gminne jednostki i instytucje, korzysta z inicjatywy uchwałodawczej przedstawiając
Radzie projekty uchwał (w tym projekt budżetu), jest odpowiedzialny za ich
realizację, reprezentuje gminę na zewnątrz. Podstawową formą wykonywania tych
uprawnień i obowiązków są Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta. W 2020 r.
wydano ich 129:
1. Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
2. Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie planu finansowego urzędu
Gminy i Miasta na rok 2020;
3. Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego
komisji socjalnej ds. opracowywania wniosków i propozycji o udzielenie pomocy z
zakładowego funduszu środków socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha
powołanej zarządzeniem nr.25/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 2
marca 2015 roku regulaminu zawodowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie
Gminy i Miasta Przysucha;
4. Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie odwołania Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
5. Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
6. Zarządzenie nr 6/2020 dnia 17.01.2020 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji
danych ścisłego zarachowania;
7. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych;
8. Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Przysucha na rok
2020;
9. Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
10. Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do
udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania
pożarów i ewakuacji pracowników;
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11. Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy
i Miasta Przysucha bezpłatnych miejsc do rozmieszczania urzędowych obwieszczeń i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
wyznaczonych na okres 18 maja 2020 roku;
12. Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie upoważniania pracowników
Urzędu Gminy i Miasta Przysucha do prowadzenia czynności związanych z
wyborami;
13. Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 17.02.2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy
i Miasta Przysucha Zespołu ds. przeprowadzania wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej;
14. Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji zdawczoodbiorczej składników majątkowych i dokumentacji dotyczącej wysokości spraw
społecznych i zarządzenie konkursowego w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha;
15. Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze
kandydatów do Rady Nadzorczej spraw Przedsiębiorstwa Gospodarki urzędowej w
Mazowieckiej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze;
16. Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie przekazania upoważnienia
jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań;
17. Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 28.02.2020 rr. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
18. Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2020r. pod nazwą "Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce
siatkowej";
19. Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie wykonania uchwały
dotyczącej wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczym;
20. Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie skierowania Pani Teresy
Motyl do odbycia służby przygotowawczej;
21. Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej dotyczącej oceny ofert na realizację zadania "Organizacja turniejów i
rozgrywek w piłce siatkowej";
22. Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie powołania komisji
stypendialnej do rozpatrzenia i opracowania wniosków o przyznanie stypendiów
sportowych, nagród z wyróżnieniem dla zawodników za osiągnięcie wyników
sportowych oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej;
23. Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko urzędowe;
24. Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2019;
25. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Przysusze za 2019 rok;
26. Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Przysusze za 2019 rok;
27. Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
28. Zarządzenie nr 28/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o
powołanie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędowe;

17

Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2020
__________________________________________________________________________

29. Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu
Gminy i Miasta w Przysusze w dniu 10 kwietnia 2020 roku (Wielki Piątek);
30. Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
31. Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na
członków Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej sp. Z.O.O. w Przysusze;
32. Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
33. Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji do
rozpatrywania wniosków w sprawie ulg dotyczących spłaty zobowiązań podatkowych;
34. Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 07.05.2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania
finansowego za 2019 rok;
35. Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie powołania zespołu
powypadkowego; 35/A/2020;
36. Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie zmian Załącznika Nr.1 do
Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze;
37. Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby
wykonującej czynności z zakresu prawa wobec Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha;
38. Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 19.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji
przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
39. Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
sprzętu komputerowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr.1 w Przysusze;
40. Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze - Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr.2 w Przysusze;
41. Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
sprzętu komputerowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku;
42. Zarządzenie nr 42/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków w budżetu gminy i miasta w 2020 roku;
- 42/A/2020 25.05.2020 r. w sprawie powierzenia funkcji Koordynatora projektu
"Samorząd bez barier";
43. Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw
inwentaryzacji stanu dróg gminnych i ulic;
44. Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie powołania komisji
likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Przysusze;
45. Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie powołania zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta 2020 roku;
- 45/A/2020;
46. Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 01.06.2020 r. w sprawie zmian załącznika Nr.3 do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze;
47. Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 01.06.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
48. Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 04.06.2020 r. w sprawie raportu o stanie Gminy za
2019 rok;
49. Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 04.06.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do
Spraw Dostępności
50. Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy
i Miasta Przysucha bezpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i
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plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
wyznaczonych na dzień 28.06.2020 roku;
51. Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura
Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku;
52. Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników
Urzędu Gminy i Miasta Przysucha do prowadzenia czynności związanych
z wyborami;
53. Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy
i Miasta Przysucha Zespołu ds. przeprowadzania wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej;
54. Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
sprzętu komputerowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze;
55. Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze - Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr2 w Przysusze;
56. Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie ustalenia dyżurów
pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze oraz jednostek organizacyjnych
Gminy i Miasta Przysucha podczas wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
57. Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie odwołania Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
58. Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
59. Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert nr. FSOW.1423063.2020-01 na realizację zadania publicznego: Opieka
wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie i Mieści Przysucha
ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020;
60. Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 23.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji
Stypendialnej ;
61. Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 23.06.2020 r. w sprawie sporządzenia
skonsolidowanego bilansu Gminy i Miasta Przysucha
62. Zarządzenie nr 64/2020 z dnia 30.06.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
63. Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków
komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie
i Mieście Przysucha w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020;
64. Zarządzenie nr 66/2020 z dnia 10.07.2020
w sprawie przeprowadzenia kontroli w
Zespole Placówek Oświatowych w Przysusze
65. Zarządzenie nr 67/2020 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu oceny i opiniowania ofert otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w
Gminie i Mieście Przysucha;
66. Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 14.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku, ul.
Wjazdowa 9;
67. Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze;
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68. Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
69. Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wyboru oferenta na realizację
zadania
publicznego
pn.
"Opieka
wytchnieniowa
nad
osobami
z
niepełnosprawnościami w Gminie i Mieście Przysucha w ramach Programu Opieka
Wytchnieniowa edycja 2020";
70. Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
71. Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 03.08.2020 r. w
sprawie
powołania
Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku;
72. Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 10.08.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
sprzętu komputerowego dla Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze;
73. Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego;
74. Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 14.08.2020 r. w sprawie powierzenia gminnej jednostce
organizacyjnej realizacji zadania pod nazwą: "Bezpłatna nauka pływania dla dzieci w
klasach I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Przysucha" w ramach
programu "Umiem Pływać" w ramach "Sport dla Wszystkich" działanie
"Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży";
75. Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 19.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników
konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Skrzyńsku;
76. Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 19.08.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku;
77. Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 20.08.2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
78. Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 24.08.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr.
77/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11.08.2020 roku w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
79. Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy i miasta w 2020 roku;
80. Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w
Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze;
81. Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 04.09.2020 r. w sprawie ustalenia normy zużycia
paliwa dla samochodu służbowego marki Hyundai Tucson o nr. Rej. WPY 22170;
82. Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta, o kształtowaniu jej wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 1 półrocze 2020 roku;
83. Zarządzenie nr 89/2020 w sprawie zatwierdzenia Zmiany w Regulaminie
Organizacyjnym Przysuskiej Służby Komunalnej
84. Zarządzenie nr 90/2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia
dotyczącego przeprowadzenia kontroli w Zespole Placówek Oświatowych w
Przysusze;
85. Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie opracowania materiałów do
projektu budżetu gminy i miasta na rok 2021;
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86. Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
87. Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 09.10.2020 r. w sprawie przyjęcie projektu "Programu
współpracy Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" i
przeprowadzenia jego konsultacji;
88. Zarządzenie nr 94/2020 z dnia 09.10.2020 r. w sprawie określenia normy zużycia
paliwa dla samochodu służbowego marki Hyundai Tucson o nr. Rej. WPY22170;
89. Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie powołania zespołu
redakcyjnego;
90. Zarządzenie nr 96/2020 z dnia 21.10.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu Gminy i Miasta w 2020 roku;
91. Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie
Gminy i Miasta Przysucha oświadczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii i
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania COVID-1;
- 97/A/2020 30.10.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy i Miasta w 2020 roku;
92. Zarządzenie nr 98/2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu i
pracy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze w okresie 03.11.2020-04.12.2020;
93. Zarządzenie nr 99/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze;
94. Zarządzenie nr 100/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie przedłożenia projektu
uchwały budżetowej na rok 2021;
95. Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie przedstawienia projektu
uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2021-2026;
96. Zarządzenie nr 102/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji
Stypendialnej powołanej zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Gminy i Miasta
Przysucha z dnia 23.03.2020 roku, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do
rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i
wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
97. Zarządzenie nr 103/2020 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod
nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w
okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2023 roku";
98. Zarządzenie nr 104/2020 z dnia18.11.2020 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu
73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha w danych osobowych w zakresie
nazwiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
99. Zarządzenie nr 105/2020 z dnia18.11.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla
Pani Ewy Pogorzały do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń
w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka
gospodarstwa domowego ubiegającego się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
100. Zarządzenie nr 106/2020 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
dla Pani Marzanny Sety do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania
zaświadczeń w celu potwierdzenia przeciętnego dochodu na jednego członka
gospodarstwa domowego ubiegającego się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
101. Zarządzenie nr 107/2020 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha;
102. Zarządzenie nr 108/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru
kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Ruskim Brodzie w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2023 roku;
103. Zarządzenie nr 109/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie powołania Zespołu do
opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w
Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha;
104. Zarządzenie nr 111/2020 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu i
pracy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze w okresie 05.12.-27.12.2020 roku;
105. Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy i miasta w 2020 roku;
106. Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu oceny i opiniowania ofert otwartego konkursu ofert pn.
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od
dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2023 roku;
107. Zarządzenie nr 114/2020 z dnia 11.12.2020 r. w sprawie zmiany w zakresie spraw
powierzonych Sekretarzowi Gminy i Miasta Przysucha na czas nieobecności
Burmistrza;
108. Zarządzenie nr 115/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie zmiany w zakresie spraw
powierzonych Sekretarzowi Gminy i Miasta Przysucha na czas nieobecności
Burmistrza;
109. Zarządzenie nr 116/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli zabezpieczenia obiektów i mienia w Przedszkolu
Samorządowym Nr 1 w Przysusze przed kradzieżą lub zniszczeniem;
110. Zarządzenie nr 117/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli zabezpieczenia obiektów i mienia w Zespole Placówek
Oświatowych w Przysusze przed kradzieżą lub zniszczeniem;
111. Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu i
pracy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze w okresie 28.12.2020 roku - 17.01.2021
roku;
112. Zarządzenie nr 119/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie
oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
113. Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw
w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr.1
w Przysusze w roku szkolnym 2020/2021;
114. Zarządzenie nr 122/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie prowadzenia Rejestru
Umów w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze;
115. Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod
nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w
okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2023 roku";
116. Zarządzenie nr 124/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego dla UGiM w Przysusze;
117. Zarządzenie nr 125/2020 z dnia 31.12.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy i miasta w 2020 roku
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118. Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań, środków
trwałych, oraz pozostałych aktywów i pasywów Gminy i Miasta Przysucha;
119. Zarządzenie nr 127/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych;
120. Zarządzenie nr 128/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie określenia Instrukcji
obiegu korespondencji i dokumentów oraz zasad pracy w pomocniczym systemie
elektronicznego obiegu dokumentów Sidas w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha;
121. Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy i miasta w 2020 roku.
W strukturze organizacyjnej Gminy w roku 2020 jako jednostki budżetowe
funkcjonowały:
• Urząd Gminy i Miasta w Przysusze,
• Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Przysuska Służba Komunalna,
• Przysuska Administracja Oświaty,
• Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze, w skład którego wchodzi: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze oraz Samorządowe Przedszkole nr 3 w
Przysusze,
• Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze,
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze,
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku
• Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek” w Przysusze.,
Dodatkowo jednostką wyodrębnioną jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przysusze posiadająca osobowość prawną, dla której
Gmina posiada 100 % udziałów. Gminnymi samorządowymi jednostkami kultury
wpisanymi do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha, które posiadają nadany statut oraz osobowość prawną są:
• Dom Kultury w Przysusze
• Biblioteka Publiczna w Przysusze
.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia
24 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
i Miasta w Przysusze, w Urzędzie w 2020 roku działało 9 komórek
organizacyjnych wraz z Urzędem Stanu Cywilnego i dodatkowo Zespołem
Radców Prawnych podległych bezpośrednio Burmistrzowi. W roku 2020 na dzień
31.12.2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze zatrudnionych pozostawało
38 osób.
W dniu 31.12.2020 r. Zarządzeniem nr 124/2020 nadano Regulamin Organizacyjny
Urzędu Gminy i Miasta Przysucha, który funkcjonuje w oparciu o następującą
strukturę organizacyjną:
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia 124/2020 z dnia 31.12.2020r.

SCHEM AT STRUKTURY ORGANI ZACYJNEJ URZĘDU GM I NY I M I ASTA W PRZYSUSZE

URZĄD STANU
CYWI LNEGO

BURM I STRZ

1/1,1

ZESPÓŁ RADCÓW
PRAWNYCH

ZASTĘPCA BURM I STRZA
SKARBNI K

1

Z-ca SKARBNI KA

1

Wydział FI NANSOWY

3/1

SEKRETARZ

1/3

Wydział

Wydział PODATKÓW I
OPŁAT LOKALNYCH

III.

ZAGOSPODAROWANI A

Wydział
ORGANI ZACYJNY

1

1/3/3

PRZESTRZENNEGO I
I NWESTYCJI
Wydział M I ENI A
KOM UNALNEGO

1/4

Wydział ROZWOJU
LOKALNEGO

2

Wydział SPRAW
OBYWATELSKI CH I
ZARZĄDZANI A
KRYZYSOWEGO

1/1,9

1/3
Wydział KOM UNI KACJI
ZEWNĘTRZNEJ

2

FINANSE GMINY PRZYSUCHA

Budżet gminy to coroczny plan dochodów i wydatków. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, uchwała budżetowa
powinna zostać podjęta do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy
pamiętać, że to plan, jest więc naturalne, że na przestrzeni roku wprowadzane są
zmiany w budżecie.
Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2020r. został przyjęty Uchwałą Nr
XIV/121/2019 Rady Gminy i Miasta z dnia 19 grudnia 2019r., po uwzględnieniu
zmian dokonanych w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami
Burmistrza przedstawiał się następująco:
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu - deficyt Przychody
Rozchody
Wykonanie budżetu za 2020r.:
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu - nadwyżka
Przychody

- 53.391.527,47 zł
- 55.279.665,47 zł
- 1.888.138,00 zł
- 3.299.138,00 zł
- 1.411.000,00 zł
- 52.339.365,46 zł (98% planu)
- 51.668.587,98 zł (93,5% planu)
- 670.777,48 zł
- 4.506.531,04 zł (136,6% planu)
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Rozchody
- 1.411.000,00 zł
Budżet Gminy Przysucha w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości
670 777,48zł (różnica między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych
wydatków) przy planowanym prawie dwumilionowym deficycie.
Dochody budżetu gminy
Do dochodów budżetu gminy zalicza się: dochody własne, subwencje i dotacje
celowe z budżetu państwa. Ogólnie dzielimy je na:
- majątkowe, w kwocie 1 852 377,50 zł, co stanowi 90,54 % planu,
- dochody bieżące, zrealizowane w kwocie50 486 987,96 zł, co stanowi 98,33% planu.
Dochody majątkowe stanowiły 3,54% dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące
96,46%.
Wśród dochodów gminy szczególne znaczenie mają dochody własne, pochodzące
głównie z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach realizowanych przez
administrację skarbową (PIT i CIT) oraz przeniesień własności (majątkowe). Na plan:
21 246 661,50 zł uzyskano kwotę 19 754 987,45 zł, tj. 92,98 % . Oznacza to, że
dochody własne stanowiły 37,74 % dochodów ogółem. Sytuacja pandemiczna w roku
2020 w znacznym stopniu wpłynęła na możliwości generowania dochodów.

Rysunek 1. Dochody budżetu w 2020 r.
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przysucha za 2020 r., obliczenia własne
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Wydatki budżetu gminy

•

Wydatki bieżące gminy zrealizowane zostały w kwocie 46 906 464,33 zł, tj.
94,36% planu, wydatki majątkowe natomiast wyniosły 4 762 123,65 zł, tj. 85,51%
planu, w tym:
- realizowane z udziałem środków europejskich – 332 175,00 zł )
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 330 902,02 zł
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej – 99 490,00 zł.
- dotacje –2 168 065,70 zł. W formie dotacji w 2020 roku zostały przekazane środki
dla:
Komendy Powiatowej Policji w Przysusze z przeznaczeniem na zakup samochodu,
kwota 49 490,00 zł;

•

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze z przeznaczeniem na
zakup samochodu pożarniczego, kwota 50 000,00 zł;

•

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, funkcjonującej przy OSP w Przysusze na
doposażenie, kwota 4 485,00 zł;

•

OSP w Przysusze na realizację zadania dotyczącego remontu garażu, wymiany bram
garażowych, kwota 22 509,00 zł;

•

Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na
prowadzenie

szkoły

podstawowej

761 177,00

zł,

prowadzenie

oddziału

przedszkolnego 310 410,00 zł, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 7 355,70 zł, dofinansowanie zakupu usług
dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć 7 000,00 zł;
•

Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu
na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze 169 924,00 zł;

•

Fundacji „Razem” w Przysusze na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w Ruskim Brodzie 785 715,00 zł.
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Rysunek 2. Wydatki budżetu w 2020 r.
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

Wykres 1. Wydatki bieżące budżetu w 2020 r.

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przysucha za 2020 r. oraz obliczenia
własne na podst. Informacji zamieszczonych w sprawozdaniu (…) za 2020 r.

Analizując wydatki bieżące nie sposób nie zauważyć, że mają one wybitnie społeczny
charakter. Zsumowane wydatki na edukację i pomoc społeczną stanowią prawie 64%
wydatków bieżących i ponad 58% wydatków ogółem.
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IV. GMINNE INWESTYCJE
Wydatki majątkowe w 2020r. wyniosły 4 762 123,65 zł, tj. 85,51% planu
i stanowiły 9,22% wydatków ogółem. Najbardziej widoczne są inwestycje drogowe.
Wśród nich warto wymienić m.in.:
Budowę ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego wzdłuż „Orlika”
wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem. Całość kosztowała 232 495,98 zł.

Fot. Ciąg komunikacyjnego od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego
Przebudowę drogi gminnej Dębiny – Krajów o długości 683,85m. Dokonano regulacji
i czyszczenia rowów drogowych i przepustów oraz wybudowano pobocza obustronne
z kruszywa łamanego, poniesiono wydatek w wysokości 224 884,92 zł.

Fot. Droga gminna Dębiny – Krajów po przebudowie
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Przebudowę ul. Leśnej w Skrzyńsku –przebudowano prawie 400 m. jezdni
o szerokości 4,5m wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,75m oraz wykonano
przepusty z rur PE o średnicy 40 cm pod zjazdami Na zadanie wydatkowano kwotę
184 869,28 zł.

Fot. ul. Leśna w Skrzyńsku

Remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha (ul. Szkolnej,
Skarbowej, Madeja, Targowej, Staszica i Świętokrzyskiej w Przysusze, ul. Polnej
w Smogorzowie, ul. Starowiejskiej w Janikowie, drogi Gliniec – Beźnik, drogi
Janików- Beźnik- Dębiny oraz drogi Zbożenna – Skrzyńsko „Gościniec”). Łącznie
poniesiono wydatek w kwocie 3 589 615,74 zł.

Fot. ul. Szkolna w Przysusze
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Fot. ul. Skarbowa w Przysusze

Fot. ul. Por. Madeja w Przysusze
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Fot. ul. Targowa w Przysusze

Fot. ul. Staszica w Przysusze
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Fot. ul. Świętokrzyska w Przysusze

Fot. ul.. Polna w Smogorzowie
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Fot. ul. Starowiejska w Janikowie

Fot. Droga gminna Gliniec-Beźnik
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Fot. Droga gminna Janików-Beźnik-Dębiny

Rewitalizację Placu Kardynała Wyszyńskiego w Przysusze – prace budowlane –
zadanie realizowane w cyklu trzyletnim w latach 2018- 2020.W roku 2020
zakończono realizację przedsięwzięcia , poniesiono wydatek w wysokości 141 999,10
zł.

Fot. Plac Kardynała Wyszyńskiego po rewitalizacji
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Przebudowano - także w Przysusze - ul. Leśną i ul. Ks. Pajka, utwardzono plac
w miejscowości Ruski Bród, wydatkowano ponad 56 tys. zł. na ustalenie przebiegu
granic dróg gminnych.

Fot. ul. Ks. Pajka w Przysusze
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To główne inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 r. Ważne ponadto jest
przygotowywanie następnych. Temu m.in. służyło zlecenie wykonania dokumentacji
budowlanej, która w następnych latach pozwoli na kontynuację aktywności gminy
w tej dziedzinie, m.in. projekty dróg gminnych (Beźnik-Wola - Więcierzowa, Beźnik
– Wistka, Gliniec – Brogowa, ul. Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej
w Przysusze).
Ale inwestycje gminne to nie tylko drogi. Gmina kieruje się pojęciem
zrównoważonego rozwoju, stąd sporo zadań z szeroko rozumianej rekreacji i sportu.
To m.in. budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Beźnik- zadanie realizowane w cyklu
dwuletnim w latach 2019-2020. W roku 2020 przedsięwzięcie zakończono, poniesiono
wydatek w wysokości 419.092,72 zł.

Fot. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Beźnik

Podobnie powstało boisko wielofunkcyjne w m. Skrzyńsko. Zadanie realizowane
w cyklu dwuletnim, w roku 2020 zakończono, poniesiono wydatek w wysokości
613.917,14 zł.

Fot. Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Skrzyńsko
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Wokół Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze wymieniona została
nawierzchnia i ogrodzenie

Fot. Wymiana nawierzchni i ogrodzenia wokół Samorządowego Przedszkola nr 1w Przysusze
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Zrealizowane zostało zadanie
infrastruktury sportowej przez
zaplecza sanitarno-szatniowego
w Przysusze przy ul. Topornia –
w kwocie 208.169,90 zł.

dotyczące poprawy dostępności do istniejącej
budowę ciągów komunikacyjnych, trybun oraz
przy zespole boisk do piłki siatkowej plażowej
Etap II – zadanie zrealizowane, poniesiono wydatek

Fot. Zaplecze przy zespole boisk przy ul. Topornia

Rosnąca ilość dróg, boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych wymaga
właściwego utrzymania. Zakupiony nowy ciągnik wraz z osprzętem to bardzo
uniwersalne narzędzie.

Fot. Zakupiony dla potrzeb prac komunalnych ciągnik wraz z osprzętem
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Zakup i montaż nowych urządzeń na placach zabaw w Skrzyńsku i Pomykowie –
koszt zadania to 29 537, 35 zł

Fot. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pomykowie

Fot. Plac zabaw w Skrzyńsku
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Wykonano montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na placu zabaw przy
ul. Przemysłowej w Przysusze:

Fot. Nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej na placu zabaw przy ul. Przemysłowej
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Kącik Zabaw dla potrzeb Samorządowego Klubu Dziecięcego „MALUSZEK”
również zmienił się nie do poznania. Wykonana została adaptacja pomieszczeń oraz
zakupiono wyposażenie, meble i pomoce dydaktyczne. Łączna wartość zadania to
149 183,81 zł.
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Fot. Samorządowy Klub Dziecięcy „MALUSZEK”

Oświetlenie uliczne to nie tylko komfort, ale i większe poczucie bezpieczeństwa.
Mogą się o tym przekonać m.in. mieszkańcy ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie czy
też ulic: Grodzkiej, Chopina, Przemysłowej i Osiedla Południe w Przysusze . Wartość
zrealizowanych zadań: 226 247,52 zł.
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Fot. Nowe oświetlenie, to nie tylko estetyka, ale i bezpieczeństwo

Nowe wyposażenie trafiło do świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy
(m.in. w miejscowościach Pomyków, Zbożenna, Krajów, Dębiny, Gliniec, Janów).
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Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Smogorzowie za kwotę 28 499,00 zł.

Fot. Wyremontowana świetlica wiejska w Smogorzowie

Wykonano budowę altany w miejscowości Hucisko za 19 641,30 zł.

Fot. Altana w miejscowości Hucisko
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Wybudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Zbożenna. Wartość zadania:
18 178,69 zł.

Fot. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Zbożenna

Powstała siłownia zewnętrzną w miejscowości Zawada w ramach aktywizacji
mieszkańców sołectwa. Koszt: 20 700,00 zł.

Fot. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Zawada
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To oczywiście tylko część działań inwestycyjnych. Wypada przypomnieć również
opracowanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Przysucha,
kosztujące 55200,00 zł. czy zakup laptopów do prowadzenia interaktywnych zajęć
dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha
w ramach zdalnego nauczania spowodowanego pandemią koronawirusa COVID–19
za 144 253,49 zł.
Zestawienie inwestycji wykonanych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:
Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość/zł/

1. Budowa 14 przydomowych oczyszczalni ścieków

257 380,00

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Chmielna, Cicha
i Górna w Janikowie oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku
Przysucha – Smogorzów

332 175,00

3. Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Skowyry do ul. Sikorskiego
wzdłuż „Orlika” wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem

232 495,98

4. Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych

38 130,00

5. Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów

224 884,92

6. Przebudowa ul. Leśnej w Przysusze

122 211,03

7. Przebudowa ul. Leśnej w Skrzyńsku

184 869,28

8. Przebudowa ul. Ks. Pajka w Przysusze

421 083,24

9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha

15 000,00

10. Rozbudowa monitoringu miejskiego

47 500,01

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku

36 599,99

12. Wymiana nawierzchni i ogrodzenia wokół Samorządowego Przedszkola
Nr 1 w Przysusze

202 975,56

14. Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Grodzkiej, Leśnej
i Żytniej w Przysusze

434 491,55

15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie

10 000,00

16. Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Grodzkiej, Chopina, Przemysłowej i Osiedlu Południe w Przysusze

216 247,52

17. Rewitalizacja Placu Kardynała Wyszyńskiego w Przysusze

141 999,10

19. Uzbrojenie działki w Skrzyńsku pod tereny inwestycyjne

25 000,00

20. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do prac komunalnych

286 959,00

21. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej
w Jakubowie

13 530,00
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22. Zakup urządzenia zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w
Pomykowie

20 183,20

23.Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, boiska wielofunkcyjnego
w Beźniku

419 092,72

24. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, boiska wielofunkcyjnego
w Skrzyńsku

613 917,14

25. Opracowanie dokumentacji na montaż instalacji fotowoltaicznej przy
stadionie miejskim w Przysusze

2 000,00

26. Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę
stadionu miejskiego w Przysusze

43 050,00

27. Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez
budowę ciągów komunikacyjnych, trybun oraz zaplecza sanitarnoszatniowego przy zespole boisk do piłki siatkowej plażowej w Przysusze
przy ul. Topornia

208 169,90

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej
w Skrzyńsku

1 800,00

29. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zawada w ramach aktywizacji mieszkańców sołectwa

20 700,00

30. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności i podniesienie standardów technicznych dróg poprzez remont sieci dróg
gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Zadanie polegało na przebudowie 11 odcinków dróg gminnych o łącznej długości prawie 12 km, w
tym remont:

3 589 615,74

1. ul. Targowej w Przysusze
2. ul. Porucznika Madeja w Przysusze
3. ul. Szkolnej w Przysusze
4. ul. Skarbowej w Przysusze
5. ul. Świętokrzyskiej w Przysusze
6. ul. Starowiejskiej w Janikowie
7. ul. Staszica w Przysusze
8. ul. Polnej w Smogorzowie
9. drogi gminnej Zbożenna - Skrzyńsko "Gościniec"
10. drogi gminnej Gliniec – Beźnik
11. drogi gminnej Janików-Beźnik-Dębiny
31. Remont świetlicy wiejskiej w Smogorzowie

28 499,00

32. Budowa altany w miejscowości Hucisko

19 641,300

33. Opracowanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy

55 200,00
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Przysucha
34. Zakup laptopów do prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych
w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ramach
zdalnego nauczania spowodowanego pandemią koronawirusa COVID – 19

144 253,49

35. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Przysusze oraz zakup wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych i bieżące funkcjonowanie placówki

449 183,81

36. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zbożenna

18 178,69

37. Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Pomyków, Zbożenna, Krajów, Dębiny, Gliniec, Janów

63 758,08

38. Zakup i montaż nowych urządzeń na placach zabaw w Skrzyńsku oraz
w Pomykowie

29 537,35

39. Wyposażenie PSP w Skrzyńsku w nowy sprzęt informacyjnokomunikacyjny w ramach realizowanego projektu w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego „Mazowiecki Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

116 573,86

40. Utwardzenie placu w miejscowości Ruski Bród

25 249,44

41. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Targowej w Przysusze

17 552,10

42. Montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na placu zabaw przy ul.
Przemysłowej w Przysusze

71 497,44

43. Ustalenie przebiegu granic dróg gminnych

56 088,00

44. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy i Miasta Przysucha

20 212,50

Środki zewnętrzne
Gmina i Miasto Przysucha aktywnie poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania
swoich potrzeb. Część zrealizowanych zadań nie byłaby możliwa do wykonania siłami
własnymi samorządu, zwłaszcza w dobie pandemii.
Tabela 5. Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań na
terenie Gminy i Miasta Przysucha w 2020 r.
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Wykaz złożonych wniosków, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań na terenie Gminy i Miasta Przysucha w 2020 r.

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Instytucja udzielająca
pomocy finansowej

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Urząd Wojewódzki
Województwa
Mazowieckiego

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa

Nazwa Programu

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanego
dofinansowania

Dotacja w zakresie finansowania z budżetu Województwa
Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie
gruntów rolnych

Przebudowa drogi gminnej Dębiny –
Krajów Etap II: od km 1+824 do km
2+507,85).

95 000,00

Remont garażu w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przysusze

20 000,00

Poprawa dostępności do istniejącej
infrastruktury sportowej poprzez
budowę ciągów komunikacyjnych,
trybun oraz zaplecza sanitarnoszatniowego przy zespole boisk do
piłki siatkowej plażowej w Przysusze
przy ul. Topornia

90 000,00

Zakup laptopów do prowadzenia
interaktywnych zajęć

70 000,00

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2020

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni
Przedmiotowych

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020

WFOŚiGW

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa

Kompleksowa modernizacja
istniejącej -pracowni przyrodniczej w
SP w Skrzyńsku
Opracowanie inwentaryzacji źródeł
niskiej emisji na terenie gminy
Przysucha

Zadania z zakresu ochrony ziemi w ramach Ogólnopolskiego Usuwanie i unieszkodliwianie
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających wyrobów zawierających azbest z
azbest na terenie Województwa Mazowieckiego
terenu gminy i miasta Przysucha
Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA +

Zakup laptopów do prowadzenia
interaktywnych zajęć

Europejski Fundusz Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 –
Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy,
Samorząd bez barier
gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi
administracyjne

Projekt realizowany w
partnerstwie z
Województwem
Mazowieckim
55 200,00

20 212,50

74 999,79

Projekt realizowany w
partnerstwie z
Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i
Administarcji oraz
Fundacją Instytut
Rozwoju Regionalnego

9

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

10

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
LGD Razem dla Radomki

11

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki
w Warszawie

Fundusz Inwestycji Lokalnych

12

WFOŚiGW

Zadania z zakresu ochrony wód
- OW 1

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków

196 308,80

13

WFOŚiGW

Zadania z zakresu ochrony wód
- OW 1

Dobudowa sieci kanalizacyjnej na ul.
Grodzkiej, Leśnej i Żytniej w
Przysusze

224 475,74

14

WFOŚiGW

Zadania z zakresu ochrony powietrza - OA-2

15

16

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki
w Warszawie
Ministerstwo Sportu
Departament Sportu dla
Wszystkich

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Budowa siłowni zewnętrznej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w miejscowości Skrzyńsko
2014-2020

MALUCH+ Moduł 2

Umiem pływać
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43 427,00

631 851,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na ul.
Grodzkiej, Chopina, Przemysłowej,
Osiedlu Południe w Przysusze

216 208,02

Finansowanie miejsc opieki

27 120,00

Nauka pływania dla dzieci w klasach IIII ze szkół podstawowych z terenu
Gminy i Miasta Przysucha

18 200,00
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Skuteczne ubieganie się o pomoc zarówno unijną, jak i krajową ilustruje powyższa
tabela. Warto przy tym zaznaczyć, że znakomita większość postępowań o tego rodzaju
pomoc ma charakter konkursowy.
Fundusz sołecki
Coraz powszechniejsze jest dziś oczekiwanie na stworzenie możliwości partycypacji
społecznej przy przygotowywaniu i realizacji zadań budżetowych. Odkąd
w pierwszym kwartale 2019r. Rada Gminy i Miasta Przysucha na wniosek Burmistrza
uchwaliła Fundusz Sołecki, taką możliwość uzyskali mieszkańcy miejscowości
wiejskich gminy. Całkowita wartość zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach
Funduszu Sołeckiego wyniosła 344 011,75 zł. 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, jedynie dwa sołectwa: Gaj
i Głęboka Droga nie złożyły wniosków w ramach Funduszu Sołeckiego. Największą
popularnością w Funduszu Sołeckim cieszyły się zadania infrastrukturalne. Wśród
nich zdecydowaną większość stanowiły drogi. Warto przy tym zauważyć, że ilość
realizowanych zadań jest ściśle powiązana z ilością sołectw, ponieważ w kilku z nich
przeznaczono środki na kilka zadań.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Przysucha zawarte
są w odrębnym, przekazanym Radzie sprawozdaniu. Panująca w 2020 r. sytuacja
epidemiczna miała znaczący wpływ na realizację zadań (w tym również
inwestycyjnych) oraz dochody i wydatki gminy. Oceniając jednak realizację gminnej
polityki finansowej warto zwrócić uwagę
1/ w tych trudnych warunkach gmina osiągnęła równowagę budżetową, osiągając
nadwyżkę budżetową zamiast planowanego deficytu. Przy wciąż wysokiej
niepewności co do rozwoju sytuacji to powinno zaprocentować w najbliższych latach
2/ pierwszy raz realizowany Fundusz Sołecki wystartował w trudnych warunkach
ograniczeń w organizowaniu spotkań i konsultacji. Mimo to udowodnił obywatelskie
zaangażowanie mieszkańców sołectw.

Tabela 6. Zadania zrealizowane przez Gminę i Miasto Przysucha w 2020r. w ramach
Funduszu Sołeckiego
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V. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
O ile południowa część gminy charakteryzuje się niską jakością gleb, dużą
powierzchnią lasów - ponad 80% pow. (w całej gminie 53%), to jej północna część to
dobra jakość gleb i duża ilość gospodarstw specjalizujących się w produkcji warzyw
i owoców. To naturalne zaplecze surowcowe Zakładu Przetwórstwa Owoców
i Warzyw „Hortex” z siedzibą w Skrzyńsku. Gmina realizuje w tej dziedzinie
ustawowe zadania dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.
Gospodarka w zakresie odpadów

W dziedzinie ochrony środowiska gmina odpowiada m.in. za gospodarkę odpadami.
Na koniec 2020 roku liczba osób, które złożyły deklaracje na terenie gminy wynosiła
8 622 (dane wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi) na ogólną liczbę mieszkańców 12 094.
Liczba 8 622 stanowi 71,29 % wszystkich osób zameldowanych na terenie gminy.
Zbiórka odpadów obejmuje:
- ilość nieruchomości – 2 525,
- ilość gospodarstw domowych – 3 764,
w tym w mieście Przysucha:
- ilość nieruchomości – 894,
- ilość gospodarstw domowych – 2 105,
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 2020 roku od właścicieli nieruchomości bezpośrednio lub za
pośrednictwem PSZOK wynosiła:
odpady niesegregowane – 1 885,4 Mg (Megagram),
odpady segregowane – 375,532 Mg (Megagram).
Koszy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020
roku wyniosły – 1 141 481,73 zł, a w tym:
- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości – 1 064 252,59 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem PSZOK – 30 000,00 zł,
- wydatki związane z pobieraniem opłat przez inkasentów – 14 227,00 zł,
- wydatki administracyjne – 33 002,18 zł.
W roku 2020 była realizatorem zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest. Uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20 212,50 zł pokrył 100% kosztów
zadania. Odebrano azbest w łącznej ilości 73,5 Mg z 33 posesji.
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Gospodarka wodno-ściekowa

−
−
−
−
−
−
−

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są zadaniem własnym
gminy. W Mieście i Gminie Przysucha zadanie to wykonuje Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Przedmiotem działania PGKiM
Sp. z o.o. jest m.in.:
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
zbieranie odpadów innych, niż niebezpieczne
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
Spółka zatrudniała w 2020 r. średniorocznie 73,38 pracowników a z tytułu
gospodarki wodno–ściekowej uzyskała przychód w wysokości3 728 518,96 zł, tj.
o 138 898,90 zł więcej, niż w 2019 r. Do czterech ujęć wody – w Skrzyńsku, Długiej
Brzezinie, Kolonii Szczerbackiej i Przysusze (przy ul. Targowej). Spółka dodała
zmodernizowane w 2020 r. ujęcia w Przysusze i w Smogorzowie, co zwiększyło
bezpieczeństwo całego systemu. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 112,88
km, a liczba przyłączonych odbiorców (liczba przyłączy): 3522 szt. Uzupełnieniem
sieci wodociągowej są studnie kopane. Długość sieci wodociągowej (stan na koniec
2019r.) w gminie wynosiła 64,86 km, do sieci przyłączonych było 1223 odbiorców.
Gospodarka komunalna

Za szeroko rozumianą gospodarkę komunalną w gminie odpowiada Przysuska
Służba Komunalna która jest jednostką administracyjną Gminy i Miasta Przysucha.
Do jej zadań należy:
- utrzymanie czystości w mieście i gminie
- utrzymanie terenów zielonych w mieście i gminie
- wykonanie dekoracji roślinnej miasta i jej utrzymanie
- wykonanie świątecznej dekoracji miasta
- drobne naprawy i remonty infrastruktury miejskiej
- przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych, w tym utrzymanie czystości
w trakcie i po imprezie
- wykonywanie usług remontowo - konserwacyjnych związanych z utrzymaniem szkół
i przedszkoli oraz innych obiektów gminnych
- prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
- nadzorowanie i prowadzenie remontów dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg i chodników
- przygotowanie decyzji o zajęciu pasa drogowego i windykacja opłat za zajęcie pasa
drogowego
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- organizacja prac interwencyjnych
- nadzór nad pracownikami robót publicznych i prac interwencyjnych
- administrowanie lokalami socjalnymi
- zawieranie umów na dostawę wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów i dostawę
energii elektrycznej w przypadkach, gdy najemcy lokali nie zawarli takich umów
- prowadzenie właściwej eksploatacji budynków należących do Gminy i terenów
przyległych(z wyłączeniem obiektów oświatowych)
prowadzenie
niezbędnej
dokumentacji
rachunkowo-księgowej
zgodnie
z obowiązującymi przepisami
- zarządzanie targowiskiem miejskim targowisku miejskim na zasadach określonych
odrębną uchwałą
- współpraca z Przysuską Administracją Oświaty oraz Wydziałem Zagospodarowania
Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Przysucha.
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta.
Przysuska Służba Komunalna w 2020 r. zatrudniała 12 pracowników na czas
nieokreślony i 5 osób w ramach stażu. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania w/w
prac tj. ciągnik MTZ – 320 A z osprzętem, ciągnik New Holland z osprzętem
i przyczepą - 8 ton, 2 samochody dostawcze bus, zwyżkę, rębak do gałęzi oraz sprzęt
drobny taki jak betoniarkę, agregat prądotwórczy, zagęszczarkę, przecinarkę do
betonu (asfaltu) oraz ciągniko–kosiarkę.
Gospodarka niskoemisyjna

-

-

W jej ramach gmina wykonała następujące zadania:
zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na instalację fotowoltaiczną przy
stadionie miejskim , co w przyszłości pozwoli na korzystanie z OZE
opracowano również dokumentację projektową, audyt energetyczny i studium
wykonalności projektu oraz inwentaryzację przyrodniczą dla poprawy efektywności
energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyńsku
zrealizowano zadanie pn. „Opracowanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie
gminy Przysucha” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020”. Polegało na zinwentaryzowaniu źródeł ogrzewania na
terenie Gminy Przysucha. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji było wskazanie
źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku ogrzewanym indywidualnie położonym
na terenie gminy, w tym w szczególności: mieszkalnym (jednorodzinnym
i wielorodzinnym), handlowym, usługowym, użyteczności publicznej, w których
wytwarza się ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej
wody użytkowej, za pośrednictwem kominów niższych niż 40 m. To pierwszy etap do
osiągnięcia korzyści ekologicznych, takich jak: poprawa jakości powietrza na
obszarach, na których odnotowano przekroczenia emisji zanieczyszczeń,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy,
obniżenie kosztów ogrzewania,
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-

-

za kwotę 4 674 zł kupiono 10 pojemników do segregacji odpadów z planszami
edukacyjnym i, które przekazano do świetlic wiejskich w ramach edukacji
ekologicznej,
zrealizowano zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy i miasta Przysucha” z dofinansowaniem z WFOŚiGW
w Warszawie w wysokości 100 % kosztów, które wyniosły 20 212,50 zł. Azbest
odebrano z 33 posesji w łącznej ilości 73,5 Mg.
Gmina i Miasto Przysucha w 2020 r. jako jedna z pierwszych w województwie
mazowieckim przystąpiła do pilotażowego „Programu Czyste Powietrze”. Celem
Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących bądź z nowo
budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Założenia Programu
obejmują także uświadomienie min. przyczyn powstawania zjawiska smogu, ale
przede wszystkim mają na celu zachęcenie mieszkańców do podejmowania działań,
które służą ochronie naszego powietrza. Powietrza, od którego zależy nie tylko stan
naszego środowiska, ale przede wszystkim nasze zdrowie. W ramach Programu
mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub
pożyczki. Program przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub
modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha w Wydziale
Rozwoju Lokalnego prowadzona jest weryfikacja wniosków o dofinansowanie oraz
kompleksowa obsługa Wnioskodawców. Po pozytywnej weryfikacji, wnioski trafiają
do WFOŚiGW, gdzie zapada decyzja o przyznaniu i wypłacie środków na realizację
ekologicznej inwestycji.
Bez wątpienia do zadań na rzecz ochrony środowiska zaliczyć należy niektóre zadania
inwestycyjne, np. budowę kanalizacji, dróg, przydomowych oczyszczalni, wymianę
oświetlenia na energooszczędne itp.
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VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. 2020 poz. 713) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe
należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób
prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
1.Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych /bez użytkowania
wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu/:
1/ powierzchnia gruntów:
717 061,80 m ²
2/ wartość gruntów:
2 900 113,61 zł.
2. Wartość budynków:
W tym:
1/ obiekty oświatowe:
2/ obiekty kulturalne:
3/ mieszkaniowy zasób gminy:
4/ pozostałe obiekty:

32 384 537,44 zł.
17 525 992,80 zł.
3 922 239,87 zł.
2 084 928,87 zł.
8 851 375,90 zł.

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd /dotyczy jednostek komunalnych, nie
posiadających osobowości prawnej – przedszkola, biblioteki, domy kultury,
gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne/:
1/ powierzchnia gruntów: 225 446 m²
2/ wartość gruntów:
2 836 671,37 zł.
4. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. 1-3 /oddane w dzierżawę, najem/:
1/ powierzchnia gruntów: 158 554,20 m ²
2/ wartość gruntów:
2.426.071,32 zł.
5.Użytkowanie wieczyste:
1/powierzchnia gruntów:
493 148,91m ²
2/ wartość gruntu:
10.014 589,98 zł
Sposób ustalania wartości nieruchomości: wycena biegłego rzeczoznawcy.
Ponadto w zasobach gminy znajduje się 177 lokali mieszkalnych mieszczących się w
41 budynkach. Łączna ich powierzchnia wynosi 7 358,54 m2 a wartość – zgodnie
z podaną w tabeli – 2 084 928,87 zł. W skład gminnego mienia wchodzi również 19
lokali użytkowych o łącznej powierzchni 534,67 m2 i wartości 112 145,45 zł.
Wydział Mienia Komunalnego w 2020 r. zaewidencjonował następującą ilość spraw
z zakresu:
1. Złożonych deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odbiór
odpadów- 2 820
2. Postępowania dotyczące zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew ( w tym oględziny) - 80
3. Postępowania w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew ( w tym oględziny) - 15
4. Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest, w tym przyjmowanie
wniosków o odbiór azbestu - 61
5. Udzielanie informacji publicznych dotyczących ochrony środowiska - 6
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6. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych inwestycji (wymagające raportu oddziaływania na środowisko) - 6
7. Wydanie opinii w formie postępowania dot. ochrony gruntów rolnych - 9
8. Wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji/kastracji kotów i psów - 28
9. Przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości - 5
10. Przeprowadzenie procedury sprzedaży mieszkań komunalnych - 9
11. Załatwianie spraw związanych z wnioskami o przydział lokali socjalnych - 8
12. Załatwianie spraw związanych z wnioskami o przedłużenie umów najmu lokali
socjalnych - 6
13. Wydanie postanowień prostujących akty własności ziemi - 32
14. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości - 42
15. Przyjmowanie i przekształcanie na postać elektroniczną, podpisywanie,
wydawanie potwierdzeń, wniosków o wpis do CEIDG - 366
16. Przyjęcie i weryfikacja wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach
rolnych i sporządzenie protokołów - 26
VII. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA

NIERUCHOMOŚCIAMI
W 2020 r. Rada Gminy i Miasta Przysucha nie podejmowała uchwał w sprawie
uchwalania bądź zmian w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
Z początkiem roku zakończono jednak proces zmiany Studium Uwarunkowań
i Zagospodarowania Przestrzennego, kluczowego aktu planistycznego gminy.
W dniach od 17.02 2020 r. do 13.03.2020 r. projekt został wyłożony do publicznego
wglądu a w dn. 18.06.2020 r. Rada Gminy i Miasta Przysucha podjęła właściwą
uchwałę (Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18
czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przysucha).

VIII. POMOC SPOŁECZNA
Szeroko rozumiana pomoc społeczna to w budżecie gminy Przysucha największa
kwotowo pozycja: łącznie 16 899 572,74 zł. Choćby z tego względu zasługuje na szersze
omówienie. Do najczęstszych powodów przyznania pomocy z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w 2020 r. należały:
- bezrobocie,
- ubóstwo,
- niepełnosprawność
- alkoholizm
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Tabela 7. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
Wyszczególnienie

Lp.
1.

2.

0
Świadczenia
przyznane
w
ramach
zadań
zleconych i zadań
własnych
(bez
względu na ich
rodzaj,
formę,
liczbę oraz źródło
finansowania)
w tym:
świadczenia

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
1
177

Liczba rodzin
OGÓŁEM

Liczba
osób
w rodzinach

2
137

w tym:
na wsi
3
83

4
303

104

103

59

193

83

60

37

185

X

245

148

546

pieniężne
3.
4.

Świadczenia
niepieniężne
Pomoc udzielana
w postaci pracy
socjalnej
ogółem

Rodzina mogła korzystać z kilku rodzajów świadczeń jednocześnie.
W 2020 r. wydano 405 decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej dla 177 osób.
Na dzień 31.12.2020 r. łącznie ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 303 osoby ze137
rodzin. Pomocą społeczną natomiast było objętych 245 rodzin, w tym 546 osób.
Pomoc świadczona potrzebującym przez M-GOPS ma różnorodne formy. Najważniejsze z
nich to:
-

zasiłki stałe

-

zasiłki okresowe

-

zasiłki celowe i pomoc w naturze

-

dożywianie

-

usługi opiekuńcze

-

Domy Pomocy Społecznej

-

wspieranie rodziny

-

pomoc seniorom

-

opieka wytchnieniowa

-

świadczenia rodzinne

-

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
59

Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2020
__________________________________________________________________________

-

program „Dobry Start”

-

pozostałe (np. środowiskowy dom samopomocy, pomoc żywnościowa)

Zasiłki stałe
Zasiłki stałe przysługują:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej (kryterium dochodowe 701,00 zł),
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie
są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe
528,00zł).
W 2020 r. pomocą objętych zostało 49 osób, którym wypłacono 555 świadczeń na łączną
kwotę 314 298,26 zł. Kwota ta w całości pochodziła z budżetu państwa. Za osoby pobierające
zasiłki stałe z pomocy społecznej opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2020r. opłacono 474 składki
zdrowotne dla 42 osób pobierających zasiłki stałe na łączną kwotę 25 111,46 zł. Powyższa
kwota była w całości dotowana z budżetu państwa
Zasiłki okresowe
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność lub bezrobocie, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie. Okres, na
jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ośrodek pomocy społecznej ustala na podstawie
okoliczności sprawy
W 2020r. M-GOPS przyznał zasiłek okresowy dla 6 osób w liczbie 21 świadczeń na kwotę
5 322,17 zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na tę formę pomocy wydatkował kwotę
26 026,09 zł. Objęto nią 83 osoby w łącznej ilości 97 świadczeń.
Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup:
- żywności dla 27 osób (34 świadczenia) – 6 800,00 zł.
- opału dla 30 osób (34 świadczenia) – 14 050,02 zł.
- leków dla 5 osób (6 świadczeń) – 996,07 zł.
- odzieży dla 9 osób (11 świadczeń) – 1 950,00 zł.
- na remont dla 3 osób (3 świadczenia) – 500,00 zł.
- specjalne zasiłki celowe dla 2 osób (2 świadczenia) – 980,00 zł.
- schronisko dla 2 osób – 15 916,00 zł.
- paczki żywnościowe dla 5 osób (5 świadczeń) – 500,00 zł.
- inne dla 2 osób ( 2 świadczenia ) - 250,00 zł.
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Dożywianie
Gmina Przysucha realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”.
Na realizację powyższego Programu w 2020 r. przeznaczono ogółem 52 887,64 zł.
z czego środki własne gminy wynosiły 10 577,53 zł., a dotacja z budżetu państwa
42 310,11zł.
W ramach realizacji Programu zapewnione zostały gorące posiłki w kwocie – 32 785,64 zł.
dla 72 osób, w tym:
- 61 dzieci w szkołach i przedszkolach, ( 3443 posiłki )
- 11 osób dorosłych (1412 posiłki)
W ramach programu przyznano również:
- zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie – 19 402,00 zł. dla 54 osób (ilość świadczeń 107 ),
- pomoc rzeczowa - w kwocie – 700,00 zł. - wydano 7 paczek żywnościowych dla 7 rodzin.
Usługi Opiekuńcze
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi
opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie
kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym. Usługami opiekuńczymi w roku 2020 objęto – 11 osób. Wydatki gminy
z tyt. realizacji usług opiekuńczych w roku 2020 wyniosły ogółem –95 913,00 zł.
Domy Pomocy Społecznej
Na terenie Gminy Przysucha nie funkcjonują placówki stacjonarnej pomocy społecznej,
w tym domy pomocy społecznej. Osoby z terenu Gminy Przysucha, wymagające
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych kierowane są do domów pomocy społecznej, jakie
funkcjonują poza terenem Gminy Przysucha. Kierowanie do domu pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym
gminy
o charakterze obowiązkowym. W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydatki na
finansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy domach pomocy społecznej wyniosły 287
979,14 zł. Kwota powyższa dotyczy pobytu 12 osób w domach pomocy społecznej w ilości
117 świadczeń .
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Wspieranie rodziny
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze w 2020r. wydał 107 kart, w tym 10
elektronicznych dla 70 rodzin, w tym dla 37 dzieci. Koszty realizacji w/w programu
wyniosły w 2020 r. – 229,80 zł.- w całości z dotacji celowej w ramach zadań zleconych.
Rodziny zastępcze
W roku 2020 MGOPS współfinansował pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
spokrewnionych. Odpłatność gminy za 12 dzieci tam przebywających wyniosła 45 999,65 zł.
ponadto jedno dziecko zostało umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka w Bielinach.
Koszt utrzymania wyniósł 13 395,35 zł. Roczny koszt utrzymania wyniósł 59 395,00 zł
Asystent rodziny
W roku 2020 ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny na ½ etatu. Opieką asystenta
objętych było 5 rodzin, w tym 2 rodziny na wniosek sądu w których przebywało łącznie 16
dzieci. Zakończono współpracę z 1 rodziną, z powodu zrealizowania celu.
Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 28 081,91zł, z tego środki z dotacji z budżetu
państwa 850,00zł, środki własne 27 231,91zł
Dodatki mieszkaniowe
To forma pomocy dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłacaniu
czynszu, itp.). Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy
wydatkowano kwotę 29 082,08 zł. Formą pomocy w postaci dodatków mieszkaniowych
objęto 20 wnioskodawców w ilości świadczeń 187.

Dodatki energetyczne
Przysługują osobom pozostającym w tzw. ubóstwie energetycznym. W roku ubiegłym
przyznano 68 świadczeń na kwotę 793,05 zł dla 7 rodzin.
Pozostała działalność
Środowiskowy Dom Samopomocy
W ramach zadań zleconych Gmina Przysucha zleciła prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ruskim Brodzie Fundacji ,,RAZEM”. Skierowanie osób do ŚDS następuje
w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze,
poprzedzonej sporządzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.
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Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób, w tym dla 30 osób psychicznie chorych i dla
5 osób z upośledzeniem umysłowym . W ciągu 2020 roku korzystało z tej formy wsparcia
42 uczestników.
Pomoc Żywnościowa
M-GOPS wydał skierowania dla 197 osób do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Dla Najbardziej Potrzebujących. Dystrybucją zajmowała się Fundacja
„Razem” w Ruskim Brodzie – wydano skierowania dla 89 rodzin, 197 osób.
Pomoc Seniorom
Program Wspieraj Seniora
Z programu mogły skorzystać osoby starsze, po 70 roku życia. W szczególnych
przypadkach pomoc mogła być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje
oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia
oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie
potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać
osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych
usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie było zależne od kryterium
dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.
Z pomocy w ramach tego programu w 2020 r. skorzystało siedmioro seniorów. Koszty
realizacji w/w programu wyniosły w 2020 r. - 825,00 zł. środki własne, 3 300,00 zł.
z dotacji celowej w ramach zadań zleconych.

Opieka wytchnieniowa
Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany był do członków rodzin lub opiekunów,
którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu
bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz
podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Usługa opieki wytchnieniowej świadczona była : w ramach pobytu dziennego, pobytu
całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami
niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami
równoważnymi,
możliwości
skorzystania
ze
specjalistycznego
poradnictwa
(psychologicznego
lub
terapeutycznego)
oraz
wsparcia
w
zakresie
nauki
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyk. Z pomocy w ramach tego programu w 2020 r. skorzystało
16 osób w tym czworo dzieci i dwanaścioro dorosłych. Koszty realizacji programu zostały
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pokryte ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości – 157 248,00 zł. Koszty
obsługi zadania wyniosły - 1 572,48 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są wypłaty zasiłków rodzinnych oraz
dodatki do zasiłków rodzinnych, wypłaty zasiłków opiekuńczych, wypłaty świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, wypłaty stypendiów dla uczniów, tzw. pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym. Zadania z zakresu w/w świadczeń realizuje Dział
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przysusze jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach
powierzonych zadań dział Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych a także od listopada 2020 r. wydaje zaświadczenia w celu
potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób fizycznych, które zamierzają
składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Liczba wszystkich wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
i opiekuńczych w okresie 2020 r. wyniosła 697, z czego najwięcej, bo 357, dotyczyło
ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
W roku 2020 r. dokonano ogółem 7080 wypłat świadczeń dla zasiłku rodzinnego. Na
dzień 31.12.2020 uprawnionych było 475 rodzin.

Tabela 8. Świadczenia jako dodatki do zasiłku rodzinnego
Tytuł świadczenia
Opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlop
wychowawczego
Samotne wychowywanie dziecka
Kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego

Ilość
196

Wartość jednostkowa (zł)
400

Kwota ogółem (zł)
73 725,20zł

258
385

193
90 (do 5 roku życia), 110
(pow. 5 roku życia)

48 766,75zł
39 438,29zł

4.
5.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Podjęcie przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania

721
786

39 455,62zł
55 424,18

6.

Wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Razem

966

100 (jednorazowo)
113
(zam.
W
miejscowości, w której
znajduje się szkoła)
69
(w
związku
z
dojazdem)
95

Lp.
1.

2.
3.

3 312

89732,23
346 542,27
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Program Rodzina 500+
Celem świadczenia wychowawczego było częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Zadaniem programu to przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
ekonomicznego rodziny poprzez realne wsparcie finansowe. Postępowanie w sprawie
świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, w przypadku Gminy i Miasta
Przysucha burmistrz ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie
wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze. Organ właściwy realizuje
zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji
rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji
celowej z budżetu państwa. Z dniem 1 stycznia 2020 koszty obsługi uległy obniżeniu do
0,85% otrzymanej dotacji. W poprzednich latach wskaźnik dotacji kształtował się
następująco: - od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. - 2,0% - od 01.01.2017 r. do 30.06.2019 r. 1,5% - od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. - 1,2% a począwszy od 01.01.2020 r. – 0,85%.
Znaczące zmniejszenie kosztów obsługi na przestrzeni tych lat spowodowało konieczność
dopłaty ze środków własnych. W latach 2016, 2017, 2018 oraz w roku 2019 wydatki
związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zostały w całości
pokryte z budżetu Wojewody. Natomiast w roku ubiegłym tj. 2020, przy znacznie obniżonej
dotacji na ten cel, po raz pierwszy od czasu wejścia w życie Programu Rodzina 500+,
poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 18.754,79zł.
Na początku 2020 r. 1010 rodzin pobierało świadczenie „500+” a na koniec 2020 r. 1023
rodziny. Łącznie w 2020 r. wypłacono świadczenia dla 1628 dzieci.
Liczba wszystkich złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 127 szt. Program Rodzina 500+ jest
tożsamy z dotychczasową, unijną praktyką i podlega mechanizmom koordynacji świadczeń
w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do Wojewody
w roku 2020 przekazano 13 wniosków. Zgodnie z art.11 ust.3 ustawy instytucją właściwą do
wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych 22 decyzjami/informacjami Wojewody był
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze. Wypłacono 685 świadczeń na
łączną kwotę 315.852,00zł. Wypłata świadczenia wychowawczego w całości jest realizowana
w formie wypłaty pieniężnej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. Na terenie
gminy Przysucha nie ma świadczeń wypłacanych/przekazanych w formie opłacania usług czy
też w formie rzeczowej.

Program Dobry Start
Świadczenie „Dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny i wynosi 300 zł na
dziecko do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej
się orzeczenie o niepełnosprawności. Postępowania w sprawie przedmiotowego świadczenia
prowadzone są w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania
w sprawie świadczenia wychowawczego. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020
umożliwiono przyznanie świadczenia dobry start na dzieci, które zaczęły się uczyć
w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych. W naszej gminie z rozszerzonej
formuły programu skorzystały 2 osoby uczęszczające do policealnej szkoły dla dorosłych.
Przyznany budżet i poniesione wydatki Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi
są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Decyzjami Wojewody
Mazowieckiego otrzymano 370 620 zł dotacji na realizację rządowego programu „Dobry
start”. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10zł za jedno dziecko albo jedną osobę
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uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Na wynagrodzenia i inne
środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu przeznacza się nie
mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji.
W 2020r. liczba złożonych wniosków, które można było składać w terminach od 1 lipca
w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia do 30 listopada 2020r. w formie papierowej wyniosła
827, z czego 531 elektronicznie. Liczba przekazanych przez informacji o przyznaniu
świadczenia dobry start wyniósł 811szt. Liczba dzieci objętych rządowym programem
”Dobry start” na terenie gminy Przysucha wyniosła 1149 dzieci.
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Do finansowania świadczeń rodzinnych mają zastosowanie przepisy o finansach
publicznych. Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne są
finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń
rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3%
otrzymanej dotacji oraz 30zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia
rodzicielskiego. Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej, finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na
świadczenia rodzinne oraz z dochodów własnych gminy. Ogółem wartość tych form pomocy
zamknęła się kwotą 3 419 635,31 zł.

