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I. Wstęp  

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych znowelizowane zostały w głównej mierze przepisy samorządowych ustaw 

ustrojowych w tym m.in. właśnie do ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadzono nową 

instytucję tzw. raport o stanie gminy. Została ona uregulowana w przepisie art. 28aa ustawy o 

samorządzie gminnym. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy jest przedstawiany 

przez Wójta - Radzie Gminy.  

 

II. Informacje ogólne 

 

2.1.Ogólna charakterystyka gminy Przytyk. 

Gmina Przytyk jest typowo wiejską gminą leżącą w powiecie radomskim 

w województwie mazowieckim. Zamieszkuje ją ponad 7,3 tyś. osób. Jej siedzibą jest 

miejscowość Przytyk. Położona jest nad rzeką Radomką w odległości ok. 18 km od Radomia. 

Gmina Przytyk zajmuje obszar 13 437 hektarów. Tworzy ją 26 sołectw, w skład których 

wchodzi 38 miejscowości wiejskich: Dęba, Domaniów, Duży Las, Gaczkowice, Glinice, 

Goszczewice, Jabłonna, Jadwinów, Jagodno, Kaszewska Wola, Krzyszkowice, 

Maksymilianów, Młódnice, Oblas, Oblas-Leśniczówka, Ostrołęka, Podgajek, Posada, 

Potkanna, Przytyk, Sewerynów, Słowików, Stary Młyn, Stefanów, Suków, Witoldów, Wola 

Wrzeszczowska, Wólka Domaniowska, Wrzeszczów, Wrzos, Wygnanów, Zameczek, 

Zameczek Kolonia, Żerdź, Żmijków.  
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Rys. nr 1. Mapa przedstawiająca obszar gminy Przytyk.  

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Przytyk_(gmina)_location_map.png 

W gminie Przytyk podstawowe znaczenie w lokalnej gospodarce odkrywają 

gospodarstwa rolnicze oraz mikroprzedsiębiorstwa.  

Ziemia przytycka jest typowo rolniczym regionem, gdzie przeważają użytki rolne 

stanowiące blisko 80 procent powierzchni gminy. Gmina Przytyk słynie z uprawy papryki, 

której uprawę ponad 30 lat temu rozpoczął Antoni Kwietniewski, zapoczątkowując bogatą dziś 

w regionie tradycję produkcji tego warzywa pod osłonami.  

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 740 relacji Radom-Potworów, oraz droga 

wojewódzka nr 732 relacji Przytyk-Gózd. Wśród innych ważniejszych ciągów 

komunikacyjnych wyróżnimy drogi powiatowe Jedlińsk – Przytyk - Wieniawa, Przytyk -

Wawrzyszów oraz Przytyk - Korzuchów.  Gmina Przytyk sąsiaduje od strony wschodniej 
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z gminami Jedlińsk, Wolanów, Zakrzew (należącymi do powiatu radomskiego), od strony 

północnej z Radzanowem i Starą Błotnicą (należącymi do powiatu białobrzeskiego), z zachodu 

z Potworowem, a z zachodnio-południowej z gminą Wieniawa (należącą do powiatu 

przysuskiego).  

 Obecnie miejscowość Przytyk pełni funkcję centrum administracyjno-gospodarczego 

gminy. Znajdują się tu instytucje publiczne, oświatowe - Urząd Gminy, Publiczna Szkoła 

Podstawowa, Publiczne Przedszkole, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Przytyku wraz z filią we Wrzeszczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna 

Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, 

punkt Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, filia Urzędu Pracy w Radomiu, 

stacjonuje Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Radomiu.  

             Struktura ludności  

Wielkość i struktura ludności jest znaczącym czynnikiem związanym z procesem 

rozwoju każdej jednostki samorządowej. To od ilości mieszkańców, stopnia ich zamożności 

zależy budżet gminy, stopień edukacji i prorozwojowa polityka gminy. Według danych na 

koniec 2019 roku w gminie zameldowanych na pobyt stały i czasowy było  7352 osób. 

 

III. Informacja o realizacji, strategii, projektów i programów w 2019r. 

 

3.1. Strategia rozwoju gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Przytyk jest ważnym elementem planowania rozwoju 

lokalnego, przyjęta została Uchwałą Nr XV.96.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 8 stycznia 

2016r. Jest dokumentem, którego nadrzędnym celem jest ukazanie wizji oraz strategicznych 

kierunków rozwoju gminy, które zaplanowane zostały na lata 2016-2023. Stanowi również 

podstawę zarządzania, w której określone zostały efektywne i racjonalne działania zmierzające 

do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości 

działań podejmowanych przez władze gminy Przytyk. Zaliczyć możemy ją do kluczowych 

dokumentów planistycznych, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwojowa.  

  Do najważniejszych obszarów w kontekście rozwoju, do osiągnięcia prowadzi 

realizacja konkretnych celów strategicznych tj.: infrastruktury technicznej,  turystyki i 
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rekreacji, silnego obszaru gospodarczego opartego o rolnictwo i przedsiębiorczość, jak również  

rozwój społeczności lokalnej poprzez animację działań związanych z rozwojem dziedzictwa 

kulturowego i oświaty.  

 Dlatego też w roku 2019 w ramach realizacji powyższego zrealizowano cele operacyjne 

i tak m. in.: wybudowano, przebudowano oraz zmodernizowano kilka dróg gminnych,  

sukcesywnie modernizowano oświetlenie uliczne na terenie gminy. Dodatkowo w ramach 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 

utworzone zostały Otwarte Strefy Aktywności w czterech miejscowościach. Sukcesywnie 

rozbudowywana jest sieć wodociągową na terenie gminy. Realizowany był program pn. 

„Przytyk Wspiera Przedsiębiorców” – jest to pakiet uchwał Rady Gminy Przytyk.  

Dbając o rozwój społeczności lokalnej poprzez Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, 

w edycji 2019 tego programu wsparcie uzyskała gmina Przytyk, w ramach którego zrealizowała 

m.in. monitoring przy Publicznych Szkołach Podstawowych w miejscowościach Wrzos i 

Wrzeszczów, modernizację budynku OSP Potkanna oraz remont dachu na budynku Domu 

Ludowego w Wygnanowie otrzymaliśmy wsparcie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. 

W 2019 roku do użytku zostało oddane nowoczesne boisko sportowe – przy PSP Wrzeszczów. 

Reasumując w ramach strategii rozwoju w roku 2019,  działania władz samorządowych były 

nakierowane na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy, a także zapewnienia 

dostępności do niezbędnej infrastruktury oraz poprawy bezpieczeństwa. 

3.2. Program „Przytyk Wspiera Przedsiębiorców” 

Program ten to pakiet uchwał Rady Gminy Przytyk,  które umożliwiają przedsiębiorcom 

skorzystanie z 3 - letniego lub co najmniej rocznego okresu zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. Takie udogodnienia mogą przełożyć się na wzrost rozwