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1 Wprowadzenie 

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,  

Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2019. 

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych urzędu gminy, jednostek 

organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu urzędu są źródłem 

informacji o stanie gminy. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy  

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminy, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy. 

2 Informacje ogólne 

2.1 Zarządzanie Gminą i struktura administracyjna  

Stan gminy i jej rozwój zależy w dużej mierze od podejmowanych decyzji przez organy 

Gminy tj. Wójta Gminy (organ wykonawczy) oraz Radę Gminy Przesmyki (organ 

uchwałodawczy). Realizacja wielu zadań jakie spoczywają na Gminie, za które odpowiadają 

jej organy, nie byłaby możliwa bez udziału całego aparatu administracyjnego, tj. Urzędu 

Gminy w Przesmykach jako tzw. aparatu pomocniczego wójta oraz jednostek 

organizacyjnych i pomocniczych Gminy Przesmyki, a przede wszystkim pracujących tam 

wykwalifikowanych i sumiennych pracowników 

Wójt Gminy – Andrzej Skolimowski jako organ wykonawczy Gminy wykonuje uchwały 

rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami 

Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Urząd Gminy jest aparatem wykonawczym Wójta, 

który realizuje zadania: własne, zlecone, wynikające z ustaw  szczegółowych, powierzone w 

ramach porozumień zawartych pomiędzy administracją gminną a administracją powiatową 

lub wojewódzką.  

Stan zatrudnienia na koniec 2019 roku w Urzędzie Gminy - 24 osób, w tym 3 osoby 

nieobecne (na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim i zwolnieniu lekarskim). Pracę 

na pełnym etacie świadczyło faktycznie 18 osób, 1 osoba zatrudniona w ramach prac 

interwencyjnych, 1 osoba zatrudniona po okresie prac interwencyjnych w ramach 

zobowiązania z Urzędem Pracy, 1 osoba zatrudniona po zakończeni stażu. 
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Do podstawowych obowiązków pracowników samorządowych należy dbałość  

o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu 

publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Pracownicy samorządowi tut. Urzędu 

Gminy traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu  

i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego oraz wykonują powierzone zadania 

z dużą starannością i pełną odpowiedzialnością.  

Poniższa tabela przedstawia strukturę organizacyjną Urzędu oraz podstawowe zadania 

referatów i samodzielnych stanowisk na koniec 2019 roku. 

Stanowisko/referat Podstawowe działania 

Sekretarz Gminy Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania i działania Urzędu, wykonuje 

funkcje kierownika administracyjnego Urzędu. Nadzoruje rozpatrywanie 

indywidualnych spraw mieszkańców, kontroluje i koordynuje działania  

w zakresie skarg, wniosków i interwencji.  

Skarbnik Gminy, Referat 

Finansowy 

Gospodarka finansowa Urzędu i jednostek organizacyjnych, księgowość, 

realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy, wymiar i windykacja 

podatków i opłat. 

Urzędu Stanu Cywilnego  

(Z-ca Kierownika USC) 

Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, 

ewidencja ludności, prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych 

Referat Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji 

Inwestycje i zadania remontowe gminy i rad sołeckich; zamówienia 

publiczne; ochrona przeciwpożarowa, gospodarka odpadami, gospodarka 

nieruchomościami oraz ochrona zabytków. 

St. pracy ds. 

organizacyjnych 

Sprawy organizacyjne Urzędu, organizacja wyborów oraz prowadzenie 

sekretariatu Wójta Gminy. 

St. pracy ds. kadr  

i ochrony danych 

osobowych 

Prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych, zapewnianie przestrzegania przepisów 

regulujących zasady ochrony danych osobowych. 

St. pracy ds. obsługi Rady 

Gminy i jednostek 

pomocniczych. 

Sprawy obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych, współpraca z organ. 

pozarządowymi, sprawy kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wynikające  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

St. pracy ds. 

pozyskiwania środków 

unijnych 

Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy 

strukturalnych i innych zewnętrznych programów, oraz zarządzanie 

projektami realizowanymi z udziałem pozyskanych środków. 

St. pracy ds. zagospodar. 

przestrzennego i ochrony 

środowiska 

Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska oraz pozyskiwanie  

i rozliczanie funduszy unijnych 

St. pracy ds. gospodarki 

odpadami 

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

St. pracy ds. 

informatyzacji, obsługi 

LCK i promocji Gminy 

sprawy dotyczące E-Sołectwa, funkcjonowania sprzętu komputerowego i 

oprogramowań oraz promocja multimedialna gminy oraz prowadzenie BIP-u 

oraz obsługa LCK 

St. pracy ds. obsługi 

Kancelarii Ogólnej i 

zarządzania kryzysowego 

Prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu, realizacja zadań obronnych, obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego  

Woźna  Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych Urzędu 

Gminy 

Konserwator Nadzór na piecami centralnego ogrzewania, sprawy gospodarcze lokali 

gminnych, utrzymanie porządku i czystości na ulicach, przystankach  
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W 2019 r. funkcjonowały następujące Jednostki Organizacyjne Gminy oraz 

Samorządowe Instytucje Kultury
1
  

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach – 7 osób na 5,40 etatach 

- Zespół Szkół w Przesmykach (Szkoła Podstawowa, Przedszkole) – 25 osób, na 23,49 

etatach, w tym 15 nauczycieli na 13,99 etatach 

- Zespół Szkół w Łysowie (Szkoła Podstawowa, Przedszkole) - zatrudnienie – 19 osób, na 

18,16 etatach, w tym 13 nauczycieli na 12,16 etatach 

- Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach  – 5 osób na 3,15 etatach 

- Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach – 4 osób na 1,81 etatach. 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach - 3 osób na 1,56 etatach 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym obecnie na 

pięcioletnią kadencję. Radę Gminy Przesmyki tworzy 15 osób.  

Radni Rady Gminy Przesmyki w 2019r. 

Nr okręgu Skład Rady Gminy 2018-2023 

1 Marian Antoni Ciura  

2 Arkadiusz Tomasz Bobryk  

3 Przemysław Lewczuk  

4 Jerzy Adam Chaciński  

5 Krzysztof Michalak  

6 Wojciech Skolimowski  

7 Krzysztof Adam Michałowski  

8 Radosław Mężyński  

9 Grzegorz Soszyński  

10 Mieczysław Jędrzejewski  

11 Sylwester Jan Rzewuski  

12 Wawrzyniec Głuchowski  

13 Paweł Marian Przesmycki  

14 Witold Antoni Soszyński  

15 Grażyna Anna Bugaj  

                                                           
1
 stan na 31.12.2019r. 
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Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 

gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach 

zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje 

się do wiadomości mieszkańców. 

Przy Radzie działają następujące stałe komisje: Komisja Rewizyjna; Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji (od tej kadencji); Komisja Planowania i Finansów; Komisja Inicjatyw 

Samorządowych i Rolnych; Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych  

Jednostki pomocnicze (sołectwa) - Gmina jest podzielona na 23 sołectwa. 

Sołtysi wybrani w 2019r. 

Sołectwo Nazwisko i Imię Sołtysa 

Cierpigórz  Walczuk Dariusz 

Dąbrowa  Chibowska Katarzyna 

Głuchówek  Soszyński Witold 

Górki  Zalewski Tadeusz  

Kaliski  Biarda Jacek 

Kamianki- Czabaje Lipińska Małgorzata 

Kamianki Lackie  Kamińska Teresa 

Kamianki- Nicki Selwiak Marcin 

Kamianki-Wańki  Zalewski Tadeusz 

Kukawki  Olędzki Jacek 

Lipiny Przesmycki Mirosław 

Łysów  Ostapowicz Wojciech 

Pniewiski Bieliński Mariusz 

Przesmyki  Czapski Marek  

Raczyny  Jastrzębska Magdalena 

Stare Rzewuski  Lipiński Zbigniew 

Tarków  Rusinek Wiesława 

Tarkówek Kamiński Janusz 

Wólka Łysowska Iwaniuk Marek  

Zalesie  Korycińska Anna 

Zawady  Mężyńska Agnieszka 

Podraczynie  Rozbicki Marek 

Zaborów  Bazyluk Tomasz 
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2.2 Położenie i powierzchnia gminy  

Gmina Przesmyki należy do powiatu siedleckiego. Położona jest na północny-wschód 

od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich peryferiach województwa mazowieckiego. 

Odległość do miasta Siedlce od granicy gminy wynosi 22 km. Sąsiaduje z 5 innymi 

jednostkami administracyjnymi tego rzędu: 

- od południa i częściowo od zachodu z gminą Mordy 

- od zachodu z gminą Paprotnia 

- od północy z gminą Korczew 

- od wschodu z gminą Platerów i Łosice. 

Położenie Gminy Przesmyki w Powiecie Siedleckim 

 

Powierzchnia gminy wynosi 11 725 ha
2
 w tym: 

– użytki rolne       8 942 ha  

– grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione   2 401 ha 

– grunty zabudowane i zurbanizowane      331 ha 

– grunty pod wodami, nieużytki oraz różne        51 ha 

                                                           
2
 2 Wg zestawienia zbiorczego dla gminy Przesmyki według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. 
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2.3 Demografia 

Gmina Przesmyki boryka się problemami demograficznymi, ze względu na peryferyjne 

położenie, brak rozwiniętego przemysłu i produkcji. Sytuacja kryzysu demograficznego może 

się pogłębiać i generować kolejne problemy rozwojowe. Wpływają na to konsekwencje 

procesów, jak obniżony od wielu lat współczynnik dzietności, który jest już dużo niższy od 

tzw. prostej zastępowalności pokoleń, wzrastająca emigracja ludności za granicę i do 

większych ośrodków miejskich lub metropolitalnych.  

Liczba ludności Gminy Przesmyki w 2019 r. 

 

Stan ludności Gminy na 31 grudnia 2019r. wynosił 3231 osób, w tym: mężczyzn 1635, 

kobiet 1596. Liczba ludności maleje systematycznie, w ciągu 2019 roku zmalała o 40 osób. 

Liczba ludności w miejscowościach Gminy Przesmyki w 2019r.
3
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3
 Dane liczbowe na 31.12.2019r. 
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Stan i dynamika liczby mieszkańców w Gminie Przesmyki w 2019r. 

  01.01.2019 Urodzenia Zgony Zameldowanie Wymeldowanie Różnica 31.12.2019 

Cierpigórz 80 0 -2 1 0 -1 79 

Dąbrowa 300 0 -5 8 -3 0 300 

Głuchówek 171 1 -1 0 -1 -1 170 

Górki 82 1 0 0 -2 -1 81 

Kaliski 75 1 -1 0 0 0 75 

Kamianki-

Czabaje 166 1 -3 0 -4 -6 160 

Kamianki Lackie 194 0 -2 2 -3 -3 191 

Kamianki-Nicki 98 1 -1 0 -1 -1 97 

Kamianki-Wańki 63 0 -2 0 0 -2 61 

Kukawki 72 0 -3 0 -3 -6 66 

Lipiny 129 1 -5 1 0 -3 126 

Łysów 612 5 -12 7 -12 -12 600 

Pniewiski 150 1 -3 0 -1 -3 147 

Przesmyki 324 4 -2 0 -6 -4 320 

Raczyny 128 0 0 0 0 0 128 

Stare Rzewuski 98 0 -1 2 -1 0 98 

Tarków 36 0 -1 0 0 -1 35 

Tarkówek 88 2 -1 0 0 1 89 

Wólka Łysowska 285 9 -2 1 -6 2 287 

Zalesie 38 1 -1 1 -2 -1 37 

Zawady 82 3 -2 1 0 2 84 

Ogółem 3271 31 -50 24 -45 -40 3231 

Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli w badanym okresie ubytek ludności  

z tytułu ruchu naturalnego wyniósł 19 osób, a z tytułu migracji stałej – 21 osoby. 

W ostatnich latach obserwowany jest również spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym.  

Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2019r. 
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2.4 Lokalny rynek pracy 

Gmina Przesmyki jest gminą wiejską o rolniczym charakterze. Głównym źródłem 

utrzymania ludności jest praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym (Urząd 

Gminy, jednostki organizacyjne), mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla 

ludności.  

Według raportu z CEIDG w 2019r. w Gminie Przesmyki zarejestrowanych było 74 

podmioty gospodarcze w tym aktywnych 63, zawieszonych 11. W ciągu roku zarejestrowano 

6 nowych podmiotów gospodarczych, a 3 zakończyło działalność. 

Liczba wpisów działalności gospodarczej w CEIDG wg sekcji działalności 

gospodarczej 
 

Posługując się Polską Klasyfikacją Działalności, można zauważyć, że trzema sekcjami,  

w których działa najwięcej podmiotów gospodarczych w Gminie Przesmyki są: Sektor F – 

budownictwo, Sektor G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle, Sektor C – Przetwórstwo przemysłowe m.in. produkcja mebli. 

Na terenie Gminy Przesmyki występuje niskie bezrobocie. Stopa bezrobocia jest niższa 

niż w kraju, województwie czy powiecie. Uwarunkowane jest to tym, że ludność 

Sekcje PKD  
Liczba 

działalności 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  5 

C – Przetwórstwo przemysłowe  11 

F – Budownictwo  23 

G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle  
14 

H - Transport i gospodarka magazynowa  4 

I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi  
1 

J - Informacja i komunikacja  1 

K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  3 

L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  1 

M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  3 

N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca  
1 

Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  6 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 

Razem 74 
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zamieszkująca gminę utrzymuje się głównie z pracy na gospodarstwie rolnym. Osoby młode 

przeprowadzają się do dużych aglomeracji lub wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy.  

Stopa bezrobocia w 2019r 

Polska Woj. mazowieckie Powiat siedlecki Gmina Przesmyki 

5,2 4,4 4,3 4,2 

Stan bezrobocia w Gminie Przesmyki w roku 2019 

 01.01.2019 31.12.2019 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem 64 51 

mężczyźni 40 29 

kobiety 24 22 

Jak wynika z przedstawionych danych zmiany liczby bezrobotnych nie są gwałtowne. 

Sytuacja bezrobotnych na lokalnym rynku pracy z roku na rok ulega poprawie. Udział 

bezrobotnych kobiet był mniejszy niż bezrobotnych mężczyzn. 

2.5 Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Istotnym aspektem strefy społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. Cechy 

przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, kompleksy kulturowe, 

pomniki dziedzictwa oraz obiekty o szczególnych wartościach dla społeczności lokalnych. 

Działania w zakresie kultury prowadzą na terenie gminy Przesmyki samorządowe instytucje 

kultury. Działania o charakterze kulturalnym prowadzą również szkoły i przedszkola. 

Bazę dla kultury stanowią: placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury oraz 

świetlice wiejskie zlokalizowane w 13 miejscowościach: Dąbrowa, Głuchówek, Górki, 

Kamianki-Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki-Nicki, Kukawki, Lipiny, Łysów, Pniewiski, 

Tarków, Wólka Łysowska, i Zawady. Świetlice wiejskie są doraźnie wykorzystywane na 

zebrania, szkolenia oraz przyjęcia okolicznościowe. 

W miejscowości Przesmyki funkcjonuje dwie samorządowe instytucje kultury: Gminny 

Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna, która spełnia również rolę biblioteki 

szkolnej. 

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy: 

- kształtowanie, wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców 

gminy; 

- rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych środowiska; 
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- organizacja imprez kulturalnych; 

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; 

- organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci; 

- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w dziedzinie kultury; 

- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

kulturą i sztuką; 

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie 

wiedzą, kulturą i sztuką; 

- kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła 

artystycznego i ludowego; 

- utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych mieszkańców 

gminy; 

- zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i dbałość 

o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;  

- organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach 

działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

- współdziałanie z jednostkami samorządowymi, zakładami pracy, organizacjami 

społecznymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność 

kulturalną; 

- współdziałanie z organizacjami sportowo - turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej 

i turystyki; 

- popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej. 

Do szczegółowego zakresu działania Gminnej Biblioteki Publicznej należy: 

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; 

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz 

prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; 

- prowadzenie działalności informatyczno-bibliograficznej; 

- popularyzacja książek i czytelnictwa;. 

- rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnia wiedzy 

i rozwoju kultury; 

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; 

- promocja Gminy Przesmyki. 



Raport o stanie Gminy Przesmyki za rok 2019r. 

 

14 

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa od 1983 roku zespół folklorystyczny 

„Przemyczanki”, który występując w kraju i za granicą promuje gminę oraz podlaski folklor. 

W ramach projektu „Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększanie 

dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki” 

odbyły się warsztaty oraz zajęcia organizowane dla seniorów 50+ oraz Dzień seniora.  

Na terenie Gminy Przesmyki realizowane są cykliczne imprezy kulturalne, społeczne, 

sportowe i rekreacyjne. Wśród imprez cyklicznych wyróżnić można: 

– Festyn „Dokopiny ziemniaka”  

– Gminny Turniej Piłki Siatkowej 

– Feryjny Turniej Tenisa Stołowego  

– Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy  

– organizację uroczystości kulturalnych  tj.  Dzień Strażaka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 

Dzień Rodziny, Dzień Seniora, 11 Listopada itp. 

Na terenie Gminy Przesmyki zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze 

ochrony zabytków.  

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Miejscowo

ść 
Nazwa obiektu 

Nr 

rejestru 
Data wpisu 

nr działki 

ewidencyjnej 

Dąbrowa 

Zespół dworski– murowany dwór 

i oficyna wzniesiona ok. 1850r 

wraz z  parkiem krajobrazowym 

założonym w poł. XIX  

A-336 30.12.1983 r. 850/2 i 1125/6 

Łysów 

Kościół p.w. Matki Bożej 

Różańcowej wraz z ogrodzeniem  

i terenem otoczenia, wzniesiony  

w 1775r. 

A-892 07.12.2009 r. 576 

Łysów 

Zespół dworski pochodzący  

z przełomu XVIII/XIX wieku tj. 

ruina dworu, pozostałość parku 

A-

98/505 
26.03.1962 r. 

1445;1446;14

47 

Przesmyki 

Zespół kościoła tj. kościół 

parafialny drewniany, p.w. św. 

Jakuba Apostoła, pochodzący z 

końca XVIII wieku (1776r), wraz 

z XIX murowaną dzwonnicą  

A-

97/507 
26.03.1962 r. 606/11 

Przesmyki 

Kaplica cmentarna z II poł. XIX 

w. zlokalizowana na cmentarzu 

parafialnym  w miejscowości 

Przesmyki 

A-747 30.05.2007 r. 571 

Zawady 
Kopiec Piłsudskiego usypany  

w 1936r  w lesie „Majówka” 
A-1012 23.03.2011 r. 497 
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Ponadto na terenie całej gminy znajdują się obiekty budowlane w tym: domy i budynki 

gospodarcze wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których Gmina prowadzi wykaz.  

2.6 Oświata i edukacja 

W Gminie Przesmyki od wielu lat funkcjonują dwa zespoły szkół: Zespół Szkół  

w Przesmykach i Zespół Szkół w Łysowie. Do 31 sierpnia 2019 r. w skład każdego z nich 

wchodziły: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 2019 r. struktura 

szkół uległa zmianie z mocy obowiązującego prawa – gimnazja zostały wygaszone. Obecnie 

Gmina zapewnia dostęp do usług w zakresie edukacji na poziomie przedszkoli i szkół 

podstawowych. 

Liczba uczniów w placówkach oświatowych  

SZKOŁY 2018/2019 2019/2020 

Szkoła Podstawowa w Przesmykach 122 107 

Szkoła Podstawowa w Łysowie 89 87 

Publiczne Gimnazjum w Przesmykach 19 - 

Publiczne Gimnazjum w Łysowie 17 - 

Razem uczniów w gminie: 247 194 

W kwietniu 2019 r. został przeprowadzony ogólnopolski egzamin gimnazjalny 

przygotowany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.  

Wyniki testów gimnazjalnych 2019 r. 

 
Przesmyki Łysów Gmina Powiat 

Woj. 

Maz. 
Kraj 

Historia i wos 59 58 58 57 62 59 

Jęz. Polski 66 61 64 65 66 63 

Matematyka 46 47 47 43 47 43 

Przedm. Mat.-

przyrodnicze 
54 42 48 48 52 49 

Jęz. Angielski pp 55 58 56 60 73 68 

Jęz. Angielski pr 37 37 37 42 58 53 

Również w kwietniu 2019 roku (po raz pierwszy) został przeprowadzony ogólnopolski 

egzamin zewnętrzny po kl. VIII przygotowany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.    
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Wyniki sprawdzianów po kl. VIII 2019 r. 

 
Przesmyki Łysów Gmina Powiat Wieś 

Woj. 

Maz. 
Kraj 

Jęz. Polski 64 68                       65 60 62 67 63 

Matematyka 33 52                          40 41 42 50 45 

Jęz. Angielski 48 56 51 48 52 64 59 

Na terenie Gminy działają dwa przedszkola obejmujące opieką wychowawczą dzieci  

w wieku 3-5 lat oraz 6-latków w ramach tzw. klasy „O”. 

Liczba dzieci w przedszkolach 

Rok szkolny 2018/2019 2019/2020 

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli,  78 69 

 w tym 5-6-latki 43 37 

% dzieci w wieku przedszkolnym (bez 6-latków) 

objętych wychowaniem przedszkolnym w stosunku 

do ogólnej liczby dzieci w wieku 3 – 5 lat 
94 88 

W zakresie edukacji gmina zrealizowała szereg projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym unii europejskiej: 

- Oba zespoły szkół realizowały Program ,,Szkolny Klub Sportowy”. Uczniowie podnoszą 

umiejętności techniczno-taktyczne z piłki ręcznej. Prowadzone są także zajęcia z piłki 

nożnej i lekkiej atletyki. Placówki otrzymały po 10.000 zł dotacji na zakup sprzętu  

i prowadzenie zajęć. 

- W Z. Sz. w Łysowie prowadzono dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki 

korekcyjnej.  

- Uczniowie Z. Sz. w Przesmykach korzystali z możliwości udziału w dodatkowych  

zajęciach sportowych – w ramach współpracy z WLKS ćwiczyli zapasy i osiągają w tej 

dziedzinie liczne sukcesy. 

- W Zespole Szkół w Łysowie zakończono realizację projektu Szkoła Równych Szans  

(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z 

Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej). Realizacja programu rozpoczęła się we 

wrześniu 2017 i zakończyła się w czerwcu 2019 r. Celem projektu było zwiększenie 

kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach 

programu uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – 
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wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, zajęciach rozwijających z języka 

angielskiego, matematyki, przyrody i informatyki oraz terapii pedagogicznej. Otrzymane 

środki szkoła przeznaczyła na doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych, 

zakup pomocy dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów. Wsparciem objęci 

zostali również nauczyciele poprzez udział w kursach i szkoleniach. Wartość projektu: 

247.891,57 zł. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na sumę: 57.421,54zł 

sprzęt komputerowy: 57.754,78 zł (10 laptopów, 2 tablice interaktywne, 3 zestawy 

komputerów stacjonarnych, 2 projektory, 3 tablety, drukarki), zorganizowano wyjazdy 

edukacyjne  za 15.351 zł. 

Jednostką zapewniającą obsługę administracyjną, prawną, organizacyjną i finansową, w 

tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla obu zespołów szkół jest Centrum 

Obsługi Jednostek w Przesmykach.  

Finansowanie szkół opiera się na subwencji oświatowej przyznawanej na ucznia. Zatem 

funkcjonowanie szkoły zależy przede wszystkim od liczby uczniów oraz kosztów stałych 

(zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi, bieżące utrzymanie budynku szkoły). Dane 

statystyczne nieubłaganie wskazują na ciągle postępujący na terenie Gminy Przesmyki niż 

demograficzny. Migracja ludzi młodych do ośrodków miejskich powoduje systematyczne 

zmniejszanie się liczby przedszkolaków i uczniów. Rosnące stałe koszty funkcjonowania 

placówek oświatowych, spadek liczby dzieci, reforma oświaty i zlikwidowanie gimnazjów, 

subwencja oświatowa wzrastająca w niewielkim stopniu oraz potrzeba utrzymania 

nierentownych szkół dla dobra społeczności lokalnej powodują, że coraz większymi kosztami 

ich funkcjonowania obarczany jest budżet Gminy i w dłuższej perspektywie z pewnością 

będzie to miało wpływ na jej możliwości inwestycyjne. 

2.7 Polityka społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich, zagrożonych marginalizacją, 

oraz wykluczeniem społecznym. Ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Głównymi przyczynami braku 

możliwości przezwyciężenia trudności są występujące w środowiskach dysfunkcje 

wynikające m.in. z ubóstwa, sytuacji na rynku pracy (bezrobocie, brak stałej pracy), złego 

stanu zdrowia, niepełnosprawności, wielodzietności czy bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  
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Zjawisko ubóstwa ma wiele przyczyn – może ono być wywołane bezrobociem, 

niepełnosprawnością, ale także brakiem odpowiedzialności, biernością życiową i 

bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego.  

Niepełnosprawnymi, są osoby, których stan fizyczny lub psychiczny trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról 

społecznych, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. Niwelowanie skutków 

niepełnosprawności oznacza odejście od społecznej izolacji tworzenie mechanizmów oraz 

instytucji ułatwiających tej kategorii osób integrację społeczną w środowisku zamieszkania, w 

pracy oraz w społeczności lokalnej.  

Problemem, który wnosi ogromne spustoszenie moralne i emocjonalne jest alkoholizm  

i narkomania. Pauperyzacja społeczeństwa, załamanie się autorytetów, brak wzorców 

moralnych w wychowaniu, społeczna akceptacja nietrzeźwości – stanowią niektóre czynniki 

ściśle związane z pogłębianiem się skali tych problemów.  

Pomoc społeczna wspiera osoby potrzebujące w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Polityka społeczna w gminie Przesmyki realizowana 

jest przez wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną, tj. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Przesmykach. Działania podejmowane przez pracowników GOPS opierają się 

na dobrym rozpoznaniu potrzeb środowiska lokalnego i inicjowaniu sposobów ich 

zaspokajania.  

W Gminie Przesmyki w 2019r. najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były 

kolejno: 

- ubóstwo - 43 rodziny, 103 osoby (43 % rodzin objętych pomocą), 

- niepełnosprawność - 25 rodzin, 66 osób (25 % rodzin objętych pomocą), 

- długotrwała lub ciężka choroba – 23 rodziny, 60 osób (23 % rodzin objętych pomocą), 

- bezrobocie – 19 rodzin, 39 osób (19 % rodzin objętych pomocą), 

- alkoholizm – 17 rodzin, 41 osób (17 % rodzin objętych pomocą). 

- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 11 rodzin, 31 osób (11 % rodzin objętych pomocą), 

Dane za rok 2019 w porównaniu z danymi w latach poprzednich wskazują na utrzymujący 

się na podobnym poziomie wskaźnik rodzin korzystających z powodu ubóstwa, 

niepełnosprawności i bezrobocia oraz spadek liczby rodzin korzystających z pomocy  
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z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu i bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

 Zaznaczyć należy, że często w poszczególnych rodzinach mamy do czynienia  

z kumulacją niekorzystnych zjawisk. Długotrwałe pozostawanie bez pracy, narastające 

zjawisko ubóstwa, brak stabilizacji, powodują zagrożenie patologią i wykluczeniem 

społecznym.  

GOPS udziela pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy realizując świadczenia  

z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W 2019 roku  

z rożnych form pomocy społecznej skorzystało 100 rodzin (252 osób w rodzinach). 

Świadczenia przyznano 97 osobom (65 korzystającym długotrwale). Liczba rodzin i osób 

objętych świadczeniami pomocy społecznej w ostatnich latach zmalała i stanowi około 7,8% 

ogółu mieszkańców gminy.  

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które 

spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu 

co najmniej jednego z powodów określonych w ustawie. Prawo to uwarunkowane jest 

obowiązkiem współdziałania klienta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji życiowej. 

Świadczenia z pomocy społecznej nie mogą stanowić stałego źródła utrzymania, mają 

natomiast wraz z pracą socjalną i profesjonalnym wsparciem doradczym doprowadzić do 

życiowego usamodzielnienia się osoby lub rodziny oraz ich integracji ze środowiskiem, a tym 

samym uniezależnienia się od systemu pomocy społecznej. 

Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy 

funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym poprzez rozwijanie  

i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej. Świadczona jest osobom i rodzinom 

bez względu na posiadany dochód. W 2019 roku pomocą w postaci pracy socjalnej ogółem 

objęto 94 rodziny (238 osób), w tym pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 

43 rodzinom (95 osobom). 

Pracownicy GOPS nadzorują działania i prowadzą dokumentację działającego przy 

GOPS Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie na terenie Gminy Przesmyki. W 2019r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

6 „Niebieskich Kart” dotyczących przemocy w rodzinie, w tym 5 wszczynające procedurę. 

Kontynuowano 5 procedur z poprzednich lat. W ramach współpracy instytucji wchodzących 

w skład zespołu interdyscyplinarnego działaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu przemocy 

zostało objętych 10 rodzin, w 4 rodzinach zakończono procedurę „NK”. 
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Poza realizacją w/w zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także inne 

poza pomocowe zadania, zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: 

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń 

wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Dobry start”, 

- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

- potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

- przyznawanie i wydawanie Kart Dużej Rodziny, 

- prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych i energetycznych; 

- profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

Liczba pobierających w 2019 roku świadczenie wychowawcze wynosiła 274 rodzin.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 63 rodziny. Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia wychowawczego w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła. 

Liczba pobierających w roku 2019 zasiłek rodzinny wyniosła 143 rodziny. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba ta zmalała o 17 rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia  

w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. wypłacono 8 rodzinom (9 os. 

uprawnionym) na kwotę 41.430 zł. i na przestrzeni ostatnich lat uległy zmniejszeniu.  

W 2019 r. na terenie gminy zatrudniano asystenta rodziny na umowę zlecenie 

(równoważność 1/4 etatu), oraz opiekunkę na umowę zlecenie dla 1 osoby (16 godz.) nie 

zatrudniano osób w ramach stażu i prac społecznie użytecznych. Przyznano dodatek 

mieszkaniowy dla 1 rodziny (8 świadczeń) nie wypłacano dodatków energetycznych. Dla 47 

nowych rodzin wielodzietnych przyznano Karty Dużej Rodziny, na podstawie których 

członkowie rodzin mogą skorzystać z ulg i rabatów (łącznie w 2019r. KDR posiadało 100 

rodzin wielodzietnych). 

Niezbędne działania w sferze zapobiegania problemom społecznym lub ich łagodzeniu, 

w zakresie: 

- zapobiegania skutkom ubóstwa: konieczna jest aktywność w przeciwdziałaniu ubóstwu 

poprzez aktywizację zawodową, oraz zabezpieczenie dla rodzin o najniższych dochodach 

środków na pomoc społeczną w szczególności na dożywianie i pomoc finansową. 

- pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym: tworzenie warunków minimalizujących 

zjawisko izolacji i osamotnienia, zapewnienie pomocy środowiskowej w formie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom wymagającym pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
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- wsparcia osób bezrobotnych: aktywizacja społeczna i zawodowa, propagowanie, 

zachęcanie klientów do zapoznania się z ofertami pracy, realizacja prac społecznie 

użytecznych. 

- profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym niezwykle ważne jest edukacja  

i organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również edukacja rodziców i osób 

uczestniczących w procesie wychowania. 

- wsparcia rodziny: przydzielenie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych – asystenta rodziny oraz zabezpieczenie środków na 

współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. 

Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w następnych latach szczególną 

uwagę należy zwrócić na działania ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia 

najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie 

warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

W związku z kontynuacją prawa do świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 

500+”, realizacją świadczeń rodzinnych, regulacji „złotówka za złotówkę”, świadczenia 

rodzicielskiego i świadczenia „Dobry start”, w w/w świadczeniach wzrośnie liczba rodzin 

uprawnionych do świadczeń i tym samym wzrośnie kwota środków, które należy 

zabezpieczyć na te świadczenia w budżecie na 2020 rok. 

2.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

System bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Przesmyki tworzy sześć 

jednostek OSP, w tym jedna jednostka wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego - OSP Przesmyki. W strukturach jednostek 61 członków OSP posiada aktualne 

badania lekarskie i jest przeszkolonych do brania udziału w akcjach ratowniczych. 

OSP Przesmyki – jednostka dysponuje średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym 

marki MAN oraz wszechstronnym wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy między 

innymi zestaw ratownictwa technicznego, zestaw do oznakowania terenu akcji, łodzią 

ratunkową, pilarkami do drewna i betonu, motopompami o większej i mniejszej wydajności 

oraz zestawami pomocy przedmedycznej. Jednostka współpracuje również w zakresie 

zabezpieczenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od 2016 roku w jednostce funkcjonuje 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 

OSP  Dąbrowa – jednostka wyposażona w ciężki samochód bojowy marki Jelcz, sprzęt 

ratowniczo – gaśniczy, oświetlenie robocze do terenu akcji, strażacy posiadają kompletne 

umundurowanie ochrony osobistej. W 2018 roku został przeprowadzony remont garażu OSP. 
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OSP Łysów – jednostka wyposażona w ciężki samochód bojowy marki Jelcz, sprzęt 

ratowniczo- gaśniczy, agregat prądotwórczy, oświetlenie robocze do terenu akcji i inny. 

OSP Kukawki – jednostka wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki 

Star, sprzęt ratowniczo- gaśniczy, torbę ratownictwa medycznego OSP R-1, piłę do drewna, 

motopompę szlamową. 

OSP Kamianki Lackie – jednostka wyposażona w średni samochód ratowniczo-

gaśniczy marki Mercedes, sprzęt ratowniczo – gaśniczy, torbę ratownictwa medycznego OSP 

R-1, sprzęt do oznakowania i zabezpieczenia miejsca wypadku, motopompę szlamową i inne. 

OSP Pniewiski – jednostka wyposażona w motopompę pożarniczą oraz sprzęt 

ratowniczo gaśniczy na dzień dzisiejszy nie dysponuje samochodem ratowniczym. 

 Od 2016 roku wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Przesmyki systematycznie są 

doposażane w sprzęt ratowniczo–gaśniczy oraz ochronę osobistą strażaków. W 2019 

wszystkie jednostki OSP wnioskowały o środki zewnętrzne na doposażenie jednostek –  

z budżetu gminy została przekazana dotacja w wysokości 630,00 zł jako udział własny 

jednostek. 

Zrzeszeni w ramach OSP strażacy wykonują szereg zadań o charakterze społecznym,  

w tym przede wszystkim służąc pomocą organizacyjną w trakcie imprez o charakterze 

kulturalnym, sportowym, integracyjnym, także w wymiarze masowym oraz inicjując własne 

działania na rzecz ochrony środowiska, popularyzacji wiedzy na temat zagrożeń, podnoszenia 

sprawności fizycznej i gotowości bojowej. 

Pożary i inne działania  ratowniczo-gaśnicze w 2019 roku na terenie Gminy Przesmyki 

w których brały udział jednostki OSP z ternu gminy: 

OSP Przesmyki – pożary –  12;  inne działania ratownicze – 31 

OSP Dąbrowa – pożary –  7;  inne działania ratownicze – 5 

OSP Łysów – pożary –  6;  inne działania ratownicze – 4 

OSP Kamianki Lackie – pożary –  1;  inne działania ratownicze – 3 

OSP Kukawki – pożary –  1;  inne działania ratownicze – 1 

Za stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przesmyki odpowiedzialny jest 

Komisariat Policji w Mordach. Na terenie Gminy znajduje się punkt przyjęć interesantów 

(budynek administracyjny ul. 11 Listopada 5 w Przesmykach).  

Według danych KP Mordy, na terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku miały miejsce 2 

wypadki drogowe oraz 8 kolizji drogowych. W roku 2019 na terenie Gminy Przesmyki nie 
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odnotowano żadnego przypadku posiadania narkotyków. Wpływa na to min. prowadzona na 

szeroką skalę działalność profilaktyczna Policji i kadry pedagogicznej w szkołach, polegająca 

na organizowaniu pogadanek w szkołach podczas spotkań z młodzieżą oraz rodzicami.  

W pogadankach brali również udział specjaliści z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej 

Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.  

3 Informacje finansowe 

3.1 Stan finansów Gminy Przesmyki na dzień 31.12.2019 r. 

Wynik budżetu za 2019 rok jest dodatni i wynosi 940.641,35 zł, przy planowanym 

285.000,00 zł. Przychodem wykonanym budżetu na koniec roku są wolne środki jakie 

powstały w wyniku wykonania budżetu Gminy za 2018 rok i wynoszą 409 760,84 zł. Z kwoty 

wolnych środków zaangażowana została kwota 225 000,00 zł którą przeznaczono się na 

rozchody na spłatę rat kapitałowych kredytów. 

Budżet posiada wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  w wysokości  

643.548,21 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 

wysokości 12.093,14 zł. 

Wykonanie budżetu Gminy  

Plan (po zm. ) Wykonanie % 

Dochody ogółem 

14 235 746,57zł 14 236 300,60 zł 100,00% 

Wydatki ogółem 

13 950 746,57 zł 13 295 659,25 zł 95,30% 

Wynik finansowy 

285 000,00 zł 940 641,35 zł   300,05% 

Wolne środki 

 643 548,21zł + 12 093,14zł 

 (niewykorzystane z lat ubiegłych) 
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Struktura dochodów wykonanych za 2019 rok kształtuje się w sposób następujący: 

Struktura dochodów budżetowych 

Rodzaj dochodów 
Wykonanie dochodów 

zł % 

Bieżące 14 081 983,77 98,92% 

Majątkowe 154 316,83 1,08% 

Ogółem 14 236 300,60 100,00% 

Dochody według działów 

Dział Nazwa działu 
Plan Wykonanie Wskaźnik 

zł zł % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 652 879,30 653 064,89 100,03% 

600 Transport i łączność 110 724,96 102 263,96 92,36% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 125 621,90 150 771,42 120,02% 

750 Administracja publiczna 431 150,79 435 714,48 101,06% 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

49 981,00 49 981,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

10 000,00 10 682,92 106,83% 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej  

oraz wydatki związane z ich poborem 

2 672 568,00 2 669 602,77 99,89% 

758 Różne rozliczenia 5 590 880,18 5 590 880,18 100,00% 

801 Oświata i wychowanie 248 432,55 256 185,94 103,12% 

852 Pomoc społeczna 211 021,00 211 169,50 100,07% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 212,00 29 750,55 95,32% 

855 Rodzina 3 775 796,00 3 778 255,28 100,07% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

250 228,22 252 202,13 100,79% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 250,67 45 775,58 60,83% 

Ogółem dochody 14 235 746,57 14 236 300,60 100,00% 

Dochody bieżące 14 051 283,66 14 081 983,77 100,22% 

Dochody majątkowe 184 462,91 154 316,83 83,66% 
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Jak wynika z powyższej tabeli dochody zarówno bieżące jak i majątkowe zostały 

wykonane na poziomie 100 %. Najwyższe dochody uzyskano w działach: Rożne rozliczenia 

(subwencja), Rodzina (który łącznie z dz. pomoc społeczna stanowi 28,03%) oraz Dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 

Udział procentowy w wiodących działach 

 

 

  

Największym źródłem dochodów Gminy były subwencje (38,74%). Podobny udział w 

dochodach miały dotacje celowe (35,88%), dochody własne stanowiły zaledwie 24,85% 

dochodów ogółem. Dochody z tytułu podatków samorządowych stanowiły niewiele ponad 

10% dochodów ogółem. Dochody Gminy według źródeł ich pochodzenia przedstawia 

poniższa tabela. 

Dochody według źródeł ich pochodzenia 

Rodzaj dochodów zł % 

I. Dochody własne, w tym: 3 538 102,11 24,85% 

Dochody z tytułu podatków samorządowych 1 443 018,37  10,14% 

Udział w podatku dochodowym  

(CIT, PIT)  

1 190 119,61 8,36% 

Pozostałe dochody własne 904 964,13 6,35% 

II. Dotacje i inne środki 5 107 318,31 35,88% 

III. Subwencja ogólna, w tym:  5 515 398,00 38,74% 

Część oświatowa  2 669 262,00 18,75% 

Część wyrównawcza                     2 846 136,00 19,99% 

Różne rozliczenia finansowe 75 482,18 0,53% 

DOCHODY OGÓŁEM 14 236 300,60 100% 
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Struktura wydatków wykonanych za 2019 rok kształtuje się w sposób następujący: 

Struktura wydatków budżetowych 

Rodzaj wydatków 
Wykonanie wydatków 

zł % 

Bieżące 12 856 412,82 96,70% 

Majątkowe 439 246,43 3,30% 

Ogółem 13 295 659,25 100,00% 

Wydatki według działów 

Dział Nazwa działu 
Plan Wykonanie Wskaźnik 

zł zł % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 715 783,94 702 156,08 98,10% 

600 Transport i łączność 474 333,24 444 301,53 93,67% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 29 500,00 16 815,87 57,00% 

710 Działalność usługowa 98 676,23 77 545,30 78,59% 

750 Administracja publiczna 2 582 402,62 2 451 979,08 94,95% 

751 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

49 981,00 49 981,00 100,00% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
134 836,00 110 677,41 82,08% 

757 Obsługa długu publicznego 67 000,00 56 200,74 83,88% 

758 Różne rozliczenia 36 000,00 0,00 0,00% 

801 Oświata i wychowanie 4 260 648,81 4 130 858,99 96,95% 

851 Ochrona zdrowia 38 266,80 13 433,48 35,10% 

852 Pomoc społeczna 544 906,00 504 015,09 92,50% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 95 380,00 93 743,40 98,28% 

855 Rodzina 3 820 521,00 3 803 541,74 99,56% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

482 916,37 399 604,93 82,75% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

504 810,41 430 470,46 85,27% 

926 Kultura fizyczna 14 784,15 10 334,15 69,90% 

OGÓŁEM WYDATKI, w tym: 13 950 746,57 13 295 659,25 95,30% 

Majątkowe 484 370,55 439 246,43 90,68% 

Bieżące 13 466 376,02 12 856 412,82 95,47% 

Wydatki zostały wykonane na poziomie 95,30%, co oznacza, że Gmina miała 

oszczędności na wydatkach w kwocie 655.087,32zł. Z 13.295.659,25zł wykonanych 

wydatków 12.856.412,82zł stanowiły wydatki bieżące, a 439 246,43zł – majątkowe. 

Zdecydowana większość wydatków przeznaczona była na wsparcie rodziny i pomoc 
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społeczną (ponad 32% budżetu), oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (prawie 32%) 

Wysoki udział w budżecie miały także wydatki na administrację. 

Udział procentowy w wiodących działach 

 

Większość wydatków stanowiły wydatki bieżące ponad 96%, wydatki majątkowe ponad 

3% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły ponad 42%, 

natomiast świadczenia ponad 30% wydatków ogółem. Wydatki Gminy według rodzajów 

przedstawia poniższa tabela. 

Wydatki według rodzajów wydatków 

Rodzaj wydatków zł % 

Wydatki majątkowe 439 246,43 3,30% 

Wydatki bieżące, w tym : 12 856 412,82 96,70% 

Wynagrodzenia i pochodne 5 586 986,20 42,02% 

Świadczenia 4 046 443,04 30,43% 

Obsługa długu publicznego 56 200,74 0,42% 

Dotacje dla podmiotów należących i nie 

należących do sektora finansów publicznych 
282 941,55 2,13% 

Pozostałe 2 883 841,29 21,69% 

WYDATKI OGÓŁEM 13 295 659,25 100% 

Na początku 2019 r. Gmina Przesmyki miała zadłużenie z tytułu pożyczki i kredytów  

w wysokości 2.220.000,00 zł. W 2019 r. zostało spłacone zadłużenie w kwocie 510.000,00zł, 

zadłużenie na koniec 2019 r. wyniosło 1.710.000,00 zł. Poniższa tabela przedstawia 

przychody i rozchody Gminy w 2019r.  
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Przychody i rozchody 

Przychody  zł  Rozchody  zł  

Kredyt krajowy X Spłata rat kredytów i pożyczek 510 000,00 

Wolne środki budżetu z 

2017r.  
409.760,84 X X 

Razem  409.760,84 Razem  510 000,00 

Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową dla Gminy zaciągnięte zobowiązania zostaną 

spłacone do 2023r. Stan zadłużenia przedstawia poniższa tabela.  

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019r 

Wyszczególnienie zł 

Pekao SA o/Siedlce (2 kredyty) 1 360 000,00 

Bank Spółdzielczy o/Łosice 350 000,00 

Zadłużenie ogółem 1 710 000,00 

Dochody ogółem 14 236 300,60 

Wskaźnik poziomu zadłużenia (limit ustawowy do 60% 

dochodów) 
12,01% 

Wydatki ogółem 13 295 659,25 

Zadłużenie do wydatków 12,86% 

Szczegółowe dane dotyczące stanu finansów Gminy Przesmyki w 2019 r. zostały 

przedstawione w Sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za rok 

2019 z dnia 23 marca 2020 r., dostępnym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy w Przesmykach. 

3.2 Informacje o stanie mienia komunalnego 

Majątek gminy prawie w całości został skomunalizowany w latach 1991-1998, założone 

są księgi wieczyste w wydziale ksiąg wieczystych sądu w Siedlcach. Pozostały jeszcze 

pojedyncze działki dla których corocznie zgodnie z wpływającymi wnioskami przeprowadza 

się proces komunalizacji. 

W 2019 roku zwiększyła się wartość majątku Gminy tj.: 

- Gruntów o kwotę 107 803,52 zł  
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- Budowli o kwotę 262 354,81 zł, w związku z prze modernizowaniem dróg gminnych, 

oraz zakupem jednej wiaty przystankowej. 

- Wyposażenia o kwotę 41 025,74 zł, w związku z zakupem nowych urządzeń. 

Wartość majątku Gminy Przesmyki po odliczeniu amortyzacji na koniec 2019 roku 

wynosi 17 801 620,88 zł, w  tym: 

- Grunty – 1 305 283,69  zł 

- Budynki i budowle – 14 403 889,51 zł 

- Maszyny, urządzenia , przyrządy i wyposażenie – 1 496 659,31  zł 

- Środki transportu – 595 488,34 zł 

Majątek gminy to jej infrastruktura, to drogi gminne, wewnętrzne, dojazdowe do pól 

rolników, urządzenia do przekazywania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje 

solarne, oczyszczalni ścieków na obiektach gminnych, zbiorniki wodne, wiaty autobusowe, 

budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, świetlice wiejskie, budynki szkolne wraz  

z boiskami, samochody strażackie w jednostkach OSP (5 sztuk), zestaw do odśnieżania dróg  

i utrzymania rowów i poboczy dróg w okresie wiosenno –jesiennym, 2 samochody służbowe 

w Urzędzie Gminy, maszyny i urządzenia biurowe w szkołach i pomieszczeniach 

administracyjnych. 

Majątek w większości nie generuje dochodu, korzystają z niego wszyscy mieszkańcy 

gminy a w gestii Wójta Gminy i jego pracowników jest to aby rozwijać tą infrastrukturę pod 

potrzeby mieszkańców i należycie gospodarować obecnym majątkiem. 

Wynajmem części majątku objęte są : 

- Mieszkania w domu nauczyciela w Przesmykach i Łysowie łącznie 12 kompletów 

mieszkań, 

- Trzy pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym  w Łysowie, 

- Obiekt w miejscowości Przesmyki wykorzystywany do prowadzenia niepublicznego 

zakładu weterynarii, 

- Pomieszczenia znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i wynajmowane na potrzeby 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz apteki.  

- Ponadto Gmina wynajmuje 2 działki na których zlokalizowane są urządzenia firm 

zajmujących się sprzedażą usług telekomunikacyjnych do celów telefonii komórkowej. 

Wysokość dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami za 2019 

rok wyniosła 142 388,46 zł, z wynajmu pomieszczeń świetlicy na prywatne potrzeby 

mieszkańców 4 093,91 zł, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 3 436,95 zł. 
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Ponadto Gmina Przesmyki posiada długoterminowe aktywa finansowe w łącznej 

kwocie 12 000,00 zł z tego: 

- Udziały w Banku Spółdzielczym w Łosicach w kwocie 2 000,00 zł 

- Udziały w Mazowieckiej Agencji Energetycznej 10 000 zł . 

Gmina w 2019 roku uzyskała dochód z dywidendy od udziałów w Banku 

Spółdzielczym w Łosicach na kwotę 120,00 zł. 

4 Infrastruktura komunalna i ochrona środowiska  

4.1 Sieć komunikacji drogowej 

Sieć dróg na terenie gminy stanowią drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi 

wewnętrzne. Gmina Przesmyki posiada wystarczająco rozbudowaną sieć dróg jednak wiele  

z nich jest w złym stanie technicznym. W ostatnich latach został zmodernizowany główny 

ciąg drogowy biegnący przez teren gminy droga powiatowa Mordy – Łosice łącząca dwa 

miasta powiatowe Siedlce i Łosice. Długość dróg publicznych na terenie gminy wynosi około 

111 km, w tym drogi powiatowe około 61 km, drogi gminne 51 km. Na terenie gminy 

występuje również krótki odcinek drogi wojewódzkiej - 0,5 km. Nawierzchnię twardą 

ulepszoną posiada prawie 85% dróg powiatowych.  

Sieć dróg publicznych na terenie Gminy Przesmyki przedstawia się następująco: 

– twarda ulepszona bitumiczna: 19 km; 

– twarda nieulepszona brukowcowa: 1km; 

– twarda nieulepszona tłuczniowa: 14km; 

– gruntowa wzmocniona żwirem, itp.: 5 km; 

– gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 12 km. 

Na terenie Gminy Przesmyki komunikację publiczną na trasach Siedlce - Łosice 

świadczą prywatne firmy przewozowe. Częstotliwość kursów oraz wielkość środków 

transportu uzależnione są od liczby osób korzystających z transportu. 

Przez południowo-wschodnią część gminy przebiega również linia kolejowa relacji 

Siedlce – Hajnówka z jednym przystankiem kolejowym w miejscowości Cierpigórz. Linia ta 

ma znaczenie głównie dla mieszkańców przyległej do niej wsi Cierpigórz i Zawady. 

4.2 Wodociągi i kanalizacja 

Obecnie cały obszar gminy jest zwodociągowany. Administrowaniem i eksploatacją 

sieci wodociągowej w gminie od 2000 r. zajmuje się Związek Komunalny Paprotnia  
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z siedzibą w Paprotni. Jest to związek międzygminny trzech gmin Przesmyki, Repki  

i Paprotnia. Teren Gminy Przesmyki zaopatrywany jest w wodę pitną z trzech ujęć: wody 

Paprotnia, Dąbrowa i Kamianki-Czabaje.  

Gmina Przesmyki posiada uregulowany system zaopatrzenia w wodę, korzystanie  

z wodociągów zapewnia bezpieczeństwo sanitarne poprzez dostarczanie wody pitnej dobrej 

jakości. Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w wodę pochodzącą z ujęć podziemnych. 

Wszystkie miejscowości w gminie posiadają sieć wodociągową za wyjątkiem nielicznych 

zabudowań kolonijnych. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 100%. Budowa sieci 

pozwoliła na nieograniczony dostęp do wody. Fakt ten ma duże znaczenie szczególnie teraz, 

kiedy okresy suszy występują coraz częściej i są coraz dłuższe. 

Długość sieci wodociągowej i liczbę przyłączy z poszczególnych ujęć wody 

przedstawia tabela poniżej. 

Długość sieci wodociągowej i przyłączy z poszczególnych ujęć wody 

Ujęcie wody 
Długość sieci 

(mb) 

Długość przyłączy 

(mb) 

Ilość przyłączy 

(szt.) 

Paprotnia 43 300 12 700 458 

Dąbrowa 33 200 10 500 305 

Kamianki-Czabaje 7 300 4 600 160 

Razem: 83 800 27 800 923 

 

W 2019r wybudowano 2 zdroje uliczne do cmentarzy: 

- W miejscowości Przesmyki – długość przyłącza 165,5mb, 

- W miejscowości Łysów –długość przyłącza 45,9mb. 

W zakresie kanalizacji sanitarnej Rada Gminy Przesmyki uchwałą z 2002 r. przyjęła 

„Program Sanitacji Gminy Przesmyki poprzez budowę biologicznych oczyszczalni 

przydomowych”. Od 2004 r. przy wsparciu funduszy krajowych i Unii Europejskiej 

wybudowano łącznie 546 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowań 

zagrodowych o przepustowości od 2-10 RLM oraz 5 dla obiektów komunalnych: 

– Urząd Gminy w Przesmykach – 3,2m
3
/d 

– Zespół Szkół w Przesmykach – 11,0 m
3
/d 

– Zespół Szkół w Łysowie – 5,8 m
3
/d. 

– Przedszkole w Przesmykach – 1,8 m
3
/d 

– Gminny Ośrodek Kultury – 1,8 m
3
/d. 
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Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych 

miejscowościach 

 

4.3 Gospodarka odpadami 

Realizując postanowienia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów.  

Gmina Przesmyki prowadziła odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy. Na dzień 31grudnia 2019 r. objętych 

systemem zostało 817 nieruchomości, w których zamieszkiwało 2656 osób. Mieszkańcy  

u źródła w swoich gospodarstwach domowych segregują odpady na następujące frakcje: 

tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier i tektura. 

W 2019 roku z terenu Gminy odpady odbierała firma PUK SERWIS Sp. z o.o. Siedlce. 

Odpady zmieszane odbierane były zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w okresie  

co dwa miesiące. Odpady segregowane odbierane były w innych terminach niż odpady 

komunalne zmieszane również z częstotliwością co dwa miesiące. W ciągu ostatnich 12 

miesięcy firma odebrała z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy łącznie 175,528 t 

odpadów segregowanych 94,008 t (53,56%), odpadów niesegregowanych 81,52 t (46,44%)  

i jest to o ponad pięć ton mniej niż w roku 2018 r. 

Ponadto w ubiegłym roku zorganizowano mobilne zbiórki odpadów elektrycznych 

których z terenu gminy odebrano 20,304 t i odpadów wielkogabarytowych 5,92 t. 

Głównym składnikiem kosztów nowego systemu jest wynagrodzenie Wykonawcy za 

usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, które w 2019 roku  wyniosło 159.390,60 zł. 
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Do powyższego zestawienia doliczyć należy koszty wynikające z obsługi systemu 

gospodarowania odpadami. Składają się na nie wydatki administracyjne takie jak: 

korespondencja, wynagrodzenia osobowe pracowników, inkaso, obsługa oprogramowania. 

Z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Gminie Przesmyki 

wynika, że wpłaty od mieszkańców za odbiór odpadów w 2019 r. pokryły koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Przesmyki.  

Ogólna ilości odpadów komunalnych w rozbiciu na poszczególne frakcje odebranych  

 z terenu Gminy Przesmyki w 2019 r.   

Nieruchomości zamieszkałe 

Rodzaj odpadów Ilość w tonach  

Niesegregowane odpady komunalne – nieruchomości zamieszkałe 81,52 

Opakowania z papieru i tektury 1,028 

Opakowania z tworzyw sztucznych 33,48 

Opakowania ze szkła 46,8 

Zmieszane odpady opakowaniowe 12,7 

Odpady wielkogabarytowe 5,92 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o różnych kodach 20,304 

Razem 201,752 

Podmioty – firmy i instytucje 

Rodzaj odpadów Ilość w tonach  

Niesegregowane odpady komunalne  46,02 

Opakowania z papieru i tektury 0,12 

Opakowania z tworzyw sztucznych 1,92 

Inne odpady o nieulegające biodegradacji – (cmentarze) 18,42 

Razem 66,48 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Przesmyki poziomach recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
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Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poziom wymagany 

rozporządzeniem 
12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom osiągnięty przez 

Gminę Przesmyki  
17,98 25,60 34,20   24,07  22,73  25,02 bd    

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania  [%] 

Poziom wymagany 

rozporządzeniem 
50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom osiągnięty przez 

Gminę Przesmyki 
16,65 15,99  15,99  15,35  7,65  9,72  bd   

Gmina Przesmyki w roku 2018 nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Z tego tytułu w drodze decyzji została nałożona na gminę 

kara w wysokości 1.992,00 zł. Kara na wniosek gminy została zawieszona do 30 października 

2020 r. W przypadku osiągnięcia przez gminę wymaganego poziomu recyklingu za 2019 rok 

kara zostanie umorzona. 

W celu osiągnięcia wymaganych poziomów podmiot odbierający odpady od ubiegłego 

roku prowadzi analizę morfologicznego składu odpadów. Przeprowadzone badania morfologii 

potwierdzają, że segregacja na terenie Gminy Przesmyki jest prowadzona prawidłowo i jak 

wynika ze wstępnych danych podmiotu odbierającego odpady Gmina Przesmyki w 2019 roku 

osiągnie wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 40%. W związku ze zmianą przepisów w 

zakresie terminu przesyłania sprawozdań przez podmioty odbierające odpady firmy mają czas 

na przekazanie danych o ilościach odebranych i zagospodarowanych odpadów do 30 czerwca 

bieżącego roku. 

Reasumując należy stwierdzić, że gospodarka odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Przesmyki jest prowadzona prawidłowo. Zdecydowana większość odpadów 

komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Ilość odpadów 

w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, mieszkańcy chętnie segregują 
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odpady natomiast problemem jest wzrost ilości odpadów problematycznych, które z uwagi na 

skład trafiają do strumienia odpadów zmieszanych jako pozostałości z sortowania.    

4.4 Ochrona Środowiska 

Środowisko przyrodnicze lub inaczej nazywane środowiskiem naturalnym, to 

całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, 

otaczających organizmy żywe. Jego elementy to: budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, 

stosunki wodne, gleba i organizmy żywe. Jedną z zasadniczych właściwości środowiska 

przyrodniczego jest równowaga naturalna, która zachodzi, gdy odpływ i dopływ energii i 

materii w przyrodzie są zrównoważone. Równowaga ta jest naruszana przez działalność 

człowieka, dlatego zachodzi konieczność jej ochrony. Na terenie gminy Przesmyki znajdują 

się trzy formy prawnej ochrony przyrody: 

– park krajobrazowy, 

– otulina parku krajobrazowego, 

– pomniki przyrody. 

Północny fragment gminy objęty jest ochroną w ramach Nadbużańskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny. Obszar o powierzchni 2.321 ha, co stanowi 19,8% 

powierzchni gminy. W 2006 roku ustanowiono plan ochrony parku Rozporządzeniem nr 20 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla Nadbużańskiego Parku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 172,poz. 6757)  

i Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego 

Parku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 35, poz.698). Wraz z wejściem w życie powyższych 

rozporządzeń wszelkie działania ochronne na terenie parku prowadzone są według 

obowiązującego planu ochrony parku. 

W Rozporządzeniu nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego 

Parku wskazano do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych stawy koło sołectwa 

Zaborów są to dwa zbiorniki pochodzenia antropogenicznego otoczone zadrzewieniami. 

Oprócz odbywającej tu lęgi krzyżówki Anas platyrhynchos stwierdzono występowanie 

rzadkich gatunków zwierząt: pijawki lekarskiej  Hirudo medicinalis i traszki zwyczajnej 

Triturus vulgaris. Stawy są także miejscem rozrodu licznych owadów (ważek, pluskwiaków 

różnoskrzydłych, chrząszczy). Miejsce to zasługuje na uwagę ze względu na duże wartości 

dydaktyczne. 
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Istotną rolę w strukturze obszarów cennych przyrodniczo odgrywa obszar funkcjonalny 

„Zielone Płuca Polski” będący częścią „Zielonych Płuc Europy”. W jego skład wchodzi cały 

obszar gminy Przesmyki. Zielone Płuca Polski utworzone zostały dla ochrony szczególnie 

cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych północno-wschodniej części Polski. 

Obszary te, uzupełnione o doliny rzek, są terenami o dużej atrakcyjności turystycznej. 

Na terenie gminy Przesmyki ponadto objęto ochroną prawną w formie pomników 

przyrody trzy lipy drobnolistne, klon zwyczajny, jesion wyniosły i głaz narzutowy. 

Obszar gminy Przesmyki leży w dorzeczu Bugu. Z podmokłych łąk na południe od wsi 

Kamianki-Wańki, wypływa rzeka Kołodziejka, lewobrzeżny dopływ Bugu. W dolinie 

Kołodziejki zachowały się resztki lasów łęgowych i olsy oraz fragmenty grądu niskiego.  