Stypendium szkolne
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje ustawę z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019, poz. 1481, 1818, 2197 ze zm.) realizując
wypłaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalny, w formie stypendium
szkolnego. W.w. formą pomocy są objęte osoby uczące się do 24 roku życia (z wyłączeniem
studentów oraz uczniów objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym), zamieszkujące
na terenie Gminy Przysucha. Pomoc skierowana jest w głównej mierze do rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
/kryterium dochodowe: 528zł na osobę/. Wnioski składa się w terminie od 1 do 15 września
danego roku szkolnego. Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozliczania się ze stypendium
jest zawarte w gminnym regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Przysucha. 1) Przyznany
budżet i poniesione wydatki Środki przyznane na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów
w okresie od stycznia do czerwca br. mogą zostać wykorzystane w terminie późniejszym tj.
od września do grudnia br. Zgodnie z art. 90g ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty pomoc materialna dla uczniów przyznawana jest na okres nie dłuższy niż
rok szkolny. Razem w roku 2020 wypłacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym w formie stypendium szkolnego dla 134 uczniów w dwóch transzach. W czerwcu I
transza - wypłata dla 78 uczniów po 250zł /19.500zł/. W grudniu II transza – wypłata dla 56
uczniów po 535zł (29960zł).
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Program „Czyste Powietrze”
Od listopada 2020r w dziale Świadczeń Rodzinnych są wydawane zaświadczenia w celu
potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób fizycznych, które zamierzają
składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w ramach programu „Czyste Powietrze”2.0. Posiadanie zaświadczenia jest warunkiem
skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej w.w programu. W
okresie listopad-grudzień wydano 10 zaświadczeń z czego: 6 wydanych zaświadczeń dla
gospodarstw wieloosobowych, 4 dla gospodarstw jednoosobowych.
Wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów socjalnych przy współpracy innych
instytucji i organizacji pozarządowych
Rozwiązywanie problemów socjalnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej wymaga
szerokiej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
funkcjonującymi na terenie Przysuchy. Do najważniejszych naszych partnerów należą:
− Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydział karny – współpraca z kuratorami
sądowymi w ramach pracy socjalnej nad indywidualnym przypadkiem, szczególnie w
rodzinach objętych kuratelą i wobec opuszczających zakład karny, współpraca
asystenta rodziny z kuratorami w sprawach rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zagrożone
jest dobro dzieci
− Policja – współpraca z dzielnicowymi, którzy towarzyszą w miarę potrzeb
pracownikom socjalnym przy wywiadach w szczególnie trudnych, niebezpiecznych
środowiskach ( w 2020r. Funkcjonariusze policji asystowali pracownikom socjalnym
dwukrotnie ), wymiana informacji oraz współdziałania w procedurach Niebieskiej
Karty – przeciwdziałanie przemocy, praca w grupach roboczych w ramach działania
Zespołu Interdyscyplinarnego,
− Zakłady Karne – udzielanie pomocy osobom po opuszczeniu zakładu karnego,
− Powiatowy Urząd Pracy (PUP)- - uzyskiwanie informacji dotyczących osób
bezrobotnych i objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym,
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych – współpraca w zakresie ustalenia uprawnienia do
emerytury oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca w zakresie ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej, dot. dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
− Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – kierowanie
podopiecznych niepełnosprawnych do Zespołu w celu ustalenia stopnia
niepełnosprawności, wydawanie formularzy wniosków,
− Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – współpraca dotycząca ubezpieczenia
zdrowotnego podopiecznych,
− Domy Pomocy Społecznej – współpraca w zakresie skierowań do DPS osób
wymagających całodobowej opieki osób drugich,
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− Wydziały Urzędu Gminy i Miasta Przysucha – wymiana informacji dot. ewidencji
ludności, pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, sprawy mieszkaniowe, współpraca
z Komisją mieszkaniową
− Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w zakresie realizacji
właściwych programów
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie MGOPS
podejmuje działania wdrożenia procedury „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności
realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, ochrony zdrowia, i innych służb
pomocowych. Do ich zadań należy diagnozowanie problemów przemocy, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą, opracowywanie i realizacja planu pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny
W 2020 roku - podobnie jak w latach poprzednich - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej koordynował realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
prowadził obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
W roku 2020 odbyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu oceny
okresowej sytuacji i udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak
również osobom, które je stosują.
- sporządzono 27 Niebieskich Kart – (27 przez policję), ponadto 11 procedur NK przeszło
z roku 2019
- powołano 26 Grup Roboczych z udziałem pracowników socjalnych, policji, pedagogów
szkolnych, a także terapeuty ds. uzależnień oraz kuratora sądowego. Ogółem w 2020 r.
odbyło się 55spotkań w związku z podjętymi działaniami.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych a także
zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja
poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin,
kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach
życiowych. Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
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- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit
i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających
z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia:
- przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu
swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
- w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne
czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba
kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu
poddania się przymusowemu leczeniu,
- składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Przysusze.
W ramach działalności w 2020 r. odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Do Komisji wpłynęły 3 wnioski, o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol.
Wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji w Przysusze. W związku z złożonymi
wnioskami, na posiedzenia Komisji wezwane zostały 3 osób, z czego zgłosiły się 2 osoby.
Wobec osób zgłoszonych do postępowania, podjęto działania:
- z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz
pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych
z nadmiernym spożywaniem alkoholu
- wyznaczono okresy próbne dla osób zgłoszonych.
Członkowie Komisji również w ramach swojej działalności, w 2020r. wydali
6 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również troje członków
GKRPA, brało czynny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie
komisji brali udział również w projektach profilaktycznych, poprzez rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych: ulotek, plakatów nt. szkodliwości i wpływu alkoholu na życie
człowieka oraz jego rodziny, a także ulotek informacyjnych o instytucjach znajdujących się
na terenie województwa mazowieckiego, oferujących pomoc osobom uzależnionym a także
ich rodzinom.
Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Przysusze jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych. Program ten finansowany jest z budżetu
gminy, z środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020r.
wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na
walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności Gminy.

IX. OŚWIATA, WYCHOWANIE, KULTURA I SPORT
Oświata i wychowanie
Prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Przysucha
realizuje je w oparciu o następujące jednostki organizacyjne:
1/ Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Przysusze,
2/ Zespół Placówek Oświatowych - Publiczną Szkołę Podstawową nr 2
w Przysusze,
3/ Publiczną Szkołę Podstawową w Skrzyńsku,
4/ Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze,
5/ Zespół Placówek Oświatowych – Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze,
6/ Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”,
7/ Przysuską Administrację Oświaty w Przysusze,
Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze (PAO) została utworzona w celu
prowadzenia obsługi finansowej, księgowej, organizacyjnej i administracyjnej placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha. Od 1
stycznia 2017r. funkcjonuje jako jednostka obsługująca w ramach centrum usług wspólnych
jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę i Miasto Przysucha.
Do zadań PAO zgodnie ze statutem należy:
1/ obsługa finansowo – księgowa Zakładu i jednostek obsługiwanych:
2/ wykonywanie zadań z zakresu statystyki i obowiązku sporządzania sprawozdań
3/ prowadzenie ewidencji syntetyczno–analitycznej środków trwałych i przedmiotów
nietrwałych, zgodnie z zasadami rachunkowości.
4/ nadzór nad przebiegiem i rozliczaniem inwentaryzacji placówek obsługiwanych.
5/ sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
6/ rozliczanie delegacji krajowych pracowników Zakładu i jednostek obsługiwanych.
7/ opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych
w zakresie swoich kompetencji
8/ wykonywanie zadań wynikających z prawa oświatowego
9/ wykonywanie zadań wynikających
z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela
a w szczególności:
10/ współdziałanie z Kuratorium Oświaty i związkami zawodowymi w sprawach
wymagających uzgodnień lub opinii
11/ przygotowanie wniosków o dotacje celowe oraz podejmowanie działań w celu
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań
oświatowych
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12/ pełnienie roli dystrybutora materiałów przekazywanych do szkół i przedszkoli przez
instytucje oświatowe i inne
13/ prowadzenie i koordynacja prac związanych z systemem informacji oświatowej (SIO) na
szczeblu gminnym
14/ prowadzenie w imieniu Gminy i Miasta Przysucha spraw związanymi z rozwojem sportu
w Gminie, administracji gminnymi obiektami sportowymi, organizacji zajęć, zawodów
i imprez sportowo – rekreacyjnych w Gminie, prowadzenie rejestru instytucji kultury
15/ archiwizowanie dokumentacji.
W 2020 r. PAO przygotowała projekty sześciu uchwał Rady Gminy i Miasta Przysucha
dotyczących oświaty i sportu oraz kilkanaście projektów zarządzeń. Ponadto zajmuje się
organizacją dowozu uczniów do szkół. W roku 2020 do szkół dowożonych było średnio
miesięcznie około 234 uczniów przez przewoźnika zewnętrznego. Zadanie PAO w tym
zakresie to: wybór w drodze przetargu nieograniczonego przewoźnika, comiesięczna
weryfikacja biletów miesięcznych na daną trasę oraz uzgadnianie z przewoźnikiem zmian
w organizacji dowozów spowodowanych zmianą planów. Warto nadmienić, że w zawieszenie
zajęć stacjonarnych w szkołach dowozy nie odbywały się.
Kolejnym zadaniem PAO jest pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na
cele edukacyjne (przygotowywanie lub współudział w przygotowaniu i realizacji projektów
i wniosków). W roku 2020 to m.in.:
a) rządowy program „Wyprawka szkolna” – otrzymane środki – 6 259 zł., kwota
wydatkowana – 4 999,35 zł. Z tego programu skorzystało 18 uczniów (9 – szkoły
specjalne, 9 - szkoły ponadpodstawowe),
b) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego
wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe – wartość zadania 93 174,30 zł.
c) złożenie wniosku i uzyskanie dodatkowych środków pochodzących z rezerwy
subwencji oświatowej na pokrycie wypłaconych odpraw dla nauczycieli – 36 073 zł.
d) realizacja projektu pn. „Stawiamy na rozwój” współfinansowanego ze środków
EFS w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.
Wartość projektu ogółem wynosi 883 391,95 zł., w tym przyznane dofinansowanie –
706 713,56 zł.
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Tabela 9. Liczba dzieci i uczniów Gminy i Miasta Przysucha wg stanu na dzień
30.09.2020r., z podziałem na placówki publiczne i niepubliczne

Jak widać z powyższego zestawienia na terenie Gminy i Miasta Przysucha funkcjonują
3 szkoły podstawowe. W jednej z nich: w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysusze
istnieją 2 oddziały integracyjne. Dwie jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
i Samorządowe Przedszkole nr 3 połączone są administracyjnie w Zespół Placówek
Oświatowych. Nauczaniem indywidualnym objętych jest 2 uczniów. Burmistrz w 2020 r.
przyznał w formie pieniężnej 3 stypendia oraz 1 nagrodę specjalną dla wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych. We wszystkich placówkach oświatowych pracuje łącznie 121
osób kadry, wśród której zdecydowaną większość (95) stanowią nauczyciele dyplomowani.
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Tabela 10.

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych na terenie Gminy i
Miasta Przysucha w 2020r., których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Przysucha
LICZBA NAUCZYCIELI
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

NAZWA
PLACÓWKI

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr 1
w Przysusze
ZPO
-PSP Nr 2 w
Przysusze
Samorządowe
Przedszkole
Nr 3
w Przysusze
Publiczna
Szkoła
Podstawowa
w Skrzyńsku
Samorządowe
Przedszkole
Nr 1
w Przysusze
Samorządowy
Klub
Dziecięcy
Maluszek w
Przysusze

Stażystów

Kontraktowych

Mianowanych

Dyplomowanych

Opiekunki
dziecięce

OGÓŁEM

0

1

7

28

-

36

0

3

4

39

-

46

0

4

2

19

-

25

0

0

3

7

-

10

-

-

-

-

4

4

Przysuska Administracja Oświaty współpracuje na bieżąco z Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Warszawie – Delegaturą w Radomiu. Głównie jest to opracowywanie
zbiorczych informacji z zakresu edukacji, awansu zawodowego, udział w spotkaniach
W 2020 r. PAO zrealizowała łącznie wydatki w wysokości 907 777,67 zł., z czego na
poszczególne rodzaje działalności przypadło:
- na funkcjonowanie biura PAO – 433 333,63 zł,
- na zorganizowanie dowozu uczniów do szkół–189 686,00 zł,
- na dofinansowanie dokształcania nauczycieli 55 075 zł, (zrealizowano 14.368 zł),
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- na obsługę dotacji podręcznikowej) – kwota 815,00 zł,
- na realizację rządowego programu) „Wyprawka Szkolna” - kwota 4 999,35 zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce oraz mających
osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 16 000 zł,
- na wypłatę stypendiów sportowych oraz nagród wydatkowano kwotę 181 081,27zł,
- na utrzymanie obiektów sportowych – 59 868,42 zł,
- na dopłatę do nauki pływania (basen) – 7 626 zł.
W 2020 r. w szkołach przeprowadzono następujące akcje, spotkania prewencyjne
i informacyjne:
- z przedstawicielami Policji, z uwagi na pandemię prowadzono spotkania stacjonarne
i zdalne : „ Bezpieczne ferie” (3 spotkania), „Bezpieczna droga do szkoły” (1),
„Bezpieczeństwo w czasie pandemii” (1), „Dopalacze droga donikąd” (1), „Jak bezpiecznie
spędzić wakacje” (1), „Bądź kumplem, nie dokuczaj” (1);
- uczniowie uczestniczyli również w akcjach Policji : „Jabłko czy cytryna”, „Świeć
przykładem”, „ Kierowco! Nie polujemy na zebrach”, „Wizja zero, czyli akcja "ROAD
SAFETY DAYS".
- szkoły uczestniczyły także w ogólnopolskich programach : „Szklanka mleka”, „ Owoce i
warzywa w szkole”, „Trzymaj formę” i „ Ja w społeczeństwie – Jak mogę zmienić świat”
oraz akcjach informacyjnych: „Segregowanie to nie wyrzucanie”, „Z warzywami i owocami
żyjemy w zgodzie, jem je na co dzień” i promujących: obchody Światowego Dnia Zespołu
Downa, Światowego Dnia Przeciw Biciu Dzieci , Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
W przypadku przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Przysucha funkcjonują dwa
Samorządowe Przedszkola - SP Nr 1 i SP Nr 3 dysponujące łącznie 200 miejscami dla dzieci
(po 100 na każdą placówkę) – w 2020 r. zajętych miejsc było 189.Oprócz przedszkoli
samorządowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole
Świętej Rodziny w Przysusze dysponujące 25 miejscami. W 2020 r. wykorzystanych było 16
miejsc.
Sport w Gminie
Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowy Klub Sportowy „Oskar", w którym działa
jedna sekcja sportowa- piłka nożna oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Są to:
- Uczniowski Klub Sportowy „Tempo"
- Uczniowski Klub sportowy „Jedynka"
Gmina i Miasto Przysucha posiadają bogatą atrakcyjną infrastrukturę sportową. W jej skład
wchodzą:
- Stadion Miejski w Przysusze z dwoma boiskami do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną
(boisko główne i boisko treningowe) oraz budynkiem zaplecza socjalnego;
- kompleks boisk Orlik w Przysusze z boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej,
boiskiem wielofunkcyjnym o sztucznej nawierzchni oraz budynkiem szatniowo – socjalnym;
- kompleks 3 boisk do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym
w postaci kontenerów modułowych w Toporni;
- boisko do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną w Toporni;
74

Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2020
__________________________________________________________________________

- boiska wielofunkcyjne w miejscowościach Skrzyńsko, Janików, Beźnik;
- zewnętrzne siłownie – 4 w Przysusze, w Wistce, Jakubowie, Janowie, Zawadzie
i Zbożennie.
Ponadto osobną infrastrukturą sportowej posiadają szkoły. I tak:
- PSP Nr 1 to 2 sale gimnastyczne o nawierzchni z tarkettu i boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni tartanowej
- PSP Nr 2 to:

Hala sportowa 3 sektorowa o wymiarach 50x30 m,

2 Sale gimnastyczne o wymiarach 18x10 m i 20x11 m,

Boisko asfaltowe 20x40 m,

Boisko o nawierzchni tartanowej do piłki ręcznej i koszykówki,

Bieżnia tartanowa 60 m ,
- PSP w Skrzyńsku dysponuje salą gimnastyczną o powierzchni 310 m2 i boiskiem
wielofunkcyjnym z nawierzchnią tartanową o powierzchni 805 m2. W roku 2020 zmieniono
system wspierania sportu w Gminie. Na podstawie uchwały z dnia 27 lutego 2020 r.
uruchomiono wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki w sporcie. Przyznano stypendia sportowe dla zawodników piłki nożnej,
klubu sportowego SKS OSKAR Przysucha oraz nagrodę indywidualną dla zawodnika
plażowej piłki siatkowej, reprezentującego klub UKS Tempo Przysucha – wydatkowano
kwotę 176 551,27 zł.
Od roku 2020 Przysuska Administracja Oświaty przejęła opiekę nad gminnymi obiektami
sportowymi. W skład zarządu PAO wchodzi Stadion Miejski w Przysusze, wraz
z zapleczem socjalnym oraz boiskami do piłki nożnej, kompleks boisk ORLIK w Przysusze,
wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym, zespół boisk do piłki siatkowej plażowej nad
zalewem w Toporni, wraz z kontenerowym zapleczem socjalnym oraz boiska wielofunkcyjne
w miejscowościach Beźnik, Janików, Skrzyńsko. W ramach zarządu PAO prowadzi obsługę
kosztów utrzymania obiektów - zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji, wywozu
nieczystości, utrzymywania czystości oraz dokonywania niezbędnych przeglądów
technicznych i remontów. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie
59.868,42 zł

Kultura
Samorządowe instytucje kultury.
Dom Kultury realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej oraz
tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Jako instytucja kultury powstał w 1970 roku.
Przez lata przechodził różnego rodzaju reorganizacje. Obecnie jest samorządową instytucją
kultury, wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury pod numerem 1.
Podstawowym zadaniem Domu Kultury w roku 2020 było upowszechnianie wielu
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.
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Działania Domu Kultury miały na celu zachęcenie uczestników we wszystkich grupach
wiekowych do zaangażowania w życie kulturalne gminy i miasta oraz aktywnego spędzania
czasu wolnego, t.j:
• organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
• stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru,
• gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury,
• organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
• prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej; prowadzeniu świetlic wiejskich
(14 świetlic), w miejscowościach: Dębiny, Gliniec, Janików, Janów, Kozłowiec,
Krajów, Pomyków, Przysucha, Ruski Bród, Skrzyńsko, Smogorzów, Wistka, Wola
Więcierzowa, Zbożenna.
• prowadzeniem zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego,
• współpracą ze szkołami,
• promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce,
• promowaniem gminy w mediach.
Działalność Domu Kultury w Przysusze finansowana jest z budżetu Gminy i Miasta
Przysucha w formie dotacji.
Dom Kultury w Przysusze planowane wydatki w roku 2020r. wykonał w wysokości
98,32%.Wydatki zostały przeznaczone na działalność związaną z krzewieniem kultury na
terenie gminy i miasta Przysucha.
Największymi pozycjami w wydatkach są:
− płace i pochodne pracowników wynoszące razem 454.824,87 zł ,
− zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 176.535,57 zł,
− zakup materiałów i wyposażenia 106.048,23 zł
− zakup usług pozostałych 73.152,74 zł.
− pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością Domu Kultury tj. opłatami za
usługi telekomunikacyjne, zakupem dostępu do Internetu, ubezpieczeniem majątku,
odpisem na ZFŚŚ.
Dom Kultury w Przysusze w roku 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 895.428,78
zł co stanowiło 104,69% planowanych przychodów.
Na osiągnięte przychody składają się :
−
dotacja z budżetu gminy w wysokości 825 300,00 zł,
−
przychody ze sprzedaży usług 24 084,8 zł,
−
pozostałe przychody w wysokości 46 043,91 zł.
Na przychody ze sprzedaży usług składają się między innymi;
− przychody z wynajmu pomieszczeń w wysokości 8 090,00 zł,
− zwrot za energię cieplną, elektryczną i wodę 15 994,87 zł.
Na pozostałe przychody składają się przychody z refundacji płac przez PUP w kwocie
46043,83 zł .
Na należności składają się niespłacone pożyczki pracowników z ZFŚS w kwocie 16.000,00 zł
oraz bieżąca należność za wynajem pomieszczeń w kwocie 369,00 zł.
Zobowiązania wynoszą 2 299,20 zł i są to bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
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W Domu Kultury w 2020 roku zatrudnionych było na umowę o pracę czterech
instruktorów: trzech na cały etat, jeden na ½ etatu, na ½ etatu animator kultury w świetlicy
w Ruskim Brodzie oraz księgowy zatrudniony na ¼ etatu i jeden etat osoby sprzątającej.
Od marca 2020 r. do listopada 2020 r. pięć osób odbywało w Domu Kultury staż –
w świetlicach na terenie gminy Przysucha.
Od stycznia 2020 r. do połowy marca oraz w październiku2020 r. DK organizował zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych:
− wokalne - bezpłatne,
− plastyczne - bezpłatne,
− nauka gry na pianinie - bezpłatne,
− nauka gry na keyboardzie - bezpłatne,
− nauka gry na gitarze –bezpłatne,
− zajęcia w klubie teatralno–kabaretowym – bezpłatne,
− zajęcia w klubie brydżowym (dorośli – bezpłatne),
− rytmika – zajęcia umuzykalniające z elementami tańca i ćwiczeń ruchowych dla
młodszych dzieci – bezpłatne,
− zajęcia w klubie Mały szachista – bezpłatne,
− zajęcia w Chórze Nauczycielskim CANTO – bezpłatne,
− zajęcia plastyczne dla UTW – bezpłatne.
W zajęciach (plastycznych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, nauka gra na
gitarze) organizowanych przez DK uczestniczyło tygodniowo około 190 osób (styczeń marzec):
Dom Kultury w Przysusze realizował swoje zadania przy ścisłej współpracy z
instytucjami, organizacjami i organami.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z:
− Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha;
− Radą Gminy i Miasta Przysucha;
− Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
− Starostwem Powiatowym w Przysusze
− Biblioteką Publiczną w Przysusze;
− Towarzystwem Kulturalnym im. Oskara Kolberga w Przysusze;
− Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze;
− Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu;
− Szkołami na terenie gminy;
− Twórcami ludowymi;
− Lokalną Grupą Działania Razem dla Radomki;
− Kołami Gospodyń Wiejskich w:
− Dębinach,
− Janikowie,
− Jakubowie,
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− Smogorzowie,
− Zbożennie,
− Wistce,
− Stowarzyszeniem Nauczycielskim Chórem Canto w Przysusze,
− Klubem 50+.
Dom Kultury w Przysusze zaangażowany jest również w przedsięwzięcia tworzone
we współpracy z innymi podmiotami, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz
obsługując nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych, udostępniając salę widowiskową do
realizacji wydarzeń kulturalnych.
Działalność Domu Kultury w Przysusze w 2020 roku różniła się od dotychczasowej ze
względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa
nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie
możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników
Domu Kultury w Przysusze i osób przebywających w instytucji, m.in.:
- zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki z atestem, przyłbice, rękawice, środki do
dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji powierzchni .
- opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w DK w oparciu o wytyczne
Ministerstwa Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego,
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wydano zarządzenia dyrektora DK:
1. W sprawie odwołania zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów organizowanych
przez Dom Kultury w Przysusze.
2. W sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w świetlicach na terenie
Gminy i Miasta Przysucha w okresie pandemii COVID-19.
3. W sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury
w Przysusze w okresie pandemii COVID-19.
4. W sprawie zasad prowadzenia zajęć podczas pandemii.
Niemal we wszystkich aspektach działalność kulturalna była mocno ograniczona, będąc jedną
z największych ofiar pandemii.
Wydano komunikaty dyrektora DK dotyczące działalności DK i świetlic:
- o zamknięciu świetlic,
- o zamknięciu budynku DK,
- o zawieszeniu działalności DK,
- o przedłużeniu zawieszenia działalności DK.
Ze względu na panująca sytuację epidemiczną w 2020r. od 11 marca 2020 roku zawieszono
zajęcia:
− wokalne,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

klubu teatralno–kabaretowego,
plastyczne,
nauka gry na pianinie,
nauka gry na keyboardzie,
nauka gry na gitarze,
rytmika,
Chóru Nauczycielskiego Canto,
klubu brydżowego dla dorosłych,
klubu „Mały szachista”,
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W krótkich okresach „luzowania” obostrzeń udało się doprowadzić wspólnie z partnerami
do zorganizowania 23 wydarzeń. Szczegółowy ich wykaz zawiera zamieszczona poniżej
tabela 11.
Tabela 11. Wydarzenia kulturalne zorganizowane w 2020 r.
Lp.
Termin
Nazwa wydarzenia
Miejsce
1.
Styczeń
Orszak Trzech Króli
Przysucha
2.
Styczeń
28. Finał WOŚP – organizacja sztabu,
Dom Kultury
koncertu
3.
Styczeń
Koncert kolęd w wykonaniu
Sanktuarium MB
Chóru Canto
Staroskrzyńskiej
Parafia Miłosierdzia
Bożego
4.
Styczeń
Projekcja filmów : Mayday
DK
Jak zostałem gangsterem
Psy
5.
Styczeń
Świąteczne kolędowanie – kolędy w
Dom Kultury – sala
wykonaniu Chóru Canto oraz uczniów
widowiskowa
przysuskich szkół
6.
Luty
Projekcja filmów : Ostatni Smok
sala widowiskowa DK
Bad Boy
Zenek
7.
Luty
Ferie zimowe z DKDom Kultury,
- zajęcia i warsztaty plastyczne,
świetlice wiejski
-turniej tenisa stołowego w świetlicy
w Wistce,
-projekcje filmów dla dzieci
8.
Luty
Koncert Walentynkowy – Just in Case
sala widowiskowa DK
9.
Luty
Przegląd Chórów „Z wizytą
sala widowiskowa DK
u Kolberga”
10.
Luty
Projekcja filmu 80. Rocznica
sala widowiskowa DK
przesiedleń ludności polskiej z okolic
Poznania na teren gminy Przysucha
11.
Marzec
Dzień Kobiet
sala widowiskowa DK
Koncert Ivana Komarenko oraz
Męskiej Grupy „Pod Znakiem
Zapytania”…
12.
Wrzesień
Spotkanie z autorami książki Studium
sala widowiskowa DK
79

Raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2020
__________________________________________________________________________

13.

Wrzesień

14.

Wrzesień

15.

Październik

16.

Październik

17.

Październik

18.

Listopad

19.
20.

Listopad
Grudzień

21.

Grudzień

22.

Grudzień

23.

Grudzień

Nauczycielskie
Europejskie Dni Dziedzictwa –
projekcja filmu
Wystawa zdjęć klubu fotograficznego
działającego w DK
Uroczystość w Ruskim Brodzie
upamiętniająca bitwę pod Piecykami
Eliminacje Powiatowe 37.
Ogólnopolskiego Małego Konkursu
Recytatorskiego
II Gala Wolontariatu Razem dla
Radomki
Złożenie kwiatów na grobach
żołnierzy leżących na cmentarzu
parafialnym, odśpiewanie Hymnu
Koncert Dziękujemy za Niepodległą
Konkurs plastyczny Pocztówka ze św.
Mikołajem
Realizacja oraz nagranie Koncertu
Kolęd
Realizacja nagrań do płyty Kolędy
2020 Chóru Nauczycielskiego Canto
Koncert Z serca do serca współorganizacja wydarzenia

sala widowiskowa DK

sala widowiskowa DK
Ruski Bród
sala widowiskowa DK

sala widowiskowa DK
Cmentarz parafialny
Przysucha
on line
DK
on line
DK
Dwór Zbożenna

Ponadto w Gminie i Mieście Przysucha miały miejsce następujące uroczystości i wydarzenia:
- jubileusz Par Małżeńskich w Przysusze
- coroczne spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z sołtysami
- XXII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- obchody 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
- Święto Wojska Polskiego oraz obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej na terenie Gminy
i Miasta Przysucha
- zawody wędkarskie 2020 o „Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha”
- obchody rocznicowe „Bitwy na Piecykach” .
Obowiązujące ograniczenia poniekąd wymusiły przeniesienie części aktywności kulturalnej
do przestrzeni wirtualnej, na stronę internetową Facebook.
Biblioteka Publiczna w Przysusze
Do zadań statutowych każdej biblioteki należą: gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, a także udzielanie informacji
ze zbiorów jakie biblioteka posiada. Biblioteka Publiczna w Przysusze swoja działalność
rozpoczęła w 1949 roku. Obecnie działa na podstawie Statut nadanego uchwałą nr
XXXVIII/283/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dn. 1 lipca 2010 r. Na terenie Gminy
i Miasta Przysucha działa 7 bibliotek publicznych: Przysucha – biblioteka miejska oraz 6 filii
bibliotecznych w miejscowościach; Przysucha osiedle Południe, Ruski Bród, Skrzyńsko,
Smogorzów, Zbożenna oraz Gliniec.
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W 2020 r. działalność wszystkich bibliotek publicznych ograniczona była zakazami
i obostrzeniami związanymi z Covidem-19. Od dnia 12 marca do 3 maja wszystkie biblioteki
publiczne zostały zamknięte dla czytelników. Wznowieniu działalności 4 maja towarzyszyły
jednak znaczne obostrzenia.
Aby biblioteka prawidłowo funkcjonowała i zaspakajała wszystkie potrzeby czytelnicze
powinna posiadać odpowiednie zbiory biblioteczne, które systematycznie powinny być
uzupełniane. W 2020 r. do wszystkich bibliotek przybyło 1 404 wol. książek, z czego 902
zakupiono z własnych środków budżetowych a pozostałe - z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. we wszystkich
bibliotekach wynosił 68 873 wol. Największy księgozbiór posiada Biblioteka Miejska
w Przysusze bo 33 680 wol. , najmniejszy Filia w Glińcu - tylko 1 610 wol.
Czytelnicy w 2020 r. wypożyczyli 32 279 wol. książek, z czego z literatury pięknej dla
dzieci i młodzieży 6 601 wol., z literatury pięknej dla dorosłych 23 257 wol., i z literatury
popularno-naukowej 1 836 wol. oraz 585 czasopism. W porównaniu do roku 2019
wypożyczono o 8 346 wol. książek mniej. Tak duży spadek wypożyczeni spowodowany był
zamknięciem bibliotek przez dwa miesiące i dodatkowymi obostrzeniami dla czytelników.
Wypożyczenia w poszczególnych bibliotekach:
1. PM-GBP w Przysusze – 21 300 wol.
2. Filia w Przysusze – 4 682 wol.
3. Filia w Ruskim Brodzie – 1 919 wol.
4. Filia w Skrzyńsku – 2 936 wol.
5. Filia w Smogorzowie – 1 197 wol.
6. Filia w Zbożennie - 216 wol.
7. Filia w Glińcu - 29 wol.
Na miejscu w bibliotekach publicznych udostępniono 1 608 wol. książek i 1 086 czasopisma.
Udzielono także 2.077 różnych informacji: bibliograficznych, bibliotecznych, rzeczowych
oraz 247 informacji tekstowych.
We wszystkich bibliotekach w 2020 r. zorganizowano tylko: 4 konkursy, 4 dyskusje nad
książką, 1 lekcję biblioteczną oraz zorganizowano 5 różnych gier i zabaw literackich.
Biblioteka uczestniczy także w akcji „Narodowe Czytanie”. W 2020 roku 5 września akcja
czytelnicza odbyła się na Placu Kolberga w Przysusze a jej literackim bohaterem była
„Balladyna” Juliusza Słowackiego. W 2020 r. biblioteka w Przysusze wydała publikację
Lecha Małeckiego „ Historia Przysuchy i okolic”.
Powodem tak małej liczby imprez było najpierw zamknięcie bibliotek w marcu i
kwietniu, a następnie obostrzenia związane z reżimem sanitarnym i zakaz organizowania
imprez kulturalnych
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X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej należą do podstawowych zadań własnych gminy. Realizowane są we
współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz innymi jednostkami administracji
rządowej i samorządowej.
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha działa 5 jednostek OSP: Przysucha, Gliniec,
Smogorzów, Skrzyńsko, Janików. Ponadto przy OSP w Przysusze działa Młodzieżowa
Drużyna Pożarniczej. Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach ogółem 160
członków. Jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczogaśniczych. To w sumie 11 wozów w różnym wieku i różnym stanie technicznym. Najstarszy
wóz bojowy to STAR 266 z 1980 r. (w dyspozycji OSP Przysucha), najmłodszy – RENAULT
MDB3D z 2018 r. (również OSP Przysucha). Jedynie OSP Janików nie posiada pożarniczego
pojazdu samochodowego, ponieważ jest to jednostka wspomagająca.
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, poszukiwawczoratowniczym, 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.
W ramach współpracy z powołanymi do tego służbami gmina udzieliła wsparcia
finansowego poprzez przekazanie dotacji na:
- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu
pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Przysusze
Rozbudowano również monitoring miejski – zadanie zrealizowane, poniesiono wydatek w
kwocie 47.500,01 zł.
Działania antycovidowe
W związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w postaci zagrożenia spowodowanego
rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zagrożeniem SARS-CoV2 na terenie Gminy i
Miasta Przysucha w 2020 roku podjęto następujące działania:
- zakupiono w niezbędnej ilości środki ochrony osobistej
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- przeprowadzono zabiegi dezynfekcji przestrzeni publicznej na terenie Gminy i Miasta
Przysucha przez jednostki OSP z terenu GiM Przysucha
- systematycznie prowadzono zabiegi ozonowania w pomieszczeniach budynków
- dokonano zakupu i dystrybucji maseczek wszystkim mieszkańcom gminy i miasta
- zakupiono urządzenia techniczne do dozowania płynów bakteriobójczych na terenie miasta.
Działania te miały charakter ciągły i możliwe były do prowadzenia dzięki współpracy
i zaangażowaniu wszystkich instytucji i służb. Równolegle, w związku z czasowymi
ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców, co spowodowało
dla nich negatywne skutki finansowe, Rada Gminy i Miasta podjęła dwie uchwały
pomocowe. Były to:
- uchwała Nr XVII/149/2020 z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
- uchwała Nr XVII/150/2020 z dnia 7 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminu płatności
rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
Stworzyły one możliwości działania na rzecz ograniczenia skutków pandemii dla lokalnej
gospodarki.

XI. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII GMINY PRZYSUCHA
W roku 2020 gmina Przysucha realizowała szereg programów i polityk, z których
większość ma charakter wieloletni. Najważniejsze z nich to:
1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie;
3. Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”;
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 Operacyjny Pomoc Żywnościowa;
9. Program „Za życiem”
10. Program „Wspieraj Seniora”;
11. Program „Opieka wytchnieniowa”;
12. Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha po 65 roku życia na lata 2020-2023;
13. Program współpracy Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.;
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14. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy i Miasta Przysucha na lata
2014-2020;
15. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Przysucha na lata 2020-2025;
16. Rządowy Program „Dobry Start”;
17. Program „Rodzina 500+”;
18. Rządowy Program „Wyprawka szkolna”;
19. Program „Czyste Powietrze”;
20. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy i Miasta Przysucha na rok 2020;
21. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2018 – 2023;
22. Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2018–2023.
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Opracowany raport o stanie Gminy i Miasta Przysucha za rok 2020 jest dostępny na stronie
Urzędu Gminy i Miasta Przysucha
www.gminaprzysucha.pl
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