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I. WSTĘP
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.
zm.) nałożyła na gminy obowiązek corocznego złożenia w terminie do 31 maja raportu o stanie gminy.
Sporządzone opracowanie zawiera istotne informacje w zakresie:
-

charakterystyki gminy,

-

ochrony środowiska naturalnego,

-

oświaty i wychowania,

-

kultury,

-

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

-

pomocy społecznej,

-

rolnictwa,

-

funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych,

-

mienia komunalnego,

-

gospodarki komunalnej,

-

informacji finansowych.

Raport o stanie gminy powstał w oparciu o zgromadzone i opracowywane w samorządzie
gminnym informacje, a więc sprawozdania z realizacji polityk, programów i strategii
oraz uchwał rady gminy w roku 2021.
Rok 2021 jak i poprzedni rok, był zdominowany przez pandemię koronawirusa, która postawiła nas po raz kolejny przed nowymi wyzwaniami i w nowych sytuacjach. Całkowicie
lub częściowo zamknięte zostały placówki oświatowe, instytucje kultury, urzędy.
Pracowaliśmy,

uczyliśmy

się,

żyliśmy

„zdalnie”

i

w

większości

na

dystans.

Pozostaliśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktów społecznych, przez co w 2021r. tylko
w określonym reżimie sanitarnym mogliśmy organizować zaplanowane spotkania w szerokim
gronie, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania
służące mieszkańcom były zrealizowane. Realizowane były zadania inwestycyjne i założone
remonty, przebudowy dróg gminnych takich jak m.in. Kusocińskiego, 11 Listopada i Sportowej w Przysusze, drogi gminnej Wistka-Beźnik, drogi w Zbożennie i w miejscowości Gaj
czy ciągu pieszo-jezdnego w Przysusze pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 a ul. Wiejską oraz
położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze.
Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe, przygotowywaliśmy dokumentację zmyślą o kolejnych latach. Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi,
3
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rozbudowa kanalizacji, remonty szkół, doposażanie placów zabaw, obiektów sportowych.
W pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, które mają gotową dokumentację projektową oraz szansę na otrzymanie dofinansowania.
Z chwilą przekazania Państwu raportu wiemy, że obecny rok również nie będzie należał do
łatwych, ze względu na obecną sytuację geopolityczną. Mam jednak nadzieję, że i tym razem
wspólnie wyjdziemy zwycięsko z tej ciężkiej próby. Dalej będziemy współpracować, realizować zamierzone wcześniej cele pracując dla wspólnej małej ojczyzny, dla wszystkich
mieszkańców naszej gminy, aby stale podnosić komfort i jakość życia.
Zachęcam więc wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha do zapoznania się z niniejszym dokumentem, w którym znajdziecie Państwo
aktualne informacje na temat naszej gminy.
II. INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka gminy
Przysucha to miasto i jednocześnie gmina miejsko - wiejska położona w powiecie przysuskim, w południowo - zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości ok.110
km od Warszawy i ok. 40 km od Radomia. Administracyjnie jest stolicą powiatu i gminy.
W pobliżu miasta, przy granicy administracyjnej przepływa rzeka Radomka.
Mapa 1. Miasto Przysucha na mapie Polski.
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Głównymi drogami przebiegającymi przez gminę są:
-

droga krajowa nr 12 - droga klasy S o długości 757 km, 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.

Na terenie Przysuchy zlokalizowane są liczne instytucje takie jak: organy administracyjne,
jednostki służby zdrowia i opieki społecznej, obiekty szkolnictwa, kultury i sportu, świadczące usługi dla wszystkich mieszkańców powiatu przysuskiego. W strefie oddziaływania miasta
jako centrum powiatu znajduje się osiem gmin. tj. otaczająca miasto gmina Przysucha, Gielniów, Rusinów, Potworów, Odrzywół, Klwów, Wieniawa, Borkowice. Gmina Przysucha graniczy od strony południowo – zachodniej z województwem świętokrzyskim - gminą Końskie.
Położenie administracyjne gminy przedstawia poniższa mapa.
Mapa 2. Gmina Przysucha na tle powiatu przysuskiego
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Gmina zlokalizowana jest w rejonie lasów przysusko-szydłowieckich, walory środowiska
kulturowego, istniejące instytucje kultury oraz infrastruktura turystyki i rekreacji, dobra dostępność komunikacyjna – stanowią podstawę do rozwoju funkcji turystyki i wypoczynku.
Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje
Kierunki rozwoju gminy to: przetwórstwo rolno – spożywcze z największym zakładem
„HORTEX sp. z o.o. Przysucha Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego’’, przemysł
ceramiczny z zakładem - „KING KLINKIER’’ (Klinkier Przysucha SA). Na terenie gminy
funkcjonują też inne duże firmy takie jak: Paris Tobacco International Manufacturing Sp.
z o.o., PW Krystian Sp. z o.o. oraz działają banki: Bank Spółdzielczy w Przysusze, PKO
Bank Polski SA, Bank Pekao BP SA, 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 Przysucha zajmuje powierzchnię 18 186 ha, co stanowi 22,72% całej powierzchni
powiatu przysuskiego i pod względem geodezyjnym dzieli się na 23 obręby ewidencyjne (sołectwa) oraz miasto Przysucha.
Sytuacja demograficzna
Informacje dotyczące powierzchni i zaludnienia poszczególnych sołectw w gminie
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Mieszkańcy Gminy i Miasta Przysucha z podziałem na jednostki pomocnicze

Lp.

Sołectwo

Liczba ludności
(stan na koniec 2021 r.)

1.

Beźnik

236

2.

Dębiny

195

3.

Długa Brzezina

39

4.

Gaj

73

5.

Gliniec

198

6.

Głęboka Droga

100

7.

Hucisko

52

8.

Jakubów

265

6

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________
9.

Janików

621

10.

Janów

278

11.

Kolonia Szczerbacka

90

12.

Kozłowiec

201

13.

Krajów

165

14.

Kuźnica

55

15

Lipno

185

16

Pomyków

384

17

Ruski Bród

171

18

Skrzyńsko

1092

19

Smogorzów

590

20

Wistka

245

21

Wola Więcierzowa

97

22

Zawada

170

23

Zbożenna

470

Razem:

5972

Miasto Przysucha

6065

Gmina Przysucha (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) liczyła ogółem 12 037 osób. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi ok. 66,9 osoby/km2.
Tabela 2. Statystyka mieszkańców wg wieku i płci w 2021 r. (grupowanie rocznikami)
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0–2

175

125

300

3

65

46

111

4–5

100

95

195

6

54

62

116

7

66

53

119

8 – 12

278

276

554

13 – 15

162

147

309

16 – 17

140

132

272

18

56

51

107

19 – 65

3935

3935

19 – 60
> 65

3287

1910

1910

6184

12037

822

822

> 60
Ogółem

3287

5853
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Zgodnie z danymi Urzędu Stanu Cywilnego w 2021 r. odnotowano: urodzenia, według rejestru mieszkańców w liczbie 80, 262 zgony, zawarto 64 małżeństwa. Parom, które przeżyły
razem 50 i więcej lat Burmistrz Gminy i Miasta wręczył medale za długoletnie pożycie.
W 2021 r. takich par było 16.
Bezrobocie
Według statystyk prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze na koniec
2021 r. na terenie gminy były 719 osoby bezrobotne, w tym 335 kobiet (ok. 46,6% ogółu bezrobotnych) i 384 mężczyzn (tj. 53,4% ogółu). Liczba bezrobotnych z terenu gminy Przysucha
w analogicznym czasie do 2020 spadła o 103 osoby i był to najwyższy spadek bezrobocia
z terenu powiatu przysuskiego.
Tabela 3. Bezrobocie na terenie Gminy w roku 2021 w podziale na miasto i wieś
Wyszczególnienie

Razem

Kobiety

Do 30 r.życia

Pow.50r.życia

Przysucha –miasto
Przysucha-wieś

312
407

143
192

70
99

78
101

Długotrwale
bezrobotni
205
279

Tabela 4. Bezrobocie na terenie Gminy na przestrzeni lat 2019-2021
Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem
Kobiety
Do 30 roku życia
W tym do 25 roku życia
Powyżej 50 roku życia
Długotrwale bezrobotni

2019
840
395
205
112
239
517

2020
822
389
192
94
212
535

2021
719
335
169
86
179
484

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze (www.przysucha.praca.gov.pl)
Infrastruktura
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 Gminy wynosi 42 km. Długość dróg gminnych wynosi 79,642 km
w tym drogi o nawierzchni twardej (bitumicznej) – 44,615 km, nawierzchni brukowej – 5,866
km(ul. Sportowa, Kusocińskiego, Tarnowskiej, Dembińskich) i nawierzchni gruntowej –
29,161 km. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa relacji Radom – Łódź. Najbliż8
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sze 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). Ogólna długość sieci wodociągowej
wynosi 112,98 km, a liczba przyłączonych odbiorców (liczba przyłączy) wynosi 3547 szt.
Uzupełnieniem sieci wodociągowej są studnie kopane zlokalizowane w:
-Smogorzowie 2 studnie,
-Jakubowie 1 studnia,
-Przysusze B1, B4 oraz 1 suw,
-Skrzyńsku P1, P2 rezerwowo i 1 suw,
-Długa Brzezina 1 studnia,
-Kolonia Szczerbacka 1 studnia.

Organy Gminy

Stosownie do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem stanowiącym
i kontrolnym gminy jest Rada Gminy i Miasta Przysucha. W drodze jej uchwał przyjmowane
są m.in. statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków
i plany zagospodarowania przestrzennego.
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja trwa 5 lat. W Radzie Gminy
i Miasta Przysucha zasiada 15 radnych. Rada ma przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących a także pięć stałych Komisji. W roku 2021 Rada obradowała na 11 sesjach, podejmując 75 uchwał. Podjęte przez Radę Gminy i Miasta Przysucha uchwały, Burmistrz Gminy
i Miasta Przysucha zgodnie z art. 90 ust, 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazywał
w terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda
Mazowiecki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały
stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przedmiotowy zakres podjętych uchwał został przedstawiony w poniższym zestawieniu.
1. Uchwała Nr XXIII/197/2021 rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Gminy i Miasta Przysucha na
2021 rok
9
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2. Uchwała Nr XXIII/198/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2021-2028
3. Uchwała Nr XXIII/199/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia diety przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysom w Gminie Przysucha.
4. Uchwała Nr XXIII/200/2021 Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2021 r. Bu-

dżetowa na rok 2021
5. Uchwała Nr XXIII/201/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 20212026
6. Uchwała Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2021 ro-

ku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
7. Uchwała Nr XXIV/203/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2021 ro-

ku w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2021."
8. Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2021 ro-

ku w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju
Lokalnego Gminy i Miasta Przysucha na lata 2021-2027.
9. Uchwała Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2021 ro-

ku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
10. Uchwała Nr XXIV/206/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata
2021-2026.
11. Uchwała Nr XXV/207/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach prowadzonych
przez Gminę i Miasto Przysucha
12. Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

roku w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
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13. Uchwała NR XXV/209/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/203/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha
na rok 2021".
14. Uchwała Nr XXV/210/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/193/2020 Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przysucha.
15. Uchwała Nr XXV/211/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej
w Przysusze przy ul. Blachownia
16. Uchwała Nr XXV/212/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysusze i objęcie udziałów przez Gminę i Miasto Przysucha.
17. Uchwała Nr XXV/213/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
18. Uchwała Nr XXV/214/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy i Miasta w Przysusze
z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla Burmistrza Gminy i Miasta
Przysucha na korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych.
19. Uchwała Nr XXV/215/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
20. Uchwała Nr XXV/216/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
21. Uchwała Nr XXV/217/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021

r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2021-2026.
22. Uchwała Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Przysucha za 2020 rok.
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23. Uchwała Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o wysokości dochodu.
24. Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku zmieniająca uchwałę 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.
25. Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Janikowie.
26. Uchwała Nr XXVI/222/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych
27. Uchwala Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
28. Uchwała Nr XXVI/224/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha
na lata 2021-2026
29. Uchwała Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 maja 2021

roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
30. Uchwała Nr XXVII/226/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha wotum
zaufania.
31. Uchwała Nr XXVII/227/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
32. Uchwała Nr XXVII/228/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
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33. Uchwała Nr XXVII/229/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
34. Uchwała Nr XXVII/230/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
35. Uchwała Nr XXVII/231/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie i Miastu Przysucha i jej jednostkom organizacyjnym.
36. Uchwała Nr XXVII/232/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie
użytku ekologicznego Nr 199 w Ruskim Brodzie.
37. Uchwała Nr XXVII/233/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Przysucha
38. Uchwała NR XXVII/234/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy i Miasta
Przysucha z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu
opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Przysucha na lata 20212027.
39. Uchwała Nr XXVII/235/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Hucisko.
40. Uchwała Nr XXVII/236/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
41. Uchwała Nr XXVII/237/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca

2021 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu na uchwałę Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.
42. Uchwała Nr XXVIII/238/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia

2021 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście
Przysucha w roku szkolnym 2021/2022.
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43. Uchwała Nr XXVIII/239/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia

2021 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta
Przysucha na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028"
44. Uchwała Nr XXVIII/240/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia

2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kozłowiec.
45. Uchwała Nr XXVIII/241/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia

2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Przysusze.
46. Uchwała Nr XXVIII/242/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia

2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej
położonej w Przysusze.
47. Uchwała Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha w sprawie: zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2021-2026.
48. Uchwała Nr XXVIII/244/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia

2021 roku w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
49. Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 września

2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2021-2026
50. Uchwała Nr XXIX/246/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 września

2021r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
51. Uchwała Nr XXX/247/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 października

2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
52. Uchwała Nr XXXI/248/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 r".
53. Uchwała Nr XXXI/249/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
54. Uchwała Nr XXXI/250/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2022.
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55. Uchwała Nr XXXI/251/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
56. Uchwała Nr XXXI/252/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
57. Uchwała Nr XXXI/253/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
58. Uchwała NR XXXI/254/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 października

2021 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
59. Uchwała Nr XXXII/255/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 listopada

2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2022r.
60. Uchwała Nr XXXII/256/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 listopada

2021 roku w sprawie zmiany w Statucie Przysuskiej Służby Komunalnej w Przysusze.
61. Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 listopada

2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2021-2026.
62. Uchwała NR XXXII/258/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 listopada

2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
63. Uchwała Nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
64. Uchwała Nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2022-2027
65. Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021r. Uchwała Budżetowa na 2022 rok
66. Uchwała Nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od
nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
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67. Uchwała Nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 roku w sprawie dopłaty do cen wody i ścieków dla odbiorców usług z gospodarstw domowych.
68. Uchwała Nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
69. Uchwała Nr XXXIII/265/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady na 2022 rok.
70. Uchwała NR XXXIII/266/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze.
71. Uchwała Nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy i Miasta
Przysucha z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Przysucha na lata
2021-2027
72. Uchwała Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
73. Uchwała Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021r. w sprawie uchylenia uchwały o programie polityki zdrowotnej dotyczącego
szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha
po 65 roku życia na lata 2020-2023.
74. Uchwała Nr XXXIII/270/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu.
75. Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 grudnia

2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
i Miasta Przysucha nieruchomości położonych w miejscowości Wistka, stanowiących
własność Skarbu Państwa.

Organem wykonawczym gminy jest burmistrz, wybierany w wyborach powszechnych
i obdarzony przez to silnym mandatem demokratycznym. Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nazywa przy tym wójta organem wykonawczym „gminy", a nie „rady
gminy", co - niezależnie od innych uregulowań - czyni wójta podmiotem względnie niezależnym od własnej rady. Zgodnie z zapisami w/w ustawy to Burmistrz jest kierownikiem Urzę16
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du, nadzoruje gminne jednostki i instytucje, korzysta z inicjatywy uchwałodawczej przedstawiając Radzie projekty uchwał (w tym projekt budżetu) i jest odpowiedzialny za ich realizację. Podstawową formą wykonywania tych uprawnień i obowiązków są Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta. W 2021 r. wydano ich 119, ich wykaz roczny przedstawia się następująco:


Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 04 stycznia 2021
r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 04 stycznia 2021
r. w sprawie: powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza na czas nieobecności Burmistrza.



Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 04 stycznia 2021
r. w sprawie: powierzenia spraw zastępcy burmistrza oraz upoważnienia.



Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 08 stycznia 2021
r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przysusze.



Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 stycznia 2021
r. w sprawie: powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 stycznia 2021
r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,, Prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 marca 2021 roku do 31 grudnia
2023 roku’’.



Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2021
r. w sprawie: zmian w funkcjonowaniu i pracy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze
w okresie 18.01.2021-31.01.2021 r.



Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 stycznia 2021
r. w sprawie: : Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza HNS Gminy
i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 stycznia 2021
r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli realizacji zdania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo w Ruskim Brodzie w okresie
01.01.2018 do 31.12.2020 r. przez Fundację RZEM.
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Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 stycznia 2021
r. w sprawie: aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.



Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 stycznia 2021
r. w sprawie: wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2021 r.



Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 stycznia 2021
r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i w
postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych.



Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 stycznia 2021
r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.



Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 stycznia 2021
r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.



Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
r. w sprawie: ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.



Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
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 1 marca 021 r. do 31 grudnia 2021 r.



Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
r. w sprawie: skierowania Pani Eweliny Jeżak do odbycia służby przygotowawczej.



Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
r. w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta na rok 2021.
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Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
r. w sprawie: planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami.



Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021 r.



Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2021
r. w sprawie: przekazania upoważnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań.



Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 12 lutego 2021
r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
i miasta Przysucha na rok 2021 r.



Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 lutego 2021
r. w sprawie: zmiany w składzie osobowym 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 sio wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.



Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 lutego 2021
r. w sprawie: odwołania i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.



Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 lutego 2021
r. w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze.



Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2021
r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021 r.



Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2021
r. w sprawie: ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na 2021 rok.



Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 01 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze.
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Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji do odbioru zadań inwestycyjnych
realizowanych przez Gminę i Miasto Przysucha.



Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie: powierzenia gminnej jednostce organizacyjnej realizacji zadania pod nazwą:,, 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’’.



Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie: określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze.



Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy
i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie: wyboru oferenta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.



Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie: zmian w funkcjonowaniu i pracy Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze
w okresie 22.03.2021-09.04.2021 r.



Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Przysusze za 2020 rok.



Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
w Przysusze za 2020 rok.



Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za
2020 rok.
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Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pani Anny Tokarskiej do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych.



Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie: ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na 2021 rok.



Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 kwietnia
2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr FSOW.1423063.2021-01
na realizację zadania publicznego – Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie i Mieście Przysucha w ramach programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2021.



Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30.04.2021 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Przysucha
w 2021 r.



Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 04.05.2021 r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze.



Zarządzenie nr 44/2021Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 05.05.2021 r.
w sprawie :likwidacji stanowiska pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 06.05.2021 r.
w sprawie: modyfikacji ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr FSOW.1423063.202101 z dnia 27 kwietnia 2021r. na realizację zadania publicznego Opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie i Mieście Przysucha w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2021.



Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 07.05.2021 r.
w sprawie: zmiany w zakresie spraw powierzonych Zastępcy Burmistrza Gminy
i Miasta Przysucha na czas nieobecności Burmistrza.



Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10.05.2021 r.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3
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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 2021.


Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10.05.2021 r.
w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 12.05.2021 r.
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta
w Przysusze w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r.



Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14.05.2021 r.
w sprawie: procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na
terenie Urzędu Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14.05.2021 r.
w 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.



Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie wyboru oferenta na realizację zadania publicznego pn. ,, Opieka wytchnieniowa nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminy i Mieście Przysucha edycja
2021’’.



Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha.



Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Miasta Przysucha Raportu o stanie Gminy
i Miasta Przysucha za 2020 rok.



Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok.



Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021 r.



Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 02 czerwca 2021
r. w sprawie powołania Komisji zdawczo- odbiorczej do przekazania składników ma-
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jątkowych i dokumentacji znajdującej się w Przysuskiej Administracji Oświaty
w Przysusze.


Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 02 czerwca 2021
r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Przysuskiej Administracji Oświaty.



Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 08 czerwca 2021
r. w sprawie skierowania Pani Beaty Szustki do odbycia służby przygotowawczej.



Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 08 czerwca 2021
r. w sprawie określenia zasad ewidencji księgowej operacji gospodarczych gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19 bieżących oraz majątkowych, w tym realizowanych ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 czerwca 2021
r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 czerwca 2021
r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 63/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 czerwca 2021
r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze oraz załącznika numer 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 15 czerwca 2021
r. w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza oraz upoważnienia.



Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 15 czerwca 2021
r. w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza na czas nieobecności Burmistrza.



Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 czerwca 2021
r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza i Miasta Przysucha dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.



Zarządzenie nr 67 /2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 czerwca
2021 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości.
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Zarządzenie nr 68 /2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 czerwca
2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2021 r. pod nazwą –
,,Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej ‘’.



Zarządzenie nr 69 /2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 czerwca
2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej oceny ofert na realizację zadania ,,Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej ‘’.



Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 czerwca 2021
r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przysusze.



Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 czerwca 2021
r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji Zewnętrznej w Urzędzie Gminy
i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 czerwca 2021
r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021r.



Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 02 lipca 2021 r.
w udzielenia upoważnień pełniącej obowiązki Dyrektora Samorządowego Przedszkola
nr 1 w Przysusze.



Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 02 lipca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Samorządowym
Przedszkolu nr 1 w Przysusze i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.



Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 05 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku
o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.



Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021r.



Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej”.



Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przysuskiej Administracji Oświaty
w Przysusze.
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Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przysuskiej Administracji
Oświaty w Przysusze.



Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji zdawczo-odbiorczej do przekazania składników majątkowych i dokumentacji znajdujących się w Przysuskiej Administracji Oświaty
w Przysusze.



Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021r.



Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 05 sierpnia 2021
r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 05 sierpnia 2021
r. w sprawie powierzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.



Zarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 sierpnia 2021
r.w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Janikowie.



Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia
2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Przysucha na lata 2021-2027 .



Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 sierpnia 2021
r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.



Zarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 sierpnia
2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w przypadku nieobecności
p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przysusze.



Zarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia31 sierpnia 2021
r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci
i młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
,,Organizacja szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka uzależnień wśród
dzieci i młodzieży’’.
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Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 sierpnia 2021
r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021 r.



Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 sierpnia
2021 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta
w Przysusze.



Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 06 września
2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż,
wydzierżawienie i najem nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha

z dnia 14 wrze-

śnia2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej oceny ofert na
realizację zadania: „Organizacja szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka
uzależnień wśród dzieci i młodzieży’’.


Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 września
2021 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego pod nazwą – „Organizacja szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży’’.



Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 września
2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta
w 2021 r.,



Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 września
2021 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy i miasta na rok
2022.



Zarządzenie nr 96/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 05 października
2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu ,, Programu współpracy Gminy i Miasta
Przysucha z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok’’ i przeprowadzenia jego konsultacji.



Zarządzenie nr 97/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha 25 października 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta
w Przysusze.



Zarządzenie nr 98/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 października
2021 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w funkcjonowaniu oddziałów przed-
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szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Przysusze w roku szkolnym
2021/2022.


Zarządzenie 99/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29.10.2021 r.
w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS) dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.



Zarządzenie 100/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29.10.2021 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta w 2021 r.



Zarządzenie 101/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 04.11.2021 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego : ,,Dowóz uczniów do szkół i odwóz ze szkół prowadzonych przez Gminę
i Miasto Przysucha w roku 2022 r., realizowany w formie biletów miesięcznych’’.



Zarządzenie 102/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10.11.2021 r.
w sprawie: powołania Komisji zdawczo- odbiorczej do odbioru składników majątkowych i dokumentacji znajdującej się w Domu Kultury w Przysusze.



Zarządzenie 103/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 12.11.2021 r.
w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022r.



Zarządzenie 104/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 12.11.2021 r.
w sprawie: przedstawienia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2022-2027.



Zarządzenie 105/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie: odwołania Dyrektora Domu Kultury w Przysusze.



Zarządzenie 106/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 15.11.2021 r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Przysusze.



Zarządzenie 107/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22.11.2021 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha.



Zarządzenie 108/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22.11.2021 r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku Gminy
i Miasta Przysucha.



Zarządzenie 109/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22.11.2021 r.
w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia
relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
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Zarządzenie 110 /2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 listopada 2021
r. w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym powołania Komisji zdawczo – odbiorczej do odbioru składników majątkowych i dokumentacji znajdującej się w Domu
Kultury w Przysusze.



Zarządzenie 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 listopada 2021
r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta
w 2021 r.



Zarządzenie 112/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia grudnia 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze.



Zarządzenie 113/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 03 grudnia 2021
roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników w Urzędzie Gminy
i Miasta w Przysusze w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.



Zarządzenie 114/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 08 grudnia 2021 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji dodatkowego wsparcia na rzecz
osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PHRON w ramach Modułu IV
programu – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.



Zarządzenie 115/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta
w 2021r.



Zarządzenie 116/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie : opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy i Miasta Przysucha

w

warunkach

zewnętrznego

zagrożenia

bezpieczeństwa

państwa

i w czasie wojny.


Zarządzenie 117 /2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2021
r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Przysusze.



Zarządzenie 118/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w składzie członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
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Zarządzenie 119/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 grudnia 2021
roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta
w 2021 r.

Urząd Gminy i Miasta

Urząd Gminy i Miasta w Przysusze jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy, której
Burmistrz realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz podejmowanych przez radę
uchwał. Siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze mieści się przy Placu Kolberga 11.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze, w Urzędzie
w 2021 roku działało 9 komórek organizacyjnych: Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Mienia Komunalnego, Wydział
Rozwoju Lokalnego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji oraz Urząd
Stanu Cywilnego i dodatkowo Zespół Radców Prawnych, podległych bezpośrednio Burmistrzowi. W roku 2021 na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Przysusze zatrudnionych było 35 osób.
Poniżej przedstawiono funkcjonujący w 2021 r. schemat struktury organizacyjnej Urzędu
Gminy i Miasta w Przysusze, stanowiący załącznik do obowiązującego Regulaminu organizacyjnego :
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W 2021 r. do Urzędu wpłynęło 11 127 pism ( to o 2 516 pism więcej niż w roku poprzednim)
a wiele spraw poruszanych było w bezpośrednich rozmowach z burmistrzem czy z pracownikami wydziałów.
W strukturze organizacyjnej Gminy w roku 2021 ponadto jako jednostki budżetowe funkcjonowały:
1. Urząd Gminy i Miasta w Przysusze,
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze,
3. Przysuska Służba Komunalna w Przysusze,
4. Przysuska Administracja Oświaty w Przysusze,
5. Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze w skład, którego wchodzi:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze oraz Samorządowe Przedszkole nr
3 w Przysusze,
6. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Przysusze,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku,
9. Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek” w Przysusze.
Dodatkowo jednostką wyodrębnioną jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Przysusze posiadająca osobowość prawną, w 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 i Biblioteka
Publiczna w Przysusze.

III. FINANSE GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet.
W oparciu o jego zapisy jednostka, w tym przypadku gmina, realizuje ustawowe cele. Odpowiednia analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania kierunków
rozwoju i strategii działań gminy, zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią. Budżet
gminy, to roczny plan uwzględniający jej dochody i wydatki oraz przychody i wydatki zakładów budżetowych, instytucji gospodarki budżetowej, jednostek budżetowych, środków spe30
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cjalnych i funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok
budżetowy. Jego uchwalanie należy do kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu, uwzględniające potrzeby społeczne i gospodarcze gminy, do wyłącznej kompetencji
Burmistrza.
Budżet Gminy i Miasta Przysucha na 2021r. przyjęty Uchwałą Nr XXIII/200/2021 Rady
Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2021r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku
uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację:
Dochody

-

51.845.421,20 zł

Wydatki

-

52.732.988,43 zł

Wynik budżetu - deficyt

-

887.567,23 zł

Przychody

-

2.878.666,23 zł

Rozchody

-

1.991.099,00 zł

Wykonanie budżetu za 2021r. przedstawia się następująco:
Dochody

-

53.281.621,14 zł

Wydatki

-

49.664.874,26 zł

Wynik budżetu – nadwyżka -

3.616,746,88 zł

Przychody

-

4.367.689,09 zł

Rozchody

-

1.703.836,57 zł

Dochody budżetu gminy
Do dochodów budżetu gminy zalicza się: dochody własne, subwencje i dotacje
celowe z budżetu państwa. Ogólnie dzielimy je na:
- dochody majątkowe
- dochody bieżące

2.372.194,83 zł,
50.909.426,31 zł.

Dochody majątkowe stanowiły 4,45 % dochodów ogółem, natomiast dochody bieżące
95,55%. 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).
Sytuacja pandemiczna w roku 2021 w znacznym stopniu wpłynęła na możliwości generowania dochodów. Zaległości z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami oraz zaległości podatkowe
wyniosły 1.506.399,73 zł. Udział dochodów własnych w dochodach budżetowych wyniósł
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41,51%. W dochodach własnych najważniejszą pozycją są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które wyniosły 19.787.155,07 zł i stanowiły 37,14 % dochodów ogółem.
Dotacje celowe wykonane zostały w kwocie 17.392.115,01 zł, z tego:
1. dotacje z budżetu państwa 15.805.238,36 zł,
2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 858.297,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)
oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 303.694,95 zł,
4. dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych 424.884,70 zł.
Udział dotacji w dochodach budżetowych wyniósł 32,64%.
Subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie 13.772.920 zł w tym:
- część oświatowa 7.895.579 zł,
- część wyrównawcza 4.252.375 zł.
Ponadto w roku 2021 gmina otrzymała środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla
jst w kwocie 1.624.966 zł. Udział subwencji w dochodach budżetowych wyniósł 25,75%.
Rysunek 1. Dochody budżetu w 2021 r.

Dochody
majątkowe:
2 372 194,83
zł

Dochody
bieżące:

Dochody
budżetowe
ogółem
53 281 621,14

50 909 426,31 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przysucha za 2021 r., obliczenia własne

Wydatki budżetu gminy
Plan

-

52.732.988,43 zł,

Wykonanie

-

49.664.874,26 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 6.821.967,12 zł.
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Na realizację zadań bieżących wydatkowano 42.842.907,14 zł.
Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę – 32,44%, rodzinę –
28,61%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9,43%, administrację publiczną –
8,77% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego -5,26%.
Wydatki majątkowe w 2021r. wyniosły 6 821 967,12 zł planu i stanowiły 96,17% wydatków
ogółem.
Wydatki na projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły ogółem 1.084.947,35 zł i dotyczyły:
a) wydatków bieżących, które wyniosły 102.933,45 zł, w tym finansowane środkami europejskimi 93.974,54 zł.
b) wydatków majątkowych, które wyniosły 982.013,90 zł w tym w ramach środków europejskich wydatkowano kwotę 624.854 zł.
W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka budżetu w wysokości 3.616.746,88 zł. Przychody Gminy w 2021r. wyniosły 4.367.689,09 zł. Rozchody Gminy związane ze spłatą kredytów wyniosły 1.703.836,57zł. Zadłużenie Gminy na 31.12.2021r. wg sprawozdania Rb-Z
z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 4.164.337,85 zł, w tym z tytułu:
- pożyczek z WFOŚiGW - 1.987.537,85 zł,
- kredytów - 2.176.800,00 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Rysunek 2. Wydatki budżetu w 2021 r.

Wydatki
majątkowe:
6 821 967,12 zł
Wydatki
budżetowe
ogółem
49 664 874,26 zł

Wydatki bieżące:
42 842 907,14 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przysucha za 2021 r. oraz obliczenia własne na podst. Informacji zamieszczonych w sprawozdaniu za 2021 r.
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Dotacje udzielone z budżetu gminy
W 2021r. ogólna kwota udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Przysucha dotacji wyniosła
3.325.627,60 zł w tym: dotacje na zadania bieżące 3.127.127,60, dotacje na inwestycje
i wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 198.500 zł.
Udzielono dotacji następującym podmiotom:
1) Komenda Wojewódzka Policji -20.000zł, wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze
2) Powiat Przysuski - 8.568 zł, dotacja celowa na realizację projektu obejmującego przygotowanie i wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”,
3) Dom Kultury w Przysusze- 814.134 zł,
4) Biblioteka Publiczna w Przysusze-604.634 zł,
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze dotacja na:
-zakup 2 kompletów odzieży ochronnej indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Janikowie - 11.100 zł,
-dofinansowanie do zakupu zestawu lanc gaśniczych, prądownicy pianowej oraz 2 ubrań
strażackich dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Przysucha -2.625 zł,
-zakup nożyco – rozpieracza wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Skrzyńsku -33.500 zł,
-modernizacja instalacji grzewczej na elektryczną w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przysusze-25.000 zł,
-termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze- 100.000 zł,
-dofinansowanie do zakupu przyczepki transportowej i haka holowniczego do transportu
pomp pożarniczych wraz z wężami dla OSP Smogorzów - 20.000 zł,
6) Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce:
-na prowadzenie szkoły podstawowej 645.536 zł,
-na prowadzenie oddziału przedszkolnego 158.761 zł,
-na prowadzenie Przedszkola Św. Rodziny w Przysusze 174.659 zł,
7) Fundacja „Razem” w Przysusze na prowadzenie ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie -610.312 zł,
8) Samorządowy Klub Sportowy ”Oskar” w Przysusze na organizację szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 40.000 zł,
9) Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej na organizację turniejów i rozgrywek
w piłce siatkowej - 50.000 zł ,
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10) Rodzinny Ogród Działkowy im. L. Skowyry w Przysusze na przebudowę wejścia
i zakup wyposażenia -6.798,60 zł.

IV. GMINNE INWESTYCJE
Wydatki majątkowe w 2021r. wyniosły 6.821.967,12 zł. Środki przeznaczone przez Gminę
i Miasto Przysucha w 2021r. na realizację zadań inwestycyjnych przewyższyły znacznie wydatki majątkowe z 2020r.
Zestawienie inwestycji wykonanych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela
Lp.

1.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha i Górna w Janikowie oraz

Wartość

945 121,15 zł

budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku
Przysucha-Smogorzów
2.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły

1 554 882,74 zł

Podstawowej w Skrzyńsku
3.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Przysusze pomiędzy szkołą

174 987,22 zł

podstawową nr 2 a ul. Wiejską.
4.

Budowa drogi gminnej w Zbożennie

113 088,68 zł

5.

Budowa drogi gminnej Wistka-Beźnik wraz z decyzją ZRID

304 078,96 zł

6.

Budowa dróg gminnych wraz oświetleniem w ulicach: Kusocińskiego, 11 Listopada i

640 517,83 zł

Sportowej w Przysusze
7.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi

68 880,00 zł

od ul. Żytniej w kierunku Jakubowa
8.

Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Janikowie

14 760,00 zł

9.

Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Przysusze

100 000,00 zł

10.

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych (Beźnik-Wola

82 410,00 zł

Więcierzowa, Beźnika-Wistka, Gliniec-Brogowa, ul. Kusocińskiego, 11 Listopada i
Sportowej w Przysusze)
11.

Położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze

12.

Projekt budowy chodnika w Janikowie

13.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj

14.

Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego na Toporni w Przysusze

97 321,80 zł
7 380,00 zł
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15.

Budowa oświetlenia boiska w Janikowie

11 316,00 zł

16.

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Drutarnia w Janowie

17.

Budowa oświetlenia ulicznego w Pomykowie

18.

Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta

5 700,20 zł
20 120,00 zł
147 292,50 zł

Przysucha
19.

Budowa miejsc parkingowych w Przysusze wraz z dobudową miejsc parkingowych na

328 932,38 zł

Osiedlu Południe
20.

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach

28 589,00 zł

21.

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Janikowie

28 659,00 zł

22.

Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec

24 586,00 zł

23.

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Południe w Przysusze

47 219,40 zł

24.

Budowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie wraz z zagospodarowaniem terenu

605 469,42 zł

25.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku po szkole podstawowej

199 984,26 zł

w Ruskim Brodzie
26.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich

323 949,33 zł

27.

Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej przy ul. Leśnej w Skrzyńsku

16 200,00 zł

28.

Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla zadania: Budowa wieloo-

22 140,00 zł

biektowego kompleksu sportowego w mieście Przysucha ul. Radomska
29.

Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę

259 717,00 zł

trybun i doprowadzenie odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku sanitarnokontenerowego na Toporni – Etap III wraz z siłownią plenerową
30.

Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Wistce.

8 000,00 zł

31.

Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw w Smogorzowie

22 202,00 zł

32.

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Beźnik

13 715,00 zł

33.

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wola Więcierzowa

16 790,00 zł

34.

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach aktywizacji sołectwa Krajów

11 870,00 zł

35.

Rozbudowa siłowni plenerowej w miejscowości Zbożenna

19 200,00 zł

36.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzyńsko

36 892,75 zł

37.

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu w miejsco-

23 755,99 zł

wości Lipno
38.

Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze

250 000,00 zł

39.

Dotacja dla OSP w Przysusze na termomodernizację budynku strażnicy

100 000,00 zł

36

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________
40.

Dotacja dla OSP w Przysusze na modernizację instalacji grzewczej na elektryczną w

25 000,00 zł

budynku OSP
41.

Dotacja dla OSP w Skrzyńsku na zakup nożyco-rozpieracza

33 500,00 zł

42.

Dotacja dla OSP w Smogorzowie na zakup przyczepki i haka holowniczego

20 000,00 zł

43.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej

20 000,00 zł

Policji w Przysusze na zakup samochodu

W grupie zrealizowanych w minionym roku głównych zadań przez Przysuską Służbę Komunalną na terenie gminy i miasta, możemy wymienić min.:
-wykonanie nawierzchni z tłucznia na drodze w Janikowie- 44 870,40 zł,
-ułożenie krawężnika i wykonanie podjazdów z kostki brukowej na ul. Jarzębinowej
w Przysusze- 41 579,16 zł,
-remont drogi materiałem kamiennym w Skrzyńsku - 33 835,89 zł,
-utwardzenie dróg kruszywem n ul. Żytniej w Przysusze i ul. Południowej w Janikowie 22 436,34 zł,
-remont dróg gminnych materiałem kamiennym w miejscowościach: Gaj, Długa Brzezina
i Kolonia Szczerbacka - 30 288,48 zł,
-utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej Jakubowie-16 605,00 zł.
Wśród wiodących inwestycji są inwestycje drogowe. Warto w tym miejscu wymienić m.in.:
1. budowę dróg gminnych wraz z oświetleniem w ulicach: Kusocińskiego,
11 Listopada i Sportowej w Przysusze
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2. budowę miejsc parkingowych w Przysusze wraz z dobudową miejsc parkingowych na Osiedlu Południe
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3. budowę drogi gminnej Wistka-Beźnik wraz z decyzją ZRID

4. budowę drogi gminnej w Zbożennie
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5. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gaj

6. położenie nakładki asfaltowej na ul. Jarzębinowej w Przysusze
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7. remonty dróg dojazdowych do pól ze środków Funduszu Sołeckiego

Droga dojazdowa do pól w Janikowie
Inwestycje gminne to nie tylko drogi. Z zakresu inwestycji w infrastrukturę oświatową można
wskazać poprawę efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
w Skrzyńsku
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Natomiast inwestycje wykonane w ramach rozwoju gminnej przestrzeni rekreacyjnosportowej obejmowały:
- budowę świetlicy wiejskiej w Jakubowie wraz z zagospodarowaniem terenu
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-doposażanie świetlic wiejskich w Glińcu, Woli Więcierzowej ze środków Funduszu Sołeckiego
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- modernizację świetlicy wiejskiej w budynku po szkole podstawowej w Ruskim Brodzie
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- budowę siłowni plenerowej i modernizację placu zabaw w Smogorzowie
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- budowę placu zabaw w miejscowości Kozłowiec

- rozbudowę placu zabaw na Osiedlu Południe w Przysusze
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-budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach
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-budowę placu zabaw w Janikowie

-rozbudowę siłowni plenerowej w miejscowości Lipno, Zbożenna i Skrzyńsko
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-poprawę dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę trybun i doprowadzenie odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej do budynku sanitarno-kontenerowego na
Toporni – Etap III wraz z siłownią plenerową

49

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________

Środki zewnętrzne

Gmina i Miasto Przysucha aktywnie poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania. Część
zrealizowanych zadań nie byłaby możliwa do wykonania siłami własnymi samorządu,
zwłaszcza w dobie pandemii. Skuteczne ubieganie się o pomoc zarówno unijną, jak i krajową
ilustruje poniższa tabela. Warto przy tym zaznaczyć, że większość postępowań o tego rodzaju
pomoc ma charakter konkursowy.

Tabela 5. Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań
na terenie Gminy i Miasta Przysucha w 2021 r.

Lp.

Instytucja
udzielająca
pomocy finansowej

Nazwa Programu

Nazwa zadania

1

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Rozbudowa drogi Wistka Beźnik

50 000,00 zł

2

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Dotacja w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych
w ustawie
o ochronie gruntów rolnych
"Program wyrównywania
różnic między regionami
III” w roku 2021

Zakup pojazdu do
przewozu osób
niepełnosprawnych

80 000,00 zł

3

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

OSP-2021

Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa pożarowego dla OSP w Skrzyńsku

20 000,00 zł

4

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

OSP-2021

Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa pożarowego dla OSP w Janikowie

4 500,00 zł

5

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Strażnice - OSP 2021

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania na elektryczne w budynku OSP w
Przysusze

25 000,00 zł
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6

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Instrument
Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE
2021

Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę
trybun i doprowadzenie odcinka sieci wodnokanalizacyjnej do budynku
sanitarno-szatniowego na
Toporni wraz z siłownią plenerową – Etap III

150 000,00 zł

7

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021

Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec

10 000,00 zł

Budowa siłowni plenerowej w
miejscowości Beźnik

9 600,00 zł

Budowa siłowni plenerowej w
miejscowości Wola Więcierzowa
Budowa siłowni plenerowej w
miejscowości Lipno na działkach o nr ewid. 601, 602/1,
603/1, 604/1, 605 wraz z
ogrodzeniem

9 600,00 zł

8

9

10

11

12

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

10 000,00 zł

Budowa siłowni plenerowej w
miejscowości Zbożenna

9 600,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie
poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze
na ul. Warszawskiej na drodze
nr 330610W

17 200,00 zł

13

Bank Gospodarstwa
Krajowego

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w
ramach PROW 20142020

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

881 563,00 zł

14

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Działkowców
MAZOWSZE 2021

Poprawa funkcjonowania ROD
im. L. Skowyry w Przysusze
poprzez przebudowę wejścia
i zakup wyposażenia

3 399,00 zł

15

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

Ogólnopolski program
finansowania usuwania
wyrobów zawierających
azbest

Transport
i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z
terenu Gminy
i Miasta Przysucha

25 027,99 zł
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16

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki program
przygotowania szkół,
nauczycieli
i uczniów do nauczania
zdalnego w 2021 r.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i
uczniów do nauczania zdalnego”
w 2021 r. - PSP nr 1

Projekt realizowany
w partnerstwie z
Województwem
Mazowieckim

17

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

Rządowy Fundusz Polski
Ład - Program Inwestycji
Strategicznych

Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy i
Miasta Przysucha

4 500 000,00

18

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

Laboratoria Przyszłości

Zakup wyposażenia dla szkół
w ramach programu Laboratoria Przyszłości

271 500,00 zł

19

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

Cyfrowa Gmina

Poprawa bezpieczeństwa
cyfrowego UGiM Przysucha w
ramach programu Cyfrowa
Gmina

350 850,00

20

Ministerstwo Kultury
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Umiem pływać

18 200,00

21

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

MALUCH+Moduł 2

Nauka pływania dla dzieci w
klasach I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy i
Miasta Przysucha
Finansowanie miejsc opieki

RAZEM

23 760,00

5 588 236, 99 zł

Fundusz sołecki

W roku 2021 śladem lat ubiegłych, na terenie Gminy i Miasta Przysucha realizowane były
zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowana na 2021 rok łączna kwota dotycząca realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiła 362.751,73 zł i w roku 2021
została wykonana w wysokości 335.780,00 zł, co stanowi 92,56 % przyznanych sołectwom
środków. 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 2021 r. Przeznaczenie środków z Funduszu ilustruje zamieszczona poniżej tabelka:
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Tabela 6. Zadania zrealizowane przez Gminę i Miasto Przysucha w 2021r. w ramach
Funduszu Sołeckiego
Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania

Beźnik
Dębiny

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach
Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dębinach

Plan
wydatków
w zł.
14 359,35
14 229,65

Długa
Brzezina
Gaj
Gliniec

Utwardzenie tłuczniem części drogi gminnej

9 281,58

Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wymiana przepustu drogowego w drodze gminnej
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu
dróg gminnych
Oczyszczenie zbiornika wodnego w Jakubowie oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika
Utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Jakubowie
Remont dróg dojazdowych do pół
Budowa oświetlenia boiska
Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Drutarnia w Janowie
Utwardzenie drogi gruntowej

10 118,86
11 392,10

Budowa placu zabaw w miejscowości Kozłowiec
Budowa siłowni zewnętrznej w ramach aktywizacji sołectwa
Krajów
Doświetlenie wsi
Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działkach wraz
z ogrodzeniem terenu
Budowa oświetlenia ulicznego
Udrożnienie przepustu pod drogą na ul. Poprzecznej
i oczyszczenie rowów na ul. Strażackiej w Ruskim Brodzie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruskim Brodzie

14 585,39
11 870,00

Głęboka Droga

Jakubów

Janików

Janów
Kolonia Szczerbacka
Kozłowiec
Krajów
Kuźnica
Lipno
Pomyków
Ruski Bród

Skrzyńsko

Smogorzów
Wistka
Wola Więcierzowa
Zawada
Zbożenna

Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej
przy ul. Leśnej w Skrzyńsku
Utwardzenie dróg dojazdowych do pól
Wykonanie tablic ogłoszeniowych
Budowa siłowni plenerowej i modernizacja placu zabaw
Remont dróg gminnych (drogi lokalne dojazdowe do pól)
Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Remont dróg lokalnych, Częściowe utwardzenie działki z urządzeniami siłowni plenerowej kostką brukową i obrzeżami
Budowa drogi gminnej

Ogółem sołectwa

11 067,50

16 601,26

28 933,62
5 700,20
10 790,82

9 684,07
13 755,33
20 119,14
13 518,17

35 726,80
22 202,00
13 692,14
11 392,10
14 032,01
22 727,91

335 780,00
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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”. Gmina realizuje w
tej dziedzinie ustawowe zadania dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Tytułem zwrotu
producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2021, wypłacono rolnikom kwotę 186 391,28 zł. Zwrot
otrzymało łącznie 360 wnioskujących rolników, dotyczył on użytków rolnych w powierzchni
3 110,24 ha.

Gospodarka w zakresie odpadów

W dziedzinie ochrony środowiska gmina odpowiada m.in. za gospodarkę odpadami. Na koniec 2021 roku liczba osób, które złożyły deklaracje na terenie gminy wynosiła 8 535 (dane
wynikające ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) na ogólną liczbę mieszkańców 12 037. Zbiórka odpadów obejmuje:
- ilość nieruchomości – 2 559,
- ilość gospodarstw domowych – 3 798,
w tym w mieście Przysucha:
- ilość nieruchomości – 905,
- ilość gospodarstw domowych – 2 116,
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 2021 roku od właścicieli
nieruchomości bezpośrednio lub za pośrednictwem PSZOK wynosiła:
odpady niesegregowane – 1 835,47 Mg (Megagram),
odpady segregowane – 487 Mg (Megagram).
Koszy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły – 1 109 470,88 zł, a w tym:
- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości – 1 030 889,88 zł,
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- wydatki związane z prowadzeniem PSZOK – 24 000,00 zł,
- wydatki związane z pobieraniem opłat przez inkasentów – 14 581,00 zł,
- wydatki administracyjne – 40 000 zł.
W roku 2021 gmina była realizatorem zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest. Uzyskane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30 000,00 zł pokryło 70% kosztów zadania. Pozostałe
środki w wysokości 13 474,84 zł zostały sfinansowane z budżetu gminy. Odebrano azbest
w łącznej ilości 130 ton z 54 posesji.

Gospodarka wodno - ściekowa

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są zadaniem własnym gminy.
W Mieście i Gminie Przysucha zadanie to wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze.
Przedmiotem działalności Spółki 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 nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
Spółka zatrudniała w 2021 r. średniorocznie 76,25 pracowników. Woda dostarczana jest do
mieszkańców z czterech ujęć wody w Skrzyńsku, Długiej Brzezinie, Kolonii Szczerbackiej
i Przysusze (ul. Targowa). W 2021 r. Spółka przy dofinansowaniu Gminy Przysucha , zmodernizowała układ napowietrzania wody w Stacji Uzdatniania Wody Przysucha. Ogólna długość sieci wodociągowej wyniosła 112,98 km, a liczba przyłączonych odbiorców (liczba
przyłączy) wyniosła: 3547 szt.

55

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________

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,

-

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,

-

wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Przysuska Służba Komunalna w 2021 r. zatrudniała 13 pracowników na czas nieokreślony i 4
osoby 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 prądo56
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twórczy, zagęszczarkę, przecinarkę do betonu (asfaltu) oraz ciągniko – kosiarkę. Od roku
2020 r. Przysuska Służba Komunalna ma swoją siedzibę przy ul. Skarbowej 3 w Przysusze.

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. Inwentaryzacja została przeprowadzona na terenach wiejskich oraz w mieście
przez upoważnionych pracowników wykonawcy zadania, w oparciu o złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące posiadanych źródeł ogrzewania. 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,
-za kwotę 4 674 zł kupiono 10 pojemników do segregacji odpadów z planszami edukacyjnym
i, które przekazano do świetlic wiejskich w ramach edukacji ekologicznej.
Gmina i Miasto Przysucha w 2021 roku podobnie jak w roku uczestniczyła w pilotażowym
„Programie 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
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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.

VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.
2022 poz. 559) 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:
2/ wartość gruntów:

716 401,80 m ²
2 971 207,61 zł.

2. Wartość budynków:

34 605 069,57 zł.

W tym:
1/ obiekty oświatowe:

19 117 475,53 zł.

2/ obiekty kulturalne:

4 541 239,29 zł.

3/ mieszkaniowy zasób gminy:

1 894 994,59 zł.

4/ pozostałe obiekty:

9 051 360,16 zł.
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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 m ²
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 163 lokali mieszkalnych mieszczących się w 41 budynkach. Łączna ich powierzchnia wynosi 6 717,05 m2 a wartość – zgodnie z podaną w tabeli
– 1 894 994,59 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 2021 r. zaewidencjonował następującą ilość spraw z zakresu:
1. Złożonych deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odbiór odpadów- 457
2. Postępowania dotyczące zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew ( w tym oględziny) - 85
3. Postępowania w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew ( w tym oględziny) - 18
4. Prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest, w tym przyjmowanie wniosków
o odbiór azbestu - 80
5. Udzielanie informacji publicznych dotyczących ochrony środowiska - 9
6. Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
inwestycji (wymagające raportu oddziaływania na środowisko) - 2
7. Wydanie opinii w formie postępowania dot. ochrony gruntów rolnych - 5
8. Wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji/kastracji kotów i psów - 33
9. Przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości - 24
10. Przeprowadzenie procedury sprzedaży mieszkań komunalnych - 14
11. Załatwianie spraw związanych z wnioskami o przydział lokali socjalnych - 15
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12. Załatwianie spraw związanych z wnioskami o przedłużenie umów najmu lokali
socjalnych - 10
13. Wydanie postanowień prostujących akty własności ziemi - 28
14. Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości - 45
15. Przyjmowanie i przekształcanie na postać elektroniczną, podpisywanie, wydawanie potwierdzeń, wniosków o wpis do CEIDG - 319
16. Przyjęcie i weryfikacja wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach
rolnych i sporządzenie protokołów – 4.

VII.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami na terenie
Gminy i Miasta Przysucha obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (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). Jednocześnie funkcjonują cztery plany zagospodarowania przestrzennego. Plany te obejmują obszar Osiedla Południe pomiędzy ulicami:
Czermińskiego, Gen .W. Sikorskiego, L. Skowyry i Targową. W części północno wschodniej
miasta w obrębie ulic: Radomskiej, Alei Jana Pawła II i Polnej. Kolejny plan funkcjonuje na
obszarze sołectwa Beźnik i jest to teren rekreacyjno-sportowy.
W roku 2021 r. na terenie Gminy i Miasta Przysucha zostało wydanych 105 decyzji o warunkach zabudowy oraz 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje
zostały wydane na podstawie sporządzonych projektów w ramach umowy zlecenia z urbanistą.
VIII. POMOC SPOŁECZNA
W 2021 roku wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
łącznie wyniosły 15 547 702,46 zł. Do najczęstszych powodów przyznania pomocy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r. należały:
- bezrobocie,
- ubóstwo,
- niepełnosprawność
- alkoholizm
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STRUKTURA STANOWISK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W
PRZYSUSZE W 2021 r.

Stanowiska
kierownicze
Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych

Działy

Stanowiska

Liczba
etatów

Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

1

Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Przysusze

1

1

Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Przysusze
Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Przysusze

Główny Księgowy

Dział FinansowoKsięgowy

Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń z Pomocy
Społecznej

Pracownik w ramach
stanowiska ds. organizacyjnoadministracyjnokadrowych
Pracownicy socjalni

1/2

Asystent rodziny

1/2

Opiekunki domowe

2

Podporządkowanie

5
Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Przysusze

Tabela 7. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
Wyszczególnienie

Lp.
1.

2.
3.
4.

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenie

Liczba rodzin
OGÓŁEM
w tym:
na wsi

Liczba
osób
w rodzinach

0

1

2

3

4

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

153

126

72

252

100

100

58

175

63

46

22

126

X

94

47

195

w tym:
świadczenia pieniężne
Świadczenia niepieniężne
Pomoc udzielana w
postaci pracy socjalnej
- ogółem
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Rodzina mogła korzystać z kilku rodzajów świadczeń jednocześnie.
W 2021 r. wydano 360 decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej dla 153 osób.
Na dzień 31.12.2021 r. łącznie ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 252 osoby ze 126
rodzin. Pomocą społeczną natomiast było objętych 220 rodzin, w tym 447 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

-

program „Dobry Start”

-

pozostałe (np. środowiskowy dom samopomocy, pomoc żywnościowa).

Zasiłki stałe

W 2021r. pomocą objętych zostało 49 osób, którym wypłacono 514 świadczeń na łączną
kwotę 289 095,83 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 2021 r. opłacono 450 składki zdrowotne
dla 43 osób pobierających zasiłki stałe.
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 okolicz62
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ności sprawy. W 2021r. M-GOPS przyznał zasiłek okresowy dla 8 osób w liczbie 31 świadczeń na kwotę 9 392,26 zł.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na tę formę pomocy wydatkował kwotę
26 022, 46 zł. Objęto nią 52 osoby w łącznej ilości 85 świadczeń.
Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona była głównie na zakup:
- żywności dla 22 osób (29 świadczenia) – 5 429,64 zł.
- opału dla 25 osób (25 świadczenia) – 17 268, 00 zł.
- leków dla 6 osób (10 świadczeń) – 624, 82 zł.
- odzieży dla 10 osób (11 świadczeń) – 2 350,00 zł.
- specjalne zasiłki celowe dla 2 osób (2 świadczenia) – 950,00 zł.
- schronisko dla 2 osób – 15 916,00 zł.
- paczki żywnościowe dla 2 osób (2 świadczenia) – 179,64 zł.
- inne dla 3 osób ( 3 świadczenia ) - 2 400, 00zł.
Ponadto wydatkowano na formę pomocy:
-

schronisko dla 2 osób- 30 295, 00 zł,

-

zdarzenia losowe dla 2 osób- 4 500, 00zł.

Dożywianie

Gmina Przysucha realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację
powyższego

Programu

w

2021

r.

przeznaczono

ogółem

67 799,

90

zł.

z czego środki własne gminy wynosiły 13 560,00 zł., a dotacja z budżetu państwa
54 239,90 zł. W ramach realizacji Programu zapewnione zostały gorące posiłki w kwocie –
35 529, 90 zł. dla 56 osób, w tym:
- 45 dzieci w szkołach i przedszkolach, ( 3513 posiłki w tym dwoje dzieci bez decyzji )
- 11 osób dorosłych (1696 posiłki)
W ramach programu przyznano również:
- zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie – 29 090, 00 zł. dla 54 osób (ilość świadczeń 147 ),
- pomoc rzeczowa - w kwocie – 180,00 zł. - wydano 2 paczki żywnościowe dla 2 rodzin.

63

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Usługami
opiekuńczymi w roku 2021 objęto – 10 osób. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych w roku 2021 wyniosły ogółem –102 968,21zł. Za świadczone usługi opiekuńcze z tytułu odpłatności w roku 2021 wpłynęła kwota 8 230, 95 zł, którą odprowadzono na dochody
budżetu gminy.

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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatki na finansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy domach pomocy społecznej wyniosły 380 209, 24zł. Kwota powyższa dotyczy pobytu 12 osób w domach pomocy społecznej w ilości 131 świadczeń .
Wspieranie rodziny

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze w 2021 r. wydał 91 kart, w tym 91
elektronicznych dla 24 rodzin, w tym dla 40 dzieci. Koszty realizacji w/w programu wyniosły w 2021 r. – 371,60 zł.- w całości z dotacji celowej w ramach zadań zleconych.

Rodziny zastępcze

W roku 2021 MGOPS współfinansował pobyt dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Odpłatność gminy za 13 dzieci tam przebywających wyniosła 56 393, 38 zł. ponadto
jedno dziecko zostało umieszczone w Rodzinnym Domu Dziecka w Bielinach. Koszt utrzymania wyniósł 13 535, 69 zł. Roczny koszt utrzymania wyniósł 69 929, 07zł
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Asystent rodziny

W roku 2021 ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny na ½ etatu. Opieką asystenta objętych
było 4 rodziny, w tym 2 rodziny na wniosek sądu, w których przebywało łącznie 12 dzieci.
Zakończono współpracę z 2 rodzinami, z powodu zrealizowania celu i z powodu rezygnacji
rodziny.
Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 29 910,80 zł, z tego środki z dotacji z budżetu państwa 1 000,00zł a środki własne 28 910,80zł

Dodatki mieszkaniowe

To forma pomocy dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania (w opłacaniu czynszu, itp.). W 2021 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 29 121,00 zł. Formą pomocy w postaci dodatków mieszkaniowych objęto
18 wnioskodawców w ilości świadczeń 174.

Dodatki energetyczne

Przysługują osobom pozostającym w tzw. ubóstwie energetycznym. W roku ubiegłym
przyznano 69 świadczeń na kwotę 824,91 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. Ośrodek
wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób, w tym dla 30 osób psychicznie chorych i dla 5 osób z
upośledzeniem umysłowym ( Typ A i B) . W ciągu 2021 roku korzystało z tej formy wsparcia
42 uczestników. Kwota udzielonej dotacji na prowadzenie ŚDS w Ruskim Brodzie
w roku 2021 r. wyniosła 610 312, 00 zł.
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Pomoc Żywnościowa

Ośrodek wydał skierowania dla 390 osób do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Dla Najbardziej Potrzebujących. Dystrybucją zajmowała się MGOPS
w Przysusze – wydano skierowania dla 174 rodzin z 390 osobami.