Na terenie gminy znajduje się szereg wód stojących, z których najważniejsze to jeziora  

w okolicach wsi Łysów (pn. Jadwiga, Gopło). 

Ponadto występuje wiele oczek wodnych, stawów i innych zbiorników lokalnych –

retencyjnych i przeciwpożarowych, najwięcej położonych w rejonie wsi Kamianki-Nicki, 

Kamianki Lackie, Kamianki-Wańki i Kamianki-Czabaje, w dolinie Kołodziejki.  

Ekosystemy leśne, które występują równomiernie na terenie całej gminy mają charakter 

stosunkowo niewielkich kompleksów. W zbiorowiskach leśnych znaczny udział mają 

dąbrowy świetliste, a w małym stopniu – bory mieszane żyzne. W środkowej części gminy 

dominują bory mieszane. Szczególnie interesujący florystycznie jest bór na południowy 

zachód od wsi Lipiny ze stanowiskiem widłaków.  

5 Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016-2022 

Strategia Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016 – 2022 została przyjęta uchwałą  

Nr IX/144/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia z dnia 22 listopada 2016 r. 

Strategia Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016-2022 jest istotnym elementem 

planowania rozwoju lokalnego. Jest to podstawowy instrument długofalowego zarządzania 

Gminą, który określa strategiczne kierunki rozwoju Gminy poprzez sformułowanie misji  

i docelowej wizji gminy w określonej perspektywie czasowej. Określa priorytety i cele 

polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze gminy oraz stanowi 

również podstawę do opracowania i wdrożenia projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.  
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Strategia stanowi diagnozę stanu obecnego oraz zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb 

oraz wynikających z nich kierunków działania, które mogą przyspieszyć rozwój Gminy 

Przesmyki, co w rezultacie podniesie poziom życia jej mieszkańców. Dokument ten jest 

swego rodzaju „busolą” dla władz oraz mieszkańców gminy, wskazującą na najważniejsze 

problemy Gminy Przesmyki oraz sposoby ich rozwiązania w postaci konkretnych zadań  

do wykonania. Stanowi ponadto cenne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów  

o przyjętych oraz planowanych kierunkach rozwoju. 

 

W I Z J A 

Gmina Przesmyki – Gmina przyjazna mieszkańcom, inwestorom 

i środowisku naturalnemu, z pełną infrastrukturą techniczną 

i społeczną, tworząca wysokiej jakości przestrzeń do życia i działania 

 

 

I Cel strategiczny II Cel strategiczny III Cel strategiczny 

Aktywizacja gospodarcza Wzrost jakości  Ochrona i kształtowanie 

Gminy i zwiększenie życia mieszkańców środowiska naturalnego 

atrakcyjności lokalnego  i kulturowego 

rynku pracy 

 

I Cel strategiczny – Aktywizacja gospodarcza gminy i zwiększenie atrakcyjności 

lokalnego rynku pracy 

1. Stworzenie na terenie Gminy korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

sprzyjającej powstawaniu nowych miejsc pracy – Gmina jest otwarta dla potencjalnych 

inwestorów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przesmyki wyznaczono tereny aktywności gospodarczej. 

2. Wspieranie procesów restrukturyzacji rolnictwa – Gmina popiera inicjatywy rolników, 

prowadzi Lokalne Centrum Kompetencji z którego mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy 

rolnicy,  wspiera ich przy wypełnianiu wniosków.  

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie aktywności obywatelskiej 

oraz minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia – Gmina poprzez działania 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowych Instytucji Kultury realizuje 

przedmiotowe zadanie.  

II Cel strategiczny – Wzrost jakości życia mieszkańców 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie realizowane przez właścicieli 

nieruchomości  
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2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych oraz chodników 

 Przebudowa drogi gminnej Kamianki Lackie - Bartków (na dz. nr 57 – na odcinku 

762,75m) - wartość robót budowlanych 196.727,82zł, kwota dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego  98.363,91zł 

 Przebudowa drogi wewnętrznej do wsi Raczyny – opracowano kosztorys inwestorski i 

przedmiar robót. W dniu 13 grudnia 2019 r. złożony został wniosek o dotację ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowita wartość zadania 270 408,96 zł, 

wnioskowana kwota 135.204,00zł. 

3. Rozwój odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła, chłodu i energii 

elektrycznej 

 Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - 

etap II – w dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja otwarcia projektu  

z udziałem przedstawicieli Gmin Partnerskich, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy instalacji 

OZE, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania 

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. 

Wartość brutto umowy 11.976.882,96 zł. W dniu 08.10.2019 r. wpłynął wniosek 

Wykonawcy o skrócenie terminu realizacji zadania do 15.07.2020 r. oraz zmniejszenia 

liczby etapów inwestycji z pięciu do trzech. 30 października 2019 r. podpisano aneksy do 

umów z Wykonawcą instalacji OZE oraz Inspektorem Nadzoru zgodnie z którymi umowy 

zostaną realizowane do dnia 15 lipca 2020 r. W ramach projektu zamontowane zostaną 4 

instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz kolektory słoneczne 

i instalacje fotowoltaiczne w 1072 gospodarstwach domowych na terenie 96 miejscowości 

(Kolektory – 725, Instalacje – 347), w naszej gminie 225 (Kolektory – 153, Instalacje – 

72). Na terenie naszej gminy zostały zakończone prace związane z montażem instalacji 

kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Zostały zamontowane niemal 

wszystkie. Całkowita wartość projektu 12.183.978,96 zł. (w tym Gmina Przesmyki: 

2.580.164,96 zł.), wnioskowana kwota dofinansowania 7.838.091,10 zł. (70% kosztów 

kwalifikowalnych).  

4. Wzrost atrakcyjności przestrzennej gminy poprzez modernizację budynków 

użyteczności publicznej oraz obiektów pełniących funkcje kulturalne wraz  

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 
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 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z montażem ogólnodostępnej altany 

rekreacyjnej we wsi Cierpigórz – wartość całkowita 29.466,40zł, kwota dotacji 

10.000,00zł,  

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z malowaniem pomieszczeń w świetlicy 

wiejskiej w Łysowie – wartość całkowita 21.000,00zł, kwota dotacji 10.000,00zł,  

 Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje rekreacyjne w 

miejscowości Pniewiski - wartość całkowita inwestycji 48,629,27zł; kwota dotacji 

10.000,00zł.  

 Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Przesmykach - zadanie realizowane 

przez Zespół Szkół w Przesmykach. Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł, kwota 

dotacji 71 500,00 zł. 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację 

zabytkowego obiektu - Kopca Piłsudskiego – złożono sprawozdania i wniosek o płatność. 

Wartość całkowita 53.932,85zł., na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w 

wysokości: 30.829,00zł - EFRROW, 8.814,50zł – dotacja MWKZ, 12.867,17zł - dotacja 

ze środków Województwa Mazowieckiego. Wkład własny – 1.422,18 zł. 

5. Przebudowa systemu produkcji wody na ujęciu Kamianki-Czabaje 

 „Modernizacja SUW Kamianki Czabaje” – zadanie realizowane przez Związek 

Komunalny „Paprotnia”. 

6. Wykonanie odwiertu awaryjnej studni głębinowej na terenie ujęcia Dąbrowa 

 „Podwyższenie bezpieczeństwa gospodarki wodno – ściekowej mieszkańcom Gmin 

Paprotnia, Przesmyki i Repki” – zadanie realizowane przez Związek Komunalny 

„Paprotnia”, umowa podpisana w roku 2018, realizacja zadania na przełomie lat 2018-

2019 

7. Organizacja cyklicznych imprez o zasięgu ponadlokalnym, które będą przyciągały 

turystów 

 15 września w Gminie Przesmyki odbył się po raz dwudziesty drugi Festyn „Dokopiny 

Ziemniaka”, którego celem jest integracja środowiska, promocja Gminy Przesmyki, 

folkloru podlaskiego i regionalnych potraw ziemniaczanych.  

 Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych 

form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki oraz Dzień Seniora. 

8. Wzbogacenie wyposażenia placówek oświatowych w nowoczesne pomoce 

multimedialne 
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9. Dążenie do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na uczniów zdolnych 

10. Realizacja komplementarnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju działalności 

kulturowej i sportowo-rekreacyjnej 

11. Tworzenie przestrzeni dla rodziny i seniorów 

 Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych 

form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki oraz Dzień Seniora. 

IIII Cel strategiczny – Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego i kulturowego 

1. Rozwój infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku naturalnemu 

(oczyszczalnie przydomowe, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny 

wiatrowe, pompy ciepła, biogazownie) 

2. Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów 

 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przesmyki –  

w 2019 roku z terenu Gminy odpady odbierała firma PUK SERWIS Sp. z o.o. Siedlce. 

 Organizacja zbiórki elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych. 

 Inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Przesmyki - w dniu 19 grudnia 

2019 został złożony wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

3. Wspieranie modernizacji lokalnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk 

węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą – zadanie realizowane przez 

właścicieli nieruchomości 

4. Propagowanie termomodernizacji obiektów 

 Gmina Przesmyki prowadziła akcje informacyjne dla mieszkańców Gminy  

o możliwościach pozyskania środków na termomodernizacje obiektów mieszkalnych, np. 

w ramach programu Czyste powietrze 

5. Zalesienia gorszych klas ziemi i nieużytków – zadanie realizowane przez właścicieli 

nieruchomości  

6. Demontaż, transport, i utylizacja materiałów zawierających azbest 

 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przesmyki – 

etap X  

7. Zagospodarowanie i odrestaurowanie obiektów zabytkowych celem przywrócenia ich 

świetności i wykorzystania na cele związane z turystyką i promocją gminy 



Raport o stanie Gminy Przesmyki za rok 2019r. 

 

41 

 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację 

zabytkowego obiektu - Kopca Piłsudskiego – złożono sprawozdania i wniosek o płatność. 

Wartość całkowita 53.932,85zł., na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w 

wysokości: 30.829,00zł - EFRROW, 8.814,50zł – dotacja MWKZ, 12.867,17zł - dotacja 

ze środków Województwa Mazowieckiego. Wkład własny – 1.422,18 zł. 

 Gmina pomogła w przygotowaniu dwóch wniosków dla Parafii w Łysowie do 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz UM WM na zadanie pn. 

Remont zabytkowego parkanu przy kościele p. w. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie. 

Parafia uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, wartość całkowita zadania 

78.287,95zł, kwota dotacji 37.000,00zł. 

8. Pogłębianie wiedzy o kulturze i tradycjach lokalnych i regionalnych oraz ukazanie 

folkloru jako ważnego elementu w kształtowaniu życia społeczności 

9. Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez prowadzenie 

edukacji w zakresie m.in.: konieczności selektywnej zbiórki opadów, ograniczenia 

emisji, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 

Gmina Przesmyki prowadziła akcje informacyjne dla mieszkańców Gminy  

o możliwościach pozyskania środków na termomodernizacje obiektów mieszkalnych  

i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz akcje informacyjne o konieczności 

ograniczenia niskiej emisji i podnoszenia poziomu efektywności energetycznej. 

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przesmyki i miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 

Polityka przestrzenna Gminy Przesmyki została określona w „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki” uchwalonym uchwałą 

Rady Gminy Przesmyki Nr XIX/145/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Wyraża się  

w inicjowaniu działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców. Wymaga to 

wyprzedzającego przygotowywania i uzbrajania terenów dla budownictwa mieszkaniowego  

i usługowego, zwłaszcza w miejscowości gminnej Przesmyki oraz w Łysowie i Dąbrowie,  

w których obserwuje się koncentrację ludności. Z tego względu odbywa się dalsza rozbudowa 

sieci wodociągowej, poprzez przyłączanie do niej części zabudowy rozproszonej, obecnie 

pozostającej poza tym systemem. Gospodarka ściekowa jest rozwiązywana poprzez 

rozbudowę kanalizacji w oparciu o system przydomowych oczyszczalni ścieków.  
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We współdziałaniu z Rejonem Energetycznym prowadzona jest modernizacja sieci 

elektroenergetycznych, zapewniająca poprawę parametrów zasilania w energię elektryczną.  

Poprawa obsługi mieszkańców jest osiągana m.in. przez dostosowywanie systemów 

oświaty i służby zdrowia do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza demograficznych. 

Czynione są też starania na rzecz poprawy warunków rozwoju kultury, sportu i rekreacji oraz 

zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego. W celu 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie dostępu do obszarów przestrzeni 

publicznych, które mają sprzyjać nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz stanowić 

skupienie usług publicznych, wyznaczono tzw. centra wsi.  

Rozwój gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej odbywa się poprzez 

wspomaganie przedsięwzięć prowadzących do uruchamiania lub powiększania skali 

produkcji i usług, a przez to do zmniejszania bezrobocia, wzrostu zamożności i lepszego 

zaspokajania potrzeb ludności. Mając na uwadze dążenie do wzrostu konkurencyjności 

gospodarki Gminy, szczególną funkcję spełniają tereny aktywności gospodarczej, jako 

predysponowane do lokalizowania działalności gospodarczej.  

Ochrona środowiska przyrodniczego odbywa się poprzez egzekwowanie przepisów 

prawnych dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, lasów, ochrony gleb. 

Ochronie wód służy system przydomowych oczyszczalni oraz zorganizowany system odbioru 

i utylizacji odpadów stałych. Ochronę powietrza atmosferycznego realizuje się poprzez 

stopniowe ograniczanie spalania węgla zastępując go olejem opałowym, drewnem i gazem 

ziemnym oraz wspomagając energią słoneczną. 

Szczególną uwagę w Gminie Przesmyki zwraca się na pozyskiwanie energii ze źródeł 

odnawialnych i niekonwencjonalnych, w tym energię słońca, wiatru biogazu, biomasy, wody, 

geotermii do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Największym zainteresowaniem będzie 

objęty rozwój energetyki prosumenckiej, polegającej na instalowaniu mikroinstalacji (głównie 

paneli fotowoltaicznych) przez inwestorów w celu pokrycia własnego zapotrzebowania na 

energię.  

Ochrona wartości kulturowych polega na utrzymaniu należytego stanu technicznego 

obiektów zabytkowych i uzgadnianiu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich 

przedsięwzięć w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do 

obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków oraz obiektów zainteresowania 

konserwatorskiego. 

Polityka przestrzenna Gminy jest realizowana w dalszym ciągu poprzez wydawanie 

decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
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publicznego w oparciu o przepisy szczególne, kierując się wskazaniami niniejszego Studium 

oraz egzekwowanie przepisów prawa budowlanego. Obszarem szczególnego zainteresowania 

będzie miejscowość gminna Przesmyki oraz miejscowości Łysów i Dąbrowa, a także tereny 

przewidziane pod dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej  

z dopuszczeniem usług wyznaczone wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Rozwój 

terenów budowlanych winien być dostosowany do ruchu budowlanego w Gminie  

w powiązaniu z dalszym wyposażaniem w zbiorcze systemy infrastruktury technicznej.   

W dniu 19 lipca 2019 r. Rady Gminy Przesmyki podjęła Uchwałę Nr IX/53/2019  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przesmyki. Zakres zmiany dokumentu dotyczy 

ochrony gruntów przed nową zabudową kubaturową, położonych w granicach 

administracyjnych Gminy oraz zmian w tekście Studium w zakresie dotyczącym 

przeznaczenia terenów, w odniesieniu do terenów aktywności gospodarczej AG, polegających 

na doprecyzowaniu dopuszczanych rodzajów działalności na ww. terenach. 

Załącznik graficzny do ww. uchwały został zmieniony Uchwałą Rady Gminy 

Przesmyki z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przesmyki. 

W roku 2019 wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy oraz 5 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Uchwałą Nr XI/64/2019 Rada Gminy Przesmyki uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków numerem 133/2, położonej w miejscowości Tarkówek, gmina Przesmyki wraz  

z „Prognozą oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 

133/2, położonej w miejscowości Tarkówek, gmina Przesmyki”. Wniosek o sporządzenie 

planu dla przedmiotowej nieruchomości wpłynął w dniu 14 września 2018 r. w związku  

z planowaną działalnością gospodarczą handlowo-usługowo-produkcyjną.  

5.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Przesmyki na lata 2018-2023  

Uchwałą nr XXXIII/229/2018 z dnia 22 marca 2018r Rada Gminy Przesmyki przyjęła 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przesmyki na lata 

2018-2023. 
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Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia 

lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 17 lokali w tym jeden lokal socjalny o powierzchni 

37m
2
.  Łączna powierzchnia   użytkowa wszystkich lokali wynosi 775,54m

2
. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Przesmyki oraz jego stan techniczny w 2019r. 

Lp. Adres lokalu Powierzchnia 

lokalu w m
2
 

Stan techniczny 

budynku 

 Przesmyki ul. 11 Listopada 13 (104,80) bardzo dobry 

1. Przesmyki ul. 11 Listopada 13 43,40 bardzo dobry 

2. Przesmyki ul. 11 Listopada 13 61,40 bardzo dobry 

 Przesmyki ul. Narutowicza 18A  (412,74) bardzo dobry 

3. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/1 47,45 bardzo dobry 

4. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/2 49,21 bardzo dobry 

5. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/3 42,05 bardzo dobry 

6. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/4 49,20 bardzo dobry 

7. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/5 41,61 bardzo dobry 

8. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/6 47,58 bardzo dobry 

9. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/7 48,36 bardzo dobry 

10. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/8 40,00 bardzo dobry 

11. Przesmyki ul. Narutowicza 18A/9 47,28 bardzo dobry 

 Łysów 89  (120,00) bardzo dobry 

12. Łysów 89 40,00 bardzo dobry 

13. Łysów 89 40,00 bardzo dobry 

14. Łysów 89 40,00 bardzo dobry 

 Łysów 111  (138,00) średni 

15 Łysów 111  54,00 średni 

16 Łysów 111  47,00 średni 

17 Łysów 111 - lokal socjalny 37,00 średni 

 

Stan techniczny budynków, będących w zasobie mieszkaniowym Gminy  jest dobry,  

znaczna  część budynków została wyremontowana w 2013r.  Zakres prac remontowych jest 

weryfikowany przed przystąpieniem do jego realizacji.  Dla zapewnienia właściwego stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy  zabezpieczane są w kolejnych latach środki 

finansowe adekwatne do potrzeb remontowych i modernizacyjnych. 
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W lokalu należącym do mieszkaniowego zasobu gminy Wójt Gminy  ustala stawkę 

bazową czynszu za 1m
2
 powierzchni użytkowej lokalu w drodze zarządzenia, którą może 

podwyższyć nie częściej niż 1 raz w roku. Ustalona stawka bazowa  stanowi podstawę 

(100%) i jest podwyższana  o odpowiedni % w zależności  od czynników podwyższających 

wartość użytkową lokalu. 

W 2019r podpisano 3 umowy na najem lokalu mieszkalnego w Przesmykach przy ul. 

Narutowicza 18A. Umowy zostały podpisane na czas określony. 

Zasady przydziału lokalu gminnego reguluje Uchwała nr XXXIII/228/2018 Rady 

Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018r w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przesmyki. 

5.4 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Przesmyki na lata 

2017-2019 

Zarządzeniem Nr W.120.19.2016 z dnia 30 grudnia 2016r Wójt Gminy Przesmyki 

przyjął Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przesmyki na lata 2017-

2019. Gmina Przesmyki gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej  

gospodarki, na postawie obowiązujących przepisów prawa uwzględniając w pierwszej 

kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób 

nieruchomości może zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej. Założenie  te dotyczą  w szczególności  realizacji  zadań własnych 

gminy, istotnych celów publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej a także na realizacje  

innych celów publicznych.  

Zasób Gminy Przesmyki, który podlega gospodarowaniu, obejmuje tereny o łącznej 

powierzchni  232,00 ha, z tego: 

- Grunty orne 5,00ha, 

- Pastwiska trwałe 2,00ha 

- Grunty rolne zabudowane 3,00ha 

- Lasy 9,00ha 

- Grunty zadrzewione i zakrzewione 2,00ha 

- Grunty zabudowane 6,00ha 

- Drogi 192,00ha 

- Grunty pod wodami 1,00ha 

- Nieużytki 12,00ha 
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Powyższe dane dotyczą nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli  takich 

co do których Gmina Przesmyki posiada tytuł własności.  

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2019 r. 

- Ustanowiono  na czas nieoznaczony za jednorazowym wynagrodzeniem  w kwocie 

34,00zł netto służebność gruntową na działce gminnej nr 294 w miejscowości Przesmyki. 

Służebność gruntowa ustanowiona jest celem budowy przyłącza kablowego nN w pasie 

gruntu o długości 6 metrów i szerokości 0,5metra wraz z wszelkimi obiektami  

i urządzeniami niezbędnymi do jego eksploatacji będących na nieruchomości, na rzecz 

PGE Dystrybucja S.A.  

- Dokonano rozgraniczenia nieruchomości gminnej w miejscowości Przesmyki pomiędzy      

Gminą i osobami fizycznymi. 

Nieruchomości, których trwałe rozdysponowanie nie jest możliwe przeznacza się do 

wydzierżawienia lub najmu. W 2019r wydzierżawiano: 

 użytki rolne:  2 498ha 

 nieruchomości przeznaczone pod  stację telefonii komórkowej -  0,0369ha 

 dzierżawione są także grunty o pow.10m
2 

na cele zbiórki odzieży 

 dwa miejsca parkingowe pod autobusy. 

Gmina Przesmyki wynajmuje 6 lokali użytkowych o łącznej pow. 479,27m
2 

 w tym  

w miejscowościach: 

 Przesmyki 4 lokale o łącznej pow.316,25m
2
 

 Łysów 1 lokal o pow. 57,02 m
2
 

 Dąbrowa 1 lokal o pow. 106 m
2
 

5.5 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Przesmyki 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Przesmyki został przyjęty uchwałą  

Nr XVI/130/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 21 czerwca 2016 r. 

Jest to dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających  

do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, 

zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności 

energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych 

użytkowników energii.   

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynęło na poprawę stanu 

środowiska i jakości życia mieszkańców gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat 
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temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji  

i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego 

oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim 

zakresem całkowity obszar terytorialny gminy Przesmyki. Działania w nim ujęte przyczyniają 

się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. 

Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do 

poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza 

oraz plany działań krótkoterminowych. 

W ujęciu lokalnym zadaniem PGN jest natomiast uporządkowanie i organizacja działań 

podejmowanych przez gminę sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie 

oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem 

tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości. 

 

 

Zestawienie działań zrealizowanych w roku 2019: 

Nr Działanie Zrealizowane zadania 

1 

Program 

termomodernizacji 

budynków 

użyteczności 

publicznej wraz  

z audytem 

energetycznym 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań dotyczących 

budynków użyteczności publicznej. 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych – zadanie realizowane 

przez właścicieli nieruchomości.  

2 
Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 
W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

3 

Montaż 

odnawialnych źródeł 

energii na obiektach 

publicznych 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

4 

Wymiana 

energochłonnego 

oświetlenia  

w obiektach 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 
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publicznych 

5 

Rozwój 

rozproszonych źródeł 

energii – mikro  

i małe instalacje 

W dniu 2 października 2019 r. Gmina Przesmyki podpisała umowę z 

Wykonawcą zadania instalacji OZE w ramach projektu „Słoneczne 

Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią 

przyszłości – etap II" współfinansowanego ze środków RPO WM 

2014-2020. Wartość brutto umowy 12 207 867,96 zł brutto. 

W wyniku realizacji projektu powstanie 1076 instalacji OZE, z czego 

351 to instalacje PV w tym 347 instalacje w gospodarstwach 

domowych, a 4 na budynkach użyteczności publicznej, zaś 725 to 

kolektory słoneczne. Na terenie Gminy Przesmyki zamontowane 

zostaną 153 instalacje kolektorów słonecznych oraz 73 instalacje 

fotowoltaiczne. 

6 

Rozwój 

rozproszonych źródeł 

energii - kolektory 

słoneczne 

7 

Ograniczanie niskiej 

emisji z budynków 

mieszkalnych 

Wymiana lokalnych kotłów węglowych wykorzystywanych do 

ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach 

mieszkalnych – zadanie realizowane przez osoby fizyczne będące 

właścicielami domów jednorodzinnych (brak danych  

o przedmiotowym działaniu)  

8 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

W ramach zadania paluje się następujące działania: ocieplenie 

obiektu, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, modernizacja 

systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacyjnego, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii, implementacja systemów 

zarządzania energią – zadanie realizowane przez osoby fizyczne 

będące właścicielami domów jednorodzinnych (brak danych  

o przedmiotowym działaniu)  

9 

Rozwój 

budownictwa 

pasywnego  

i energooszczędnego 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

10 Ecodriving W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

11 

Wspomaganie 

prowadzenia 

edukacji 

ekologicznej przez 

instytucje oświatowe, 

ośrodki kształcenia, 

organizacje 

pozarządowe i grupy 

obywatelskie 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

12 

Organizacja akcji 

społecznych 

związanych  

z ograniczeniem 

emisji, efektywnością 

energetyczną oraz 

wykorzystaniem 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 
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odnawialnych źródeł 

energii 

13 
Budowa ścieżki 

rowerowej 
W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

14 

Wdrażanie systemu 

zielonych zamówień 

publicznych 

W roku 2019 nie realizowano tego rodzaju zadań 

5.6 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przesmyki 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przesmyki do roku 2020 został przyjęty 

uchwałą Nr XXXIII/2020/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 marca 2018 r. 

Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej  

z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi 

podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania  

i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.  

Celami realizacji programu ochrony środowiska są: poprawa stanu i ochrona 

środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono zadania, 

których realizacja przekłada się na poprawę stanu środowiska w gminie.  

W POŚ dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano 

możliwości jego poprawy na terenie gminy Przesmyki z uwzględnieniem dziesięciu obszarów 

przyszłej interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, gospodarowanie wodami, gleby, 

zasoby geologiczne, zasoby przyrodnicze, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz zapobieganie powstawaniu 

odpadów, zagrożenia poważnym awariami. 

W Programie Ochrony Środowiska zostały ujęte zadania, jakie gmina Przesmyki 

zamierza zrealizować w celu poprawy stanu środowiska. Zadania te będą dotyczyły głównie 

poprawy jakości powietrza, gospodarki wodno–ściekowej oraz gospodarki odpadami.  
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Zadania realizowane w roku 2019 

Obszar 

interwencj

i 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Ochrona 

klimatu  

i jakości 

powietrza 

Poprawa 

jakości 

powietrza na 

terenie gminy 

Termomoderniz

acja budynków 

W roku 2019 nie realizowano zadań z tego kierunku 

interwencji. 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych – zadanie 

realizowane przez właścicieli nieruchomości.  

Modernizacja 

oświetlenia 

W roku 2019 nie realizowano zadań z tego kierunku 

interwencji. 

Rozwój OZE 

W dniu 2 października 2019 r. Gmina Przesmyki 

podpisała umowę z Wykonawcą zadania instalacji OZE 

w ramach projektu „Słoneczne Gminy Wschodniego 

Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap 

II" współfinansowanego ze środków RPO WM 2014-

2020. Wartość brutto umowy 12 207 867,96 zł brutto. 

W wyniku realizacji projektu powstanie 1076 instalacji 

OZE, z czego 351 to instalacje PV w tym 347 instalacje 

w gospodarstwach domowych, a 4 na budynkach 

użyteczności publicznej, zaś 725 to kolektory 

słoneczne. Na terenie Gminy Przesmyki zamontowane 

zostaną 153 instalacje kolektorów słonecznych oraz 73 

instalacje fotowoltaiczne. 

Ograniczenie 

emisji  

z transportu 

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników w 

ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Kamianki 

Lackie – Bartków”. Zakres obejmował 

Przebudowę drogi gminnej Kamianki Lackie - Bartków 

polegającej na wykonaniu nawierzchni z betonu 

asfaltowego na powierzchni 3 874,90 m
2
, na odcinku 

762,75m, szerokości 5,0 m 

Przebudowa drogi wewnętrznej do wsi Raczyny – 

opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót. 

W dniu 13 grudnia 2019 r. złożony został wniosek o 

dotację ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Prowadzenie 

działań 

edukacyjnych 

W roku 2019 nie realizowano zadań z tego kierunku 

interwencji. 
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Obszar 

interwencj

i 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Gospodark

a wodno-

ściekowa 

Poprawa 

jakości wód 

powierzchnio

wych  

i podziemnych 

Rozbudowa 

infrastruktury 

wodno-

ściekowej 

Odwiert awaryjnej studni głębinowej na terenie ujęcia 

Dąbrowa -w celu zabezpieczenia ciągłego zaopatrzenia 

w wodę miejscowości w przypadku awarii pompy 

głębinowej w studni nr 1. Studnia awaryjna jest 

zlokalizowana obok istniejącej nr 1, na terenie SUW 

Dąbrowa. Operacja realizowana przez Związek 

Komunalny „Paprotnia” i współfinansowana ze 

środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną 

i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Budowa przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej 

(głównie nowa zabudowa) – zadanie realizowane przez 

właścicieli nieruchomości 

Gospodark

a 

odpadami 

i 

zapobiega

nie 

powstawa

niu 

odpadów 

Realizacja 

zadań 

zgodnych  

z regulaminem 

utrzymania 

czystości  

i porządku  

w gminie 

Poprawa 

gospodarki 

odpadami 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Przesmyki - etap  

X”. W 2019 roku z dotacji skorzystało 13 

mieszkańców. Zutylizowano 2 858 m
2
 płyt azbestowo-

cementowych co stanowi 36,75 ton 

5.7 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terenie Gminy Przesmyki na lata 2009 – 2032. 

Gmina Przesmyki posiada program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

od 2009 roku. W roku 2019 Gmina Przesmyki skorzystała z możliwości pozyskania dotacji na 

opracowanie nowego aktualnego programu, który został przyjęty Uchwałą Nr XV/90/2020 

Rady Gminy Przesmyki w dniu 30 stycznia 2020 r. 

Nowy program wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji w terenie został opracowany  

w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który realizowało  

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.  

Na terenie Gminy obecnie zinwentaryzowanych jest do unieszkodliwienia ponad 4 800 

ton wyrobów są to Płyty azbestowo-cementowe faliste oraz w niewielkiej ilości płaskie 

stosowane jako pokrycia dachowe. 
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Od roku 2010 Gmina Przesmyki corocznie wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska o dotację na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Dotychczas przy udziale środków funduszu unieszkodliwiono 756,37 ton. 

W 2019 roku z dofinansowania WFOŚiGW w ramach programu „Usuwanie  

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” 

skorzystało 13 mieszkańców Gminy Przesmyki. Odebrano i przekazano na składowisko 

odpadów niebezpiecznych 36,75 ton wyrobów (2 858 m
2
) - płyt falistych azbestowo- 

cementowych stosowanych w budownictwie jako pokrycia dachowe. 

Wartość ogółem zadania wyniosła 19 325,04 zł z tego dotacja WFOŚiGW wyniosła 13 

527,53zł, wkład własny mieszkańców 5 797,51 zł.  

Usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów  zawierających azbest wykonywała 

firma, posiadająca stosowne zezwolenia do wykonywania tego rodzaju prac oraz transportu 

wyrobów. Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca przekazywał dla właściciela 

oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kartę przekazania 

odpadów na składowisko. 

5.8 Program opieki nad zwierzętami 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Przesmyki w 2019 r. przyjęty zastał uchwałą nr V/30/2019 Rady Gminy 

Przesmyki z dnia 19 marca 2019 roku. 

Cele Programu: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

- odławianie bezdomnych zwierząt;  

- ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne sterylizacje albo 

kastracje bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt,  

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

- usypianie ślepych miotów;  

- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

W 2019 roku zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

oraz odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przesmyki wykonywało Schronisko 

dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, z którym Gmina miała podpisaną umowę.  
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Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustalono wynagrodzenie jednorazowe  

w wysokości 1400 zł brutto za jedną sztukę. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt Gmina realizowała poprzez współpracę z lek. wet. Mieczysławem 

Osikiem prowadzącym Gabinet Weterynaryjny w Przesmykach, z którym Gmina miała 

podpisaną umowę. 

Na realizację zadań wynikających z Programu na 2019r. zabezpieczono w budżecie 

Gminy środki finansowe w kwocie 12 800zł, w tym na: 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, ich 

odławianie oraz obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierza w schronisku – 4.200 zł. 

- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 100 zł. 

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (sterylizacja, szczepienia, 

odrobaczanie, itp.) – 2.000 zł. 

- uśpienie ślepych miotów – 140 zł. 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt – 2.160 zł. 

- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarczych – 200 zł. 

W 2019r odłowiono 4 psy, wykonano 8 sterylizacji, zakupiono karmę. Koszty 

poniesione na realizację programu w 2019 r. wyniosły 9.721,30 zł. 

5.9 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przesmyki 

na lata 2010-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2020 

Strategia została opracowana zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) i przyjęta do realizacji na 

podstawie Uchwały Nr XXX/167/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 25 stycznia 2010 roku. 

Opracowana strategia jest długofalowym programem działania władz samorządowych  

i instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, wskazuje strategiczne 

kierunki działania poprzedzone wnikliwą analizą problemów społecznych występujących  

w gminie.  

Dokument, jest podstawą do realizacji działań podejmowanych w celu niwelowania  

i zmiany negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie naszej gminy. Zawarte 

rozwiązania służą poprawie warunków życia i zaspokajaniu potrzeb wybranych kategorii 

osób i rodzin. Strategia promuje kierunek przejścia, od modelu nastawionego na wsparcie 
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materialne, do modelu nastawionego na wzmacnianie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. W ujęciu strategicznym pomoc 

społeczna w gminie Przesmyki polegać ma nie tylko na udzielaniu wsparcia finansowego, ale 

przede wszystkim na szeroko rozumianej pracy socjalnej nastawionej na wzmocnienie postaw 

aktywnych, na stworzeniu systemu wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego oraz 

ścisłej partnerskiej współpracy i powiązaniu działań instytucji i organizacji w wypracowaniu 

lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przesmyki na lata 2009-2015 

z perspektywą na lata 2016-2020 składa się z trzech części, tj. części wstępnej, diagnostycznej 

i programowej. W części programowej dokumentu zostały przedstawione najistotniejsze 

założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata. Zostały one ujęte w formie misji, 

celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. Misja gminnej polityki 

społecznej brzmi: „Wspólnie budujemy efektywny system wsparcia społecznego dla 

mieszkańców naszej gminy, sprzyjający osobistemu rozwojowi, wspierający dążenie rodzin 

do życia w godnych warunkach i prawa dziecka do życia w szczęśliwej rodzinie, 

przeciwdziałający marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.” Podstawowe priorytety  

i kierunki działań dotyczą: 

- Aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

- Tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny, 

- Zintegrowanego system wsparcia i aktywizacji osób starszych, chorych  

i niepełnosprawnych, 

- Wzmocnienia lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 

Dokument charakteryzuje w szczególności działania instytucji rozwiązujących kwestie 

społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb wybranych kategorii 

osób i rodzin. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przesmyki obejmuje 

i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów lokalnej pomocy 

społecznej. 

Do oceny poziomu wdrażanych zmian służą doroczna ocena zasobów pomocy 

społecznej i sprawozdanie roczne kierownika GOPS, w którym zawarte jest odniesienie do 

strategii. 

Kierunki działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach w 2019r. są 

zgodne z zapisami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Przesmyki na lata 2009-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. 
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Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju, wzrost ilości i wysokości świadczeń 

socjalnych (świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie rodzicielskie, złotówka za 

złotówkę, świadczenie „Dobry start”), które otrzymują rodziny spowodowały zmniejszenie 

się zapotrzebowania na świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Świadczenia 

wychowawczego nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych 

systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu 

alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

Znaczna pomoc finansowa państwa dla rodzin z dziećmi przyczyniła się do poprawy 

warunków ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie, jednak nie rozwiązuje wszystkich 

problemów z którymi borykają się rodziny. Wzrastają problemy opiekuńczo wychowawcze, 

zagrożenia związane z nałogami i przemocą w rodzinie. Zawsze znajdą się osoby i rodziny 

które z różnych przyczyn, zdrowotnych, niepełnosprawności, uzależnień, czy nałożenia się 

wielu problemów nie poradzą sobie z ich rozwiązaniem samodzielnie. W tych przypadkach 

wspólne działania wielu instytucji i osób dają szansę na kompleksową i długofalową pomoc 

tym osobom w trudnej sytuacji. Praca na rzecz osób potrzebujących to nie tylko liczby 

wydanych decyzji, przyznanych i wypłaconych świadczeń. To pomoc w rozwiązywaniu wielu 

skomplikowanych spraw życiowych. Nieocenioną rolę w niesieniu pomocy odgrywają osoby 

nie związane zawodowo z pomocą społeczną, m. in. sąsiedzi, sołtysi, radni i wielu innych 

ludzi, którzy potrafią dostrzec różnego rodzaju problemy i zagrożenia informując o tym na 

bieżąco Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5.10 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 

1111 ze zm.) Rada Gminy Przesmyki Uchwałą nr XXXIII/225/2018 z dnia 22 marca 2018r. 

przyjęła trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 . 

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Przesmyki na lata 2018-2020 jest stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego 

funkcjonowania rodzin z dziećmi z terenu Gminy Przesmyki. 

Program adresowany jest do rodzin wychowujących dzieci, rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także do rodzin, które 

wyrażają wolę współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi objętymi instytucjonalną 

lub rodzinną pieczą zastępczą.  
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Głównym celem programu jest stworzenie optymalnych warunków do wychowania 

dzieci w rodzinie biologicznej oraz wspieranie rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Cele operacyjne dotyczą: 

- Przeciwdziałania, marginalizacji i degradacji rodziny, 

- Wsparcia rodzin w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

- Współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka i rodziny, 

- Pomocy w integracji i dążeniu do reintegracji rodziny. 

Program zakłada realizację działań profilaktycznych na rzecz rodziny poprzez 

doskonalenie metod pracy z rodziną, oraz wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie  

w zależności od potrzeb. Określa zasady współpracy, komunikacji i zadania do zrealizowania 

przez poszczególne instytucje z terenu gminy działające na rzecz dziecka i rodziny. 

Cele jakie stawia przed sobą Program ukierunkowane są przede wszystkim na 

zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, aktywizowanie rodzin do 

podejmowania działań wzmacniających prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskich, 

niwelowanie deficytów osłabiających funkcjonowanie rodziny, a także tworzenie warunków 

pozwalających na powrót dzieci objętych pieczą pod opiekę rodziców. Efektem działań 

będzie lepiej funkcjonująca rodzina, która wykorzystując własną aktywność i potencjał 

samodzielnie rozwiązuje własne problemy. Stan ten zostanie osiągnięty, gdy rodzina otrzyma 

kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie przy jednoczesnym wykorzystaniu własnych 

zasobów. 

Ewaluacja programu odbywa się zgodnie z art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej w postaci rocznego sprawozdania przedkładanego Radzie Gminy 

Przesmyki w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Sprawozdanie dotyczy realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z ich realizacją. 

Wnioski z rocznego sprawozdania z realizacji programu za 2019r. wskazują, 

że w najbliższym czasie, należy otoczyć szerszą opieką dzieci niepełnosprawne i z rodzin 

przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Do poprawy 

sytuacji dzieci z rodzin niewydolnych można przyczynić się poprzez umożliwienie 

skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny i z poradnictwa specjalistycznego. Istnieje 

potrzeba chociażby w niewielkim wymiarze kontynuacji zatrudnienia psychologa. 

Przeciwdziałać ubóstwu i marginalizacji rodzin można poprzez udzielanie potrzebującym 

rodzinom pomocy finansowej i rzeczowej, organizowanie zbiórek odzieży, książek i sprzętów 

domowych, udzielanie pomocy w organizacji i dofinansowaniu wypoczynku zimowego i 

wakacyjnego dla dzieci. Należy zapewnić dzieciom szerszy dostęp do alternatywnych form 
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spędzania wolnego czasu, m. in. poprzez większe wykorzystanie boisk, placów zabaw lub 

zorganizowanie świetlicy środowiskowej. 

Ponadto w celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie 

osób, instytucji i organizacji z terenu Gminy Przesmyki działających na rzecz dzieci i rodzin, 

bowiem wyłącznie zintegrowane działania stanowią szansę na wypracowanie jednolitego 

systemu wspierania rodzin, zapewniającego pełne i kompleksowe wsparcie i w efekcie 

prowadzące do lepszego funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

5.11 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Przesmyki na rok 2019 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Przesmyki na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr II/12/2018  

z dnia 27 grudnia 2018 roku.  

Program adresowany był do całej społeczności lokalnej i miał na celu prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

Na podstawie art. 4
1 

ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Gminny Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W 2019 roku GOPS w Przesmykach objął pomocą 17 rodzin (45 osób) z powodu 

uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny.  

Na podstawie art. 11
1 

ust. 1 w/w Ustawy Gminy pozyskują środki na finansowanie 

zadań Gminnego Programu z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wpływy z opłat w roku 2019 wyniosły 17 999,96 zł. Ponadto do programu 

włączono środki nie wykorzystane z lat ubiegłych w kwocie 20 267,10 zł oraz odjęto nadpłatę 

w kwocie 0,26 zł, co dało łączną kwotę 38 266,80 zł do wykorzystania w roku 2019.   

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu z powyższej kwoty 4.000,00 zł 

przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii a pozostałą kwotę – 

34.266,80 zł – przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Środki wydatkowano min. na: zakup paczek świątecznych dla 15 dzieci z 9 rodzin  

z problemem alkoholowym – 1 749,45 zł, działania profilaktyczne w zakresie patologii 
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społecznej –  3 215,95 zł oraz prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej i psychologicznej – 

6 600,00 zł. 

5.12 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2019 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 został przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Przesmyki nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Głównym jego celem 

było przeciwdziałanie lub ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym 

problemów. 

Gminny Program był realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Instytucjami 

kultury, Jednostkami oświatowymi, Policją, Zakładem Opieki Zdrowotnej.  

Z informacji uzyskanej od podmiotów współpracujących wynika, że problem 

narkomanii nie występuje w środowisku młodzieży z terenu Gminy.     

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Środki te Gmina pozyskuje na podstawie art. 11
1 

ust.1 Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

5.13 Program Współpracy Gminy Przesmyki z Organizacjami Pozarządowymi  

i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 

Program Współpracy Gminy Przesmyki z Organizacjami Pozarządowymi  

i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019 został przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr II/14/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. 

Celem Programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku 

lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między samorządem i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Służyć temu ma wspieranie organizacji pozarządowych  

w realizacji ważnych celów społecznych poprzez zrealizowanie wymienionych w Programie 

zadań publicznych. 

Zgodnie z Programem współpraca Gminy Przesmyki z organizacjami pozarządowymi 

mogła mieć charakter finansowy oraz pozafinansowy. Dla realizacji współpracy finansowej  

w budżecie Gminy Przesmyki na rok 2019 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10 000 zł. 

W roku 2019 nie ogłaszano otwartych konkursów ofert na realizację wymienionych  

w programie zadań publicznych w związku z tym powyższe środki nie zostały wykorzystane.      
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Pozafinansowe formy współpracy między Gminą a organizacjami pozarządowymi to: 

organizowanie otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz 

zapewnienie organizacjom pozarządowym wsparcia poprzez nieodpłatne udostępnienie lokali 

tj. Sali konferencyjnej czy świetlicy w GOK na posiedzenia Zarządu i spotkania członków. 

W 2019 roku Gmina Przesmyki postawiła sobie za cel dalszą współpracę  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy. Analizując powyższe można 

stwierdzić, że założony cel został osiągnięty. Na przyszłość rekomenduje się podtrzymywanie 

dobrych wypracowanych praktyk współpracy i konsekwentne ich rozwijanie. 

6 Realizacja uchwał 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy 

samorządowej Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy 

realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. w sposób określony uchwałami. 

W roku podjęto 69 uchwał. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś 

uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazano do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego (23). 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie 

zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda zarządzeń 

zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. Wszystkie uchwały zostały 

przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych 

uchwałami i przepisami prawa. 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał 

Uchwały Rady Gminy Przesmyki 

L

p. 

Numer 

uchwały 

Data 

podjęcia 

Przedstawienie uchwały (treść). 

Postanowienie w sprawie  

Wykonanie 

1.  III/20/2019 

 

22.01.2019 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem "Posiłek 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 1508 z 01.02.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 



Raport o stanie Gminy Przesmyki za rok 2019r. 