Pomoc Seniorom

Z Programu Wspieraj Seniora mogły skorzystać osoby starsze, po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc mogła być udzielona osobie przed 70. życia.
Z pomocy w ramach tego programu w 2021 r. skorzystało 11 seniorów. Koszty realizacji
w/w programu wyniosły w 2021 r. – 6 743,45 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 2021 r. skorzystało 27 osób w tym 10 dzieci i 17 dorosłych. Koszty realizacji programu zostały pokryte ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości
–221 400, 00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 4 125, 08- zł.
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Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
W ramach świadczeń rodzinnych realizowane są wypłaty zasiłków rodzinnych oraz dodatki
do zasiłków rodzinnych, wypłaty świadczeń opiekuńczych, świadczenia „Za Życiem”, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 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.
Liczba wszystkich wniosków złożonych o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w okresie 2021 r. wyniosła 700, z czego najwięcej, bo 349 dotyczyło ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
W roku 2021 r. dokonano ogółem 6255 wypłat świadczeń dla zasiłku rodzinnego.
Na dzień 31 grudnia 2021 uprawnionych było 453 rodzin.
Tabela 8. Świadczenia jako dodatki do zasiłku rodzinnego
Lp.

Tytuł świadczenia

Ilość

Wartość jednostkowa (zł)

Kwota ogółem (zł)

1.

Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlop wychowawczego

183

400

77.543,00

2.

Samotne wychowywanie dziecka

221

193

38.562,14

3.

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

414

90 (do 5 roku życia)
110 (pow 5 roku życia)

40.002,24

Rozpoczęcie roku szkolnego

650
636

4.
5.

Podjęcie przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
6.

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

837

Razem

2.941

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

34.173,31

95

77.719,54

43.120,18

311.120,41

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w roku 2021 wyniosła 40szt. Wypłacono 560 świadczeń na kwotę : 243.457,93zł. Na dzień
31 grudnia 2021 z funduszu alimentacyjnego korzystały 29 rodziny.
Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu naszej gminy wyniosła 45 osób. Stan należności
na 31.12.2021r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacynego 2.676.787,40 zł,
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natomiast kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych w 2021 roku wyniosła:
94.748,96 zł.
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. łącznie wypłacono 18.720 świadczeń, z czego:
16.927 świadczenia rodzinne, opiekuńcze, 560 fundusz alimentacyjny, 1123 składki społeczne i zdrowotne.

Program Rodzina 500+

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego do końca maja 2022r. prowadzi organ
właściwy tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze. Liczba wszystkich złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosła 1.129 na łączną kwotę:
9.999.070,16 zł. Na terenie gminy Przysucha ze wsparcia rządowego programu w roku 2021
korzystało średniomiesięcznie 1012 rodzin. Łącznie wypłacono 20.251 świadczeń. Liczba
średniomiesięczna 1610 dzieci.
Program Rodzina 500+ jest tożsamy z dotychczasową, unijną praktyką i podlega mechanizmom koordynacji świadczeń w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego. Zgodnie z art.11 ust.3 ustawy instytucją właściwą do wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych decyzjami/informacjami Wojewody był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze dla 902 świadczeń na łączną kwotę 377.470,00zł.
Na terenie gminy Przysucha nie ma świadczeń wypłacanych/przekazanych w formie opłacania usług czy też w formie rzeczowej.

Program Dobry Start

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu "Dobry
start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy
od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przysługuje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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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.

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. Kwota wypłaconego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(stypendium szkolne) w roku 2021 wyniosła: 69.336,00 zł. Złożonych w roku 2021 było: 33.
Liczba złożonych wniosków na rok szkolny 2020/2021, świadczenie przyznane dla 56
uczniów, 33 liczba złożonych wniosków na rok szkolny 2021/2022, świadczenie przyznane
dla 54 uczniów
Wypłacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendium
szkolnego dla 110 uczniów w dwóch transzach. W czerwcu I transza - wypłata dla 56
uczniów po 756zł /42.336,00zł/. W grudniu II transza - wypłata dla 54 uczniów po 500zł
/27.000,00zł/.

MGOPS Przysucha

Dział Świadczeń Wychowawczych
Dział Świadczeń Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego
Dział Pomocy Społecznej

Wydatki z przyznanej
dotacji
(budżet Wojewody)
10.085.236,54

Wydatki ze środków
własnych
(budżet Gminy)
27.402,27

Wydatki
Ogółem
10.112.638,81

3.634.418,80

90.405,56

3.724.824,36

502.759,92
14.222.415.26

1.207,479,37
1.325.287,20

1.710.239, 19
15.547.702, 46

W dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 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.
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W okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 wydano 86 zaświadczeń, z czego: 67 wydanych zaświadczeń dla gospodarstw wieloosobowych, 19 dla gospodarstw jednoosobowych.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i działalność Zespołu Interdyscyplinarnego

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie MGOPS podejmuje działania wdrożenia procedury Niebieskiej Karty. W roku 2021 odbyły się 4 posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego. Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 23 Niebieskie Karty wszczynające procedurę, 12 Niebieskich Kart, które zostały ponownie złożone w toku
trwania tej samej procedury, 12 Kart przeszło z poprzedniego roku. Posiedzenia te odbyły się
zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego jak i zasad dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa COVID–19 w trakcie trwania pandemii. W 2021 roku powołano 23
Grupy Robocze, odbyło się 81 posiedzeń tych Grup. Grupy Robocze zajmowały się rozwiązywaniem problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach, dokonywały analizy sytuacji rodzinnych, wypełniając formularz NK „C” z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK „D” z osobą, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Ogółem sporządzono 8 Kart „C” i 5 Kart
„D”.
Efekty działań Grup Roboczych:


70 osób zostało skierowanych na terapię do Punktu Konsultacyjnego w Przysusze,



6 osób zostało skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,



1 osoba została skierowana do prawnika i do psychologa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,



3 sprawców przemocy odbywało karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad rodziną,



rodziny nie zostały objęte pomocą finansową przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

W 23 przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty, na skutek ustania przemocy
i

uzasadnionego

przypuszczenia

o

zaprzestaniu

dalszego

stosowania

przemocy

w rodzinie, po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Zakończenie procedury wymagało udokumentowania w formie protokołu Grupy Roboczej podpisanego przez członków,
oraz omawiane było na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, z którego sporządzano
protokół.
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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.
Działania podjęte przez komisję w 2021r.
W ramach działalności w 2021r. odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Do Komisji wpłynęły 6 wniosków, o objęcie postępowaniem
osoby nadużywającej alkohol. Wnioski złożyła Komenda Powiatowa Policji w Przysusze oraz
M-GOPS w Przysusze W związku z złożonymi wnioskami, na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 6 osób, z czego zgłosiły się 4 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 2021r. wydali 2 pozytywne
postanowienia 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 wpływy 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 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkotykowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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IX. OŚWIATA, WYCHOWANIE, KULTURA I SPORT
Oświata i wychowanie
Prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Gmina Przysucha realizuje je w oparciu o następujące jednostki organizacyjne:
1. Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Przysusze,
2. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkołę Podstawową nr 2 w Przysusze
3. Publiczną Szkołę Podstawowa 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 2017 r. funkcjonuje, jako jednostka obsługująca w ramach centrum usług wspólnych jednostki oświatowe
prowadzone prze Gminę i Miasto Przysucha.
W 2021 r. PAO przygotowała projekty 2 uchwał Rady Gminy i Miasta Przysucha dotyczących oświaty t. j.: w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza
Gminy i Miasta Przysucha dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Przysucha w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie i Mieście Przysucha w roku szkolnym 2021/2022 oraz przygotowała kilkanaście projektów zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha dotyczących oświaty
i sportu.
W 2021 r. do szkół dowożonych było średnio miesięcznie około 243 uczniów
przez przewoźnika zewnętrznego. Zadanie PAO w tym zakresie to: wybór w drodze przetargu
nieograniczonego przewoźnika, comiesięczna weryfikacja biletów miesięcznych na daną trasę, uzgadnianie z przewoźnikiem zmian w organizacji dowozów spowodowanych zmianą
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planów, rekolekcjami, Dniem Dziecka, egzaminami a zwłaszcza z uwagi na okresy zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach oraz okresy nauki w systemie hybrydowym .
Kolejnym zadaniem PAO było pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na cele
edukacyjne (przygotowywanie lub współudział w przygotowaniu i realizacji projektów
i wniosków) i roku 2021 było to m.in:
a) Rządowy Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – otrzymane
środki – 6 650,00 zł., kwota wydatkowana – 5 607,45 zł. Z tego programu skorzystało 20
uczniów (10 – szkoły specjalne, 10 - szkoły ponadpodstawowe),
b) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyposażenia
szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – wartość
zadania 11 669,49 zł,
c) 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.
Działalność Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze w 2021 r. stanowiła realizację
zadań statutowych – większość z nich była kontynuacją wcześniej prowadzonych działań,
niektóre były nowo rozpoczęte i wynikały z aktualnych zadań oświatowych.

Tabela 9. Liczba dzieci i uczniów w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta
Przysucha wg. stanu na 30.09.2021 roku.
Lp.

Nazwa placówki

Przedszkole

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Przysusze
ZPO - Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 w Przysusze
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Skrzyńsku
Samorządowe Przedszkole nr 1 w
Przysusze
ZPO - Samorządowe Przedszkole nr
3 w Przysusze
Przedszkole Św. Rodziny
Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”
Ogółem

---

Liczba uczniów
„0”
Klasy Szkół
podstawowych
25
350

---

50

355

405

---

50

163

213

100

---

---

100

97

---

---

97

24
30

-----

-----

24
30

251

125

868

1244

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Jak widać z powyższych zestawień na terenie Gminy i Miasta Przysucha funkcjonują 3 szkoły
podstawowe, dwa samorządowe przedszkola oraz Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek”.
Ponadto oprócz przedszkoli samorządowych w Przysusze funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne – Przedszkole Św. Rodziny prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Dwie jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
w Przysusze i Samorządowe Przedszkole nr 3 w Przysusze, mieszczące się w dwóch budynkach: przy ul. Skowyry 41 i ul. Warszawskiej 45, połączone są administracyjnie w Zespół
Placówek Oświatowych w Przysusze. Do wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Przysucha uczęszcza łącznie 1244 dzieci i uczniów. W powyższych placówkach
pracuje łącznie 120 osób kadry, wśród której zdecydowaną większość (91) stanowią nauczyciele dyplomowani.
W lutym 2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha wydał decyzję zezwalającą na likwidację z dniem 31 sierpnia 2021 r. Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mariówce, której uczniowie w większości trafili do przysuskich szkół.

Tabela 10. Stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych, na terenie Gminy
i Miasta Przysucha w 2021 roku, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Przysucha
Lp.

Nazwa placówki
Stażysta

1.

2.

3.

4.

5.

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w
Przysusze
Zespół Placówek
Oświatowych w
Przysusze – PSP nr2 i
SP nr 3
Publiczna szkoła
Podstawowa w
Skrzyńsku
Samorządowe
Przedszkole nr 1 w
Przysusze
Samorządowy Klub
Dziecięcy „Maluszek” w Przysusze
Razem

Liczba nauczycieli
Kontraktowy
Mianowany

Opiekunki
dziecięce

Ogółem

Dyplomowany

---

1

5

28

---

34

1

3

4

39

---

47

---

3

4

18

---

25

---

---

4

6

---

10

---

---

---

---

4

4

1

7

17

91

4

120
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PAO współpracuje na bieżąco z Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegaturą
w Radomiu. Głównie jest to opracowywanie zbiorczych informacji z zakresu edukacji, awansu zawodowego, udział w spotkaniach organizowanych przez kuratorium, dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły.
W 2021 r. PAO zrealizowała łącznie wydatki w wysokości 1 021 392,94 zł., z czego na poszczególne rodzaje działalności przypadło:
-na funkcjonowanie biura PAO – 478 251,82 zł,
-na zorganizowanie dowozu uczniów do szkół– 175 511,84 zł,
-na dofinansowanie dokształcania nauczycieli przeznaczono kwotę 52 458,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 9 571,64 zł,
-na obsługę dotacji podręcznikowej –kwota 1 183,58 zł,
-na realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę – 5 607,45 zł,
-na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce oraz mających
osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł,
-na wypłatę stypendiów sportowych oraz nagród wydatkowano kwotę 205 426,20 zł,
-na utrzymanie obiektów sportowych – 83 280,01 zł,
-na dopłata do nauki pływania ( basen ) – 9 052,00 zł.

Kultura fizyczna i sport na terenie gminy

Gmina i Miasto Przysucha posiada następującą 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;
- boiska wielofunkcyjne w miejscowościach Skrzyńsko, Janików, Beźnik;
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- zewnętrzne siłownie w miejscowościach– Przysucha, Wistka, Jakubów, Janów, Zawada,
Zbożenna, Smogorzów; Topornia, Beźnik, Skrzyńsko, Wola Więcierzowa, Krajów ,Lipno.
Ponadto osobną infrastrukturą sportową posiadają szkoły. I tak:
- PSP Nr 1 w Przysusze to 2 sale gimnastyczne o nawierzchni z tarkettu i boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej;
- PSP Nr 2 w Przysusze to:
 Hala sportowa 3 sektorowa o wymiarach 50x30 m,
 2 Sale gimnastyczne o wymiarach 18x10 m i 20x11 m,
 Boisko asfaltowe 20x40 m na ul. Skowyry,
 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
Infrastruktura sportowa jest ogólnodostępna dla wszystkich amatorów sportu, zarówno niezorganizowanego, jak i zorganizowanego.
Na terenie Gminy i Miasta Przysucha działa Samorządowy Klub Sportowy OSKAR Przysucha, posiadający w swych strukturach jedną sekcję - piłki nożnej.
Ponadto przy szkołach podstawowych Gminy i Miasta Przysucha funkcjonują 3 Uczniowskie
Kluby Sportowe tj.:
- w PSP nr 1 w Przysusze UKS „Jedynka”,
- w PSP nr 2 w Przysusze UKS „Tempo”,
- w PSP w Skrzyńsku UKS „Start”.
Gmina i Miasto Przysucha regularnie wspiera działania zmierzające do propagowania uprawiania sportu, oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. W roku 2021 kontynuowano 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 Gminę Przysucha na arenie krajowej – wydatkowano kwotę 205
426,20 zł.
Kwotą 50 000,00 zł. Gmina i Miasto Przysucha wsparła realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu pod nazwą ,,Organizacja turniejów
i rozgrywek w piłce siatkowej”, w ramach którego na boiskach do piłki siatkowej w Toporni,

76

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________

odbył się Puchar Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn – Beach Ball Przysucha
2021.
Dla młodszych adeptów sportu skierowane było wsparcie finansowe w wysokości 40 000,00
zł. na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, wśród dzieci i młodzieży, poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
pod nazwą „Organizacja szkoleń i rozgrywek sportowych jako profilaktyka uzależnień wśród
dzieci i młodzieży” oraz pokrycie wydatków związanych z nauką pływania dzieci szkolnych
w ramach programu „Umiem Pływać” – na ten cel wydatkowano kwotę 12 990,00 zł. Z uwagi
na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną w 2021 r nie zorganizowano cyklicznej, corocznej imprezy sportowej tj. Biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków”.

Samorządowe instytucje kultury.

Dom Kultury w Przysusze realizuje swoje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej oraz tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Dom Kultury w Przysusze prowadzi swoją działalność w siedzibie jednostki, przy ul. Radomskiej 9 oraz w podległych mu 15 świetlicach na terenie Gminy i Miasta Przysucha w miejscowościach: Dębiny, Gliniec, Janików, Janów, Kozłowiec, Krajów, Pomyków, Przysucha,
Ruski Bród, Skrzyńsko, Smogorzów, Wistka, Wola Więcierzowa, Zbożenna oraz otwarta
w 2021 r. w Jakubowie. W 2021 roku zatrudnionych było na umowę 8 pracowników, w tym:
dyrektor i trzech instruktorów na cały etat, jeden na ½ etatu, jeden animator kultury w świetlicy na ½ etatu, księgowy na ¼ etatu oraz sprzątaczka na etat. Z początkiem grudnia nastąpiła
zmiana dyrektora placówki. Działalność Domu Kultury w Przysusze finansowana jest dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Przysucha oraz dochodami własnymi. W 2021 roku budżet
DK wyniósł: 846.620,14 zł, z czego: dotacja z Gminy i Miasta Przysucha 814.134,00, dochody własne 27.486,14 zł, inne dotacje 5.000,00 zł.
Działalność Domu Kultury w Przysusze w 2021 roku /podobnie jak w 2020 r./ różniła się od
poprzednich ze względu na pandemię COVID-19. Ze względu za zagrożenie koronawirusem
i wszelkie odgórne obostrzenia od 1 stycznia do 6 czerwca działalność stacjonarna w DK
i świetlicach była zawieszona. W omawianym okresie skupił się na działalności wirtualnej
w sieci – na fanpage i na YouTube DK.
Od czerwca Dom Kultury organizował zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących klubach:
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- plastyczny,
- Mały Szachista,
- rytmika dla młodszych dzieci,
- nauka gry na pianinie,
- nauka gry na keyboardzie,
- zajęcia w Chórze Nauczycielskim „CANTO”,
- wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Od stycznia 2021 roku wznowiła swoją działalność Przysuska Orkiestra Dęta, która w obecnej chwili liczy 25 osób, w tym jeden instruktor.
Tabela 11.Wydarzenia kulturalne zorganizowane w 2021 r.
Lp.

Termin

Nazwa wydarzenia

Uczestnicy

Miejsce

1.
2.
3.

Styczeń
Luty
Marzec

Mieszkańcy
Mieszkańcy
Harcerze

Internet
DK-Internet
DK-Internet

4.

Marzec

Konkurs kolęd, pastorałek
Wielkie czytanie Oskara Kolberga
VI Przysuski dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Koncert „Być Kobietą”

DK-Internet

5.

Marzec

Męska Grupa „Pod
Znakiem Zapytania…”
Pracownicy DK

6.

Marzec

7.

Maj

8.

Maj

DK-sala widowiskowa
Plac Kar. S. Wyszyńskiego, DK-sala
widowiskowa
On-line

9.

Czerwiec

Koncert „Witaj Majowa Jutrzenko” oraz
udział Orkiestry Dętej w obchodach Święta
3 Maja
Wystawa prac malarskich Pani Justyny
Kwiecień „Czerwone róże – małe i duże”
38. Powiatowy Konkurs Recytatorski

Sołtysi z terenu
gminy
Orkiestra, soliści
instruktorzy DK

10.

Czerwiec

Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim

11.

Czerwiec

12.

Czerwiec

13.

Czerwiec

14.

Czerwiec

15.

Lipiec

16.

LipiecSierpień
Lipiec

Obchody Dnia Dziecka – przez trzy dni
projekcja filmu w Sali widowiskowej.
Udział Przysuskiej Orkiestry Dętej w procesji Bożego Ciała
Wystawa stacjonarna obrazów P. Justyny
Kwiecień
Jubileusz pożycia par małżeńskich „50 lat
razem”
Udział w gali wręczenia 46. Nagrody im.
Oskara Kolberga
Bajkowe czwartki w DK

17.
18.

Sierpień-

Rozpoczęcie programu Towarzyszenia,
którego organizatorem było Mazowieckie
Obserwatorium Kultury
Organizacja spotkania z sołtysami

Przygotowanie dekoracji do 61. Dni Kolbergowskich oraz udział w obchodach
Realizacja projektu „Kulturalne lato 2021 w
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Justyna Kwiecień

DK

Dzieci i młodzież z
terenu powiatu
Dzieci z terenu
gminy
Dzieci z terenu
gminy
Orkiestra

DK- sala widowiskowa
DK

Mieszkańcy

DK

23 pary z terenu
gminy Przysucha
Dyrektor DK

DK-sala widowiskowa
Warszawa- Zamek
Królewski
DK-sala widowiskowa

Dzieci z terenu
gminy
Panie ze świetlic
Pracownicy i przy-

DK-sala widowiskowa

Muszla w parku
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Wrzesień

19.

Sierpień

20.

Sierpień

Przysusze”. W ramach projektu odbyły się
dwa koncerty: w parku miejskim koncert
„After School” oraz w Toporni „Szanty na
wyspie”
Wystawa zdjęć w świetlicy w Janowie „Zachować dla pokoleń”
Warsztaty śpiewu liturgicznego

21.
22.

Wrzesień
Wrzesień

Obsługa Narodowego Czytania
Europejskie Dni Dziedzictwa

23.

Wrzesień

24.

Wrzesień

Koncert z cyklu Jazz w mieście Kolberga –
Folk in Jazz z Krakowa
Potańcówka w Dębinach w ramach projektu „Zakup podestu drewnianego”

25.

Wrzesień

26.

Październik

27.
28.

Październik
Październik

29.

Październik

30.

Październik

31.

Październik

32.

Listopad

33.

Listopad

34.

Grudzień

35.

Grudzień

Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – pomoc przy
realizacji.
Kolejny koncert z cyklu „Jazz w mieście
Kolberga” – Boba Jazz Band
Potańcówka u Oskara Kolberga w Dębinach
Inauguracja UTW – wykład „OstaszkówKalinin-Miednoje” oraz wystawa III Komisariatu Policji Państwowej w Radomiu
Rozpoczęcie seansów filmowych – kinowe
nowości
W ramach cyklu Coolturalne dzieciaki zagrała kapela góralska „Ciupaga”
III Gala Wolontariatu LGD „Razem dla Radomki”
Koncert z okazji 103 rocz. Odzyskania Niepodległości oraz przemarsz Orkiestry Dętej
na cmentarz w Przysusze
Wykład UTW „Jak sobie radzić z cierpieniem po stracie bliskiej osoby”
Projekcja filmu dla dzieci w związku z Mikołajem
Wykonywanie ozdób świątecznych przez
Stowarzyszenie 50+

jaciele DK

miejskim oraz wyspa w Toporni

Mieszkańcy Janowa
i Przysuchy
Młodzież z terenu
gminy

Janów

Mieszkańcy
Muzeum im. Oskara Kolberga
Mieszkańcy
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara
Kolberga, KGW w
Dębinach
PTL, Muzeum im.
Oskara Kolberga
Mieszkańcy
Mieszkańcy
Prezes Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 w
Łodzi
Mieszkańcy
Mieszkańcy
Mieszkańcy
Orkiestra oraz
soliści
Studenci UTW oraz
prof. UKSW ks. Dr
hab. Dariusz Pater
Dzieci
Członkowie stowarzyszenia

DK-sala widowiskowa oraz kościół
p.w. Miłosierdzia
Bożego
Plac Kolberga
DK-sala widowiskowa
DK-sala widowiskowa
Dębiny

DK

DK-sala widowiskowa
Dębiny
DK-sala widowiskowa

DK-sala widowiskowa
DK-sala widowiskowa
DK-sala widowiskowa
DK-sala widowiskowa
DK-sala widowiskowa
DK-sala widowiskowa
DK

W 2021 roku zakupiono materiały i wykonano następujące prace:
- pomalowano dwa pomieszczenia, które zostały zalane podczas ulewy,
- zakupiono ozdoby świąteczne na elewację budynku,
- na elewacji budynku został umieszczony nowy, świecący napis „Dom Kultury”,
- pomalowano barierki na schodach i tarasach wokół budynku,
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- wymieniono rolety w oknach,
- zakupiono klimatyzator do świetlicy na piętrze,
- zakupiono tablicę pamiątkową na pomnik w Ruskim Brodzie,
- zakupiono ławkę przed budynek oraz ażurową pisankę, którą wypełniono kwiatami,
- do świetlic zakupiono: materiały sportowe i narzędzia.
W działalności w 2021 roku mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i ochronę
zdrowia, a także konieczność minimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, stosowano
się do aktualnych wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzje dotyczące działalności Domu Kultury
w Przysusze dyrektor podejmował w porozumieniu z Dyrektorem PSSE w Przysusze oraz
Burmistrzem Gminy i Miasta Przysucha.
Ten rok przyniósł wiele zmian. Pomimo pandemii i braku sprzętu udało się zrealizować bardzo dużo wydarzeń. Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla
odbiorców prawie na pół roku, to nie oznacza, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się wypełniać kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni.