 

60 

 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

2.  III/21/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 1509 z 01.02.2019  

Uchwała w trakcie 

realizacji 

3.  III/22/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie ustanowienia gminnego 

wieloletniego programu osłonowego  

w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci  

i młodzieży" na lata 2019-2023 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 1510 z 01.02.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

4.  III/23/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

Uchwała została 

uchylona 

5.  III/24/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 133/2, 

położonej w miejscowości Tarkówek,  

gmina Przesmyki 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

6.  III/25/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 

II/16/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia  

27 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości 

Uchwała została 

zrealizowana 

7.  III/26/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 2003 z 11.02.2019 

Wprowadzono zmiany 

8.  III/27/2019 22.01.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

9.  IV/28/2019 21.02.2019 Uchwała w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 2604 z 27.02.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 
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zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

10.  IV/1/2019 21.02.2019 Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy 

Przesmyki w sprawie wyrażenia poparcia dla 

rolników w związku z ogłoszeniem 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Płatności dla obszarów  

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

Stanowisko zostało 

przesłane do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Instytutu 

Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa  

w Puławach 

11.  V/29/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przesmyki 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

12.  V/30/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Przesmyki w 2019 roku 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 4345 z 03.04.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

13.  V/31/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez uczelnie oraz specjalności  

i formy kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane na 2019 rok 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 4345 z 03.04.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

14.  V/32/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

6-letnie i dzieci młodsze 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 4346 z 03.04.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

15.  V/33/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2018 rok oraz przedstawienie 

potrzeb związanych z realizacją zadania  

w 2019 roku w Gminie Przesmyki 

Sprawozdanie przyjęto 

wraz z najważniejszymi 

potrzebami związanymi 

z realizacją zadań  

z zakresu wspierania 

rodziny w 2019 roku 

16.  V/34/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 

Wprowadzono zmiany 

w Preliminarzu 

wydatków –

zwiększenie środków 

17.  V/35/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

18.  V/36/2019 19.03.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Wprowadzono zmiany 
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gminy na 2019 rok 

19.  VI/37/2019 25.04.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny 

Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Przesmyki 

Ocenę przyjęto 

20.  VI/38/2019 25.04.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przesmykach za 2018 rok 

Sprawozdanie przyjęto 

wraz z wykazem 

potrzeb związanych z 

realizacją zadań GOPS 

21.  VI/39/2019 25.04.2019 Uchwała w sprawie inkasa zobowiązań 

pieniężnych 

Uchwała została 

zrealizowana 

22.  VI/40/2019 25.04.2019 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, 

określenia wynagrodzenia za inkaso oraz 

terminów płatności dla inkasentów 

Uchwała została 

zrealizowana 

23.  VI/41/2019 25.04.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

24.  VI/42/2019 25.04.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

25.  VII/43/ 

2019 

10.05.2019 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru 

podatków rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 6787 z 29.05.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

26.  VII/44/ 

2019 

10.05.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 

25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, 

określenia wynagrodzenia za inkaso oraz 

terminów płatności dla inkasentów 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 6788 z 29.05.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

27.  VII/45/ 

2019 

10.05.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

28.  VIII/46/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla 

Wójta Gminy Przesmyki 

Uchwała została 

zrealizowana 

29.  VIII/47/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy 

Przesmyki 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2018 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

30.  VIII/48/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Przesmyki z tytułu 

wykonania budżetu Gminy 

Przesmyki za 2018 rok 

Uchwała została 

zrealizowana 

31.  VIII/49/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Przesmyki 

oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia  

1 września 2019 roku 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 8288 z 04.07.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 
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32.  VIII/50/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Przesmyki 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 8289 z 04.07.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

33.  VIII/51/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

VI/40/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 

25 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, 

określenia wynagrodzenia za inkaso oraz 

terminów płatności dla inkasentów 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 8290 z 04.07.2019 

Uchwała związana  

z późniejszym 

wyborem Sołtysa 

Sołectwa Zawady. 

Uchwała została 

zrealizowana 

34.  VIII/52/ 

2019 

14.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 

VII/43/2019 Rady Gminy Przesmyki z dnia 

10 maja 2019r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatków rolnego, leśnego i od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 8291 z 04.07.2019 

Uchwała związana  

z późniejszym 

wyborem Sołtysa 

Sołectwa Zawady. 

Uchwała została 

zrealizowana 

35.  IX/53/2019 19.07.2019 Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przesmyki 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

36.  IX/54/2019 19.07.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

37.  IX/55/2019 19.07.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

38.  X/56/2019 19.08.2019 Uchwała w sprawie trybu przyznawania oraz 

rodzajów i wysokości nagród finansowych  

i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 10050  

z 23.08.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

39.  X/57/2019 19.08.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

40.  X/58/2019 19.08.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

41.  X/59/2019 19.08.2019 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy z pełnionej funkcji 

Uchwała została 

zrealizowana 

42.  X/60/2019 19.08.2019 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy Przesmyki 

Uchwała została 

zrealizowana 

43.  XI/61/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum w Przesmykach i 

Publicznego Gimnazjum w Łysowie 

Uchwała została 

zrealizowana 

44.  XI/62/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie powołania zespołu do Uchwała została 
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zaopiniowania kandydata na ławnika zrealizowana 

45.  XI/63/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Przesmyki 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 12821  

z 12.11.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

46.  XI/64/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków numerem 133/2, 

położonej w miejscowości Tarkówek, gmina 

Przesmyki 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 13409  

z 25.11.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

47.  XI/65/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji 

zadania powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie 

Gminy Przesmyki 

Uchwała została 

zrealizowana 

48.  XI/66/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

49.  XI/67/2019 17.09.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

50.  XII/68/ 

2019 

30.10.2019 Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Siedlcach na kadencję  

2020-2023 

Uchwała została 

zrealizowana 

51.  XII/69/ 

2019 

30.10.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXII/126/2009 Rady Gminy Przesmyki  

z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 13463  

z 25.11.2019 

Uchwała została 

zrealizowana 

52.  XII/70/ 

2019 

30.10.2019 Uchwała w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 

Wprowadzono 

zmiany w 

Preliminarzu 

wydatków – 

zwiększenie środków  
 

53.  XII/71/ 

2019 

30.10.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

54.  XII/72/ 

2019 

30.10.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

55.  XIII/73/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 

rok 2020 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 15216  

z 14.12.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

56.  XIII/74/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2020 

obowiązujących na obszarze Gminy 

Przesmyki oraz zwolnień w tym podatku 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 15217  

z 14.12.2019 

Uchwała w trakcie 
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realizacji 

57.  XIII/75/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2020 roku 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 15218  

z 14.12.2019 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

58.  XIII/76/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego 

programu współpracy Gminy Przesmyki  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020” 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

59.  XIII/77/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Wójta Gminy Przesmyki 

Uchwała została 

zrealizowana 

60.  XIII/78/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przesmykach 

Uchwała została 

zrealizowana 

61.  XIII/79/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2023 

Wprowadzono zmiany 

62.  XIII/80/ 

2019 

28.11.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2019 rok 

Wprowadzono zmiany 

63.  XIV/81/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Przesmyki 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

64.  XIV/82/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała Budżetowa na rok 2020 Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 1610  

z 05.02.2020 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

65.  XIV/83/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przesmyki 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

66.  XIV/84/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem i ochroną dróg 

Ogłoszono w Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego  

poz. 1205  

z 23.01.2020 

Uchwała w trakcie 

realizacji 

67.  XIV/85/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Wójta Gminy Przesmyki 

Uchwała została 

zrealizowana 

68.  XIV/86/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy 

Przesmyki na lata 2019-2025 

Wprowadzono zmiany 

69.  XIV/87/ 

2019 

30.12.2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 

2019 rok 

Wprowadzono zmiany 
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7 Inwestycje i działania prowadzone przez Gminę w 2019r. 

Uwzględniając dokumenty strategiczne oraz plany wydatków na zadania inwestycyjne 

w roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje i zadania gospodarcze: 

1. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - 

etap II – w dniu 2 października 2019 r. odbyła się konferencja otwarcia projektu  

z udziałem przedstawicieli Gmin Partnerskich, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy instalacji 

OZE, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania 

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. 

Wartość brutto umowy 11.976.882,96 zł. W dniu 08.10.2019 r. wpłynął wniosek 

Wykonawcy o skrócenie terminu realizacji zadania do 15.07.2020 r. oraz zmniejszenia 

liczby etapów inwestycji z pięciu do trzech. 30 października 2019 r. podpisano aneksy do 

umów z Wykonawcą instalacji OZE oraz Inspektorem Nadzoru zgodnie z którymi umowy 

zostaną realizowane do dnia 15 lipca 2020 r. W ramach projektu zamontowane zostaną 4 

instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz kolektory słoneczne 

i instalacje fotowoltaiczne w 1072 gospodarstwach domowych na terenie 96 miejscowości 

(Kolektory – 725, Instalacje – 347), w naszej gminie 225 (Kolektory – 153, Instalacje – 

72). Na terenie naszej gminy zostały zakończone prace związane z montażem instalacji 

kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Zostały zamontowane niemal 

wszystkie. Całkowita wartość projektu 12.183.978,96 zł. (w tym Gmina Przesmyki: 

2.580.164,96 zł.), wnioskowana kwota dofinansowania 7.838.091,10 zł. (70% kosztów 

kwalifikowalnych).  

2. Przebudowa drogi gminnej Kamianki Lackie - Bartków (na dz. nr 57 – na odcinku 

762,75m) - wartość robót budowlanych 196.727,82zł, kwota dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego  98.363,91zł. 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej do wsi Raczyny – opracowano kosztorys inwestorski  

i przedmiar robót. W dniu 13 grudnia 2019 r. złożony został wniosek o dotację ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowita wartość zadania 270 408,96 zł, 

wnioskowana kwota 135.204,00zł. 

4. Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Przesmykach w dniu 14 listopada 

2019 r. złożyliśmy sprawozdanie końcowe z wykonania zadania realizowanego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. 

Całkowita wartość zadania 150.000,00 zł brutto, kwota dotacji 71.500,00 zł. 
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5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewitalizację 

zabytkowego obiektu - Kopca Piłsudskiego – złożono sprawozdania i wniosek o płatność. 

Wartość całkowita 53.932,85zł., na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w 

wysokości: 30.829,00zł - EFRROW, 8.814,50zł – dotacja MWKZ, 12.867,17zł - dotacja 

ze środków Województwa Mazowieckiego. Wkład własny – 1.422,18 zł. 

6. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” - zadania 

zrealizowane: 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z montażem ogólnodostępnej 

altany rekreacyjnej we wsi Cierpigórz – wartość całkowita 29.466,40zł, kwota 

dotacji 10.000,00zł, 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z malowaniem pomieszczeń  

w świetlicy wiejskiej w Łysowie – wartość całkowita 21.000,00zł, kwota dotacji 

10.000,00zł, 

- Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje 

rekreacyjne w miejscowości Pniewiski - wartość całkowita inwestycji 48,629,27zł; 

kwota dotacji 10.000,00zł. 

7. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w dniu 20 

grudnia 2019 r. złożone zostały 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków 

własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań: 

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipiny - w ramach przedmiotowego 

zadania planuje się wykonać wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki 

okiennej oraz wymianę drzwi wejściowych w miejscowości Lipiny, całkowita wartość 

zadania 35.000,00 zł, 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbrowa - w ramach 

przedmiotowego zadania planuje się zakup i montaż wiaty przystankowej wraz  

z utwardzeniem placu pod wiatą oraz zakup piłkochytów do siatki na boisku 

sportowym, całkowita wartość zadania 20.000,00 zł, 

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianki Lackie – w ramach 

przedmiotowego zadania planuje się wykonać wymianę drzwi wejściowych oraz 

wymianę istniejącej posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianki Lackie, 

całkowita wartość zadania 25.000,00zł. 

Wnioskowana kwota dotacji na każde zadanie po 10.000,00 zł. 
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8. Realizacja funduszu sołeckiego 2019r. 

Nazwa zadania  wartość  

Dostawa kruszywa  208 270,98 

Prace równiarki 14 071,20 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Cierpigórz i Łysów 21 814,56 

Dostawa rur na remont przepustów - Podraczynie 1 086,09 

Wyposażenie świetlic – Dąbrowa, Górki, Kamianki-Czabaje, 

Kamianki-Nicki, Kukawki  
45 780,28 

Montaż ogrodzenia Dąbrowa 1 937,25 

Usługi koparki 2 310,00 

Razem 295 270,36 

9. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Przesmyki – etap X – w roku 2019 z dotacji skorzystało 13 mieszkańców, przekazano do 

unieszkodliwiania łącznie 2 858 m
2
, co stanowi 36,75 ton. Wartość ogółem robót 

19.325,04 zł, wysokość dotacji WFOŚIGW 13.527,53 zł. 

10. Inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Przesmyki - w dniu 19 

grudnia został złożony wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W okresie od 29 października do 18 listopada br. na 

terenie Gminy Przesmyki przeprowadzona została inwentaryzacja odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag.enia, do tut. Urzędu wpłynęło 170 deklaracji od rolników posiadających tego typu 

odpady. Zinwentaryzowano łącznie 76,823 t, w tym: odpady z folii rolniczych 47,190t 

(folie białe 30,640t, folie czarne - 16,550 t); odpady z siatki i sznurka do owijania balotów 

12,351t (opakowania po nawozach i typu Big Bag 17,823t). 

11. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: Przebudowa, rozbudowa  

i nadbudowa budynku biurowo-usługowego - Urzędu Gminy zlokalizowanego na 

działce 595 w miejscowości Przesmyki wraz z zagospodarowaniem terenu” – 

podpisano umowę z Wykonawcą, wartość prac projektowych 99.630,00zł. 

12. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do 

aktywnych form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki – w dniach 

12 i 14 lutego 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Całkowita wartość 
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operacji 52.109,26zł, wartość kosztów kwalifikowalnych 50.039,26zł, przyznana kwota 

dotacji 31.839,00zł., wkład własny 18.200,26 zł. W dniach 12 listopada (Przesmyki) i 14 

listopada (Łysów) odbyły się Gminne Dni Seniora. 

13. Gmina pomogła w przygotowaniu dwóch wniosków dla Parafii w Łysowie do 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz UM WM na zadanie pn. 

Remont zabytkowego parkanu przy kościele p. w. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie. 

Parafia uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, wartość całkowita zadania 

78.287,95zł, kwota dotacji 37.000,00zł. 

8 Podsumowanie 

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy 

Przesmyki. Raport jest swego rodzaju spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną 

sytuację Gminy. 

Podkreślić należy fakt, iż Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą  

z dziedzin aktywności Gminy, ale zbiorem danych statystycznych oraz innych informacji 

pozyskanych z zasobów Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Przesmyki, 

przetworzonych na potrzeby tego dokumentu. Dzięki temu publikacja ta zawiera informacje 

pozwalające ocenić i przeanalizować różne zagadnienia, związane z rozwojem społeczno-

gospodarczym Gminy Przesmyki w ostatnim roku. 

Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu, jednostek 

organizacyjnych i instytucji są źródłem informacji o stanie Gminy Przesmyki. Opisują 

sytuację Gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania 

gminą. 

Finanse Gminy są stabilne. Wzrastają dochody Gminy, a dług publiczny jest na 

bezpiecznym poziomie. Należy podkreślić, że zaciągnięty dług w poprzednich latach w 

całości przeznaczony został na wydatki inwestycyjne, a w szczególności na wkład własny w 

różnych projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. 

Systematycznie są modernizowane i remontowane drogi, których właścicielem jest 

Gmina. Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje i zaciągniętego kredytu sytuacja 

finansowa Gminy jest dobra i stabilna. 

Podsumowując ubiegły rok można powiedzieć, że był to kolejny bardzo pracowity rok, 

w którym realizowano inwestycje oraz inne zadania bieżące zgodnie z obowiązującym 
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prawem.  W 2019 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Radą Gminy, z jednostkami 

organizacyjnymi oraz z przedstawicielami jednostek pomocniczych – sołtysami. 

 

WÓJT GMINY  

Andrzej Skolimowski 