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. 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.
Budżet Biblioteki w 2021 r.: 613.121,00 zł. z czego: dotacja z gminy 604.634,00 zł, dotacja
z MKIDN – 5.380,00 zł, dochody własne – 3.107,00 zł.
W 2021 r. działalność wszystkich bibliotek publicznych podporządkowana była zakazami
i obostrzeniami związanymi z Covidem-19. W 2021 roku nie zaszyły zmiany w lokalach bibliotecznych. Biblioteka Miejska mieści się w budynku Domu Kultury, Filia w Przysusze
zajmuje lokal w piwnicy bloku mieszkalnego na osiedlu Południe /zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej/, Skrzyńsko w szkole podstawowej, Zbożenna, Gliniec i Ruski Bród w świetlicach
wiejskich, ta biblioteka została przeniesiona do innej odnowionej sali. Filia w Smogorzowie
w budynku remizy strażackiej.
80

Raport o stanie Gminy Przysucha za rok 2021
__________________________________________________________________________

Aby biblioteka prawidłowo funkcjonowała i zaspakajała wszystkie potrzeby czytelnicze powinna posiadać odpowiednie zbiory biblioteczne, które systematycznie powinny być uzupełniane. W 2021 r. do wszystkich bibliotek przybyło 801 książek, z czego z zakupu 685. Z własnego budżetu biblioteka zakupiła 477 wol. za kwotę 12.307,00 zł. Z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy 5.380,00 zł. za które zakupiliśmy 208 wol. Stan
księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. we wszystkich bibliotekach wynosił 69.560 wol. Największy księgozbiór posiada Biblioteka Miejska w Przysusze bo 34.219 wol., najmniejszy
Filia w Glińcu tylko 1.610 wol. Na koniec 2021 r. we wszystkich bibliotekach publicznych na
terenie Gminy i Miasta Przysucha zarejestrowanych było 2.155 czytelników, z czego
1. PM-GBP w Przysusze

1.035 czytelników

2. Filia w Przysusze

434

3. Filia w Ruskim Brodzie

174

4. Filia w Skrzyńsku

327

5. Filia w w Smogorzowie

124

6. Filia w Zbożennie

40

7. Filia w Glińcu

21

W porównaniu do 2020 r. zanotowano spadek o 76 czytelników. Procent uczytelnienia dla
gminy Przysucha wyniósł 18,00. W bibliotekach publicznych prowadzi się statystyki dzielące
czytelników na 8 grup wg wieku i na 7 wg zajęcia
Wg wieku
1. do lat 5
2. 6-12 lat
3. 13-15 lat
4. 16-19 lat
5. 20-24 lata
6. 25-44 lata
7. 45-60 lat
8. powyżej 60 lat

-

30 czytelników tj.
289
243
218
111
544
376
344

1,39 %
13,41 %
11,28 %
10,12 %
5,15 %
25,24 %
17,45 %
15,96 %

Wg zajęcia
1. Robotnicy
2. Rolnicy
3. Pracownicy umysłowi
4. Dzieci i młodzież
5. Studenci
6. Inni zatrudnieni

-

121 czytelników tj. 5,62 %
24
1,11 %
438
20,32 %
843
39,12 %
90
4,18 %
178
8,26 %
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7 Bezrobotni i emeryci

- 461

21,39 %

W ciągu roku biblioteki publiczne odwiedziło 15.085 osób. Czytelnicy w 2021 r. wypożyczyli
33.274 wol. książek, z czego z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 6.551 wol., z literatury
pięknej dla dorosłych 24.827 wol., i z literatury popularno-naukowej 1.856 wol. oraz 40 czasopism oprawnych i 585 czasopism pojedynczych. W porównaniu do roku 2020 wypożyczono o 995 wol. książek więcej. Wypożyczenia w poszczególnych bibliotekach:

1. PM-GBP w Przysusze
2. Filia w Przysusze
3. Filia w Ruskim Brodzie
4. Filia w Skrzyńsku
5. Filia w Smogorzowie
6. Filia w Zbożennie
7. Filia w Glińcu

-

21.668 wol.
5.771 wol.
1.672 wol.
2.572 wol.
1.255 wol.
291 wol.
45 wol.

Na miejscu w bibliotekach publicznych udostępniono 1.688 książek i 1.255 czasopisma.
Udzielono także 2.448 różnych informacji: bibliograficznych, bibliotecznych, rzeczowych
oraz 248 informacji tekstowych. We wszystkich bibliotekach w 2021 r. zorganizowano tylko:
1 konkurs, 4 lekcje biblioteczne oraz zorganizowano 4 różne gry i zabawy literackie. Biblioteka uczestniczy także w akcji „Narodowe Czytanie”, w tym roku 4 września czytaliśmy na
Placu Kolberga „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Powodem tak małej liczby
imprez czytelniczych były obostrzenia związane z reżimem sanitarnym i częściowym zakaz
organizowania imprez kulturalnych oraz obawą nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli przed zakażeniem dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w bibliotekach.
Biblioteka Publiczna w Przysusze prowadzi usługi kserograficzne. W czytelni zorganizowane
są trzy stanowiska komputerowe, w wypożyczalni jedno z dostępem do internetu. W Filii Bibliotecznej w Przysusze dwa stanowiska, w Filiach w Skrzyńsku, Zbożennie, Smogorzowie
i Ruskim Brodzie, jedno stanowisko dla czytelników z dostępem do Internetu. Korzystanie
z Internetu jest darmowe pod warunkiem, że poszukuje się informacji w celach edukacyjnych.

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
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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 i Skrzyńsku działa Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza. Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach ogółem 150
członków. Jednostki są wyposażone w pojazdy przygotowane do działań ratowniczogaśniczych. Stan posiadania to 10 wozów (8 samochodów gaśniczych i 2 samochody lekkie
kwatermistrzowskie) + łódź z silnikiem zaburtowym na wyposażeniu OSP Przysucha, która
wchodzi w skład Mazowieckiej Kompanii Powodziowej "Lipsko". Dwie jednostki OSP Przysucha i OSP Skrzyńsko wchodzą w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ze
względu na wyróżniającą się mobilność na tle innych jednostek z terenu powiatu, bardzo
dobre wyszkolenie strażaków oraz stan wyposażenia sprawia, iż są najczęściej dysponowani
do zdarzeń przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Jednostka OSP
Przysucha od kilkunastu lat pod nieobecność JRG Przysucha wzywana jest w pierwszej kolejności do zabezpieczenia operacyjnego terenu miasta oraz powiatu (ok. 100-120 razy rocznie).
Jednostki zobowiązane są do utrzymywania wymaganej gotowości operacyjnej do walki
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownictwem
technicznym, chemiczno–ekologicznym, poszukiwawczo-ratowniczym, wodnym i medycznym. Na wypadek zaistnienia zagrożeń dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha został
powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który posiada opracowane „procedury
reagowania kryzysowego” do likwidacji powstałych zagrożeń, co zapewnia szybkie podjęcie
działań w sytuacjach kryzysowych. Celem szybkiego ostrzegania ludności gminy przed zagrożeniami, utrzymuje się w sprawności i gotowości do uruchomienia sygnałów ostrzegawczych z syren alarmowych. Syreny alarmowe umieszczone są w miejscowościach: Przysucha,
Skrzyńsko, Smogorzów, Krajów, Gliniec, Dębiny, Ruski Bród. Sterowanie tymi syrenami
odbywa automatycznie przez WCZK Warszawa.
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ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY I MIASTA
PRZYSUCHA W 2021 ROKU
PRZESTĘPCZPOŚĆ OGÓŁEM - powiat przysuski
532
LICZBA ZŁOŻONYCH ZAWIADOMIEŃ O MOŻLIWOŚCI POPEŁANIENIA
PRZESTĘPSTAWA/ WYKROCZENIA – Gmina i Miasto Przysucha
PRZESTĘPCZOŚC OGÓŁEM

174

PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE

29

LICZBA PRZEPROWADZONYCH INTERWENCJI PREWENCYJNYCH

1698

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH PROCEDURĄ „Niebieskiej Karty”

32

LICZBA ZDARZEŃ DROGOWYCH – DANE OGÓLNE
Liczba wypadków

Liczba kolizji

5

79

LICZBA UJAWNIONYCH KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU
Art. 178a KK

Art. 87 KW

21

3

ANALIZA Z PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH ZA
ROK 2021 r. NA TERENIE GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
W 2021 r. na terenie Gminy i Miasta Przysucha odnotowano 584 zdarzeń, gdzie
w 2022 odnotowano 739 interwencji. W roku 2021 zanotowano spadek zdarzeń o 21% w stosunku do roku 2020.
Podział zdarzeń wg rodzaju przedstawia się następująco:




Pożary – 59
Miejscowe zagrożenia – 517
Alarmy fałszywe – 8

Największą grupę zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia – 517. Główną przyczyną
wzrostu ilości tych zdarzeń były zdarzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu
się wirusa SARS-CoV – 2 i sprowadzały się do sprawowania nadzoru nad polową izbą przyjęć, a także dowozem osób na szczepienie przeciw COVID – 19. Kolejną grupę zdarzeń stanowiło usuwanie gniazd owadów w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych, usuwanie
skutków gwałtownych opadów atmosferycznych, a także skutków silnych wiatrów.
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Równocześnie jednostki Straży Pożarnej uczestniczyły w likwidacji 59 pożarów.
W tej grupie działań w stosunku do roku 2020, w którym interweniowano 111 razy nastąpił
spadek o 46,8 %.
Liczba alarmów fałszywych spadła do 8 w 2021 roku w stosunku do 2020 roku, gdzie odnotowano ich 11, oznacza to spadek o 28 %.
STATYSTYKI WYJAZDÓW ZA 2021 ROK
JEDNOSTKA

KSRG

P

MZ

AF

ZR

ĆW

RAZEM BEZ ZR

RAZEM Z ZR

OSP PRZYSUCHA

TAK

34

68

2

115

12

104

219

OSP SKRZYŃSKO

TAK

23

36

0

1

3

59

60

OSP SMOGORZÓW

NIE

10

10

1

0

1

21

21

OSP GLINIEC

NIE

4

4

0

0

1

8

8

LEGENDA:
P – pożar
MZ – miejscowe zagrożenie
AF – alarm fałszywy
ZR – zabezpieczenie rejonu
ĆW – ćwiczenia

XI. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII GMINY I
MIASTA PRZYSUCHA
W roku 2021 gmina Przysucha realizowała szereg programów i polityk, z których większość ma charakter wieloletni. Najważniejsze z nich to:
1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021;
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;
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7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa;
9. Program „Wspieraj Seniora”;
10. Program „Opieka wytchnieniowa”;
11. Program współpracy Gminy i Miasta Przysucha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.;
12. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy i Miasta Przysucha na
lata 2021-2022;
13. Wieloletnia

Prognoza

Finansowa

Gminy

i

Miasta

Przysucha

na

lata

2021-2026;
14. Rządowy Program „Dobry Start”;
15. Program „Rodzina 500+”;
16. Rządowy Program „Wyprawka szkolna”;
17. Program „Czyste Powietrze”;
18. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Przysucha na rok 2021;
19. Program

usuwania

wyrobów

zawierających

azbest

z

terenu

Gminy

i Miasta Przysucha na lata 2018 – 2023;
20. 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 2021
jest dostępny na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze

www. gminaprzysucha.pl
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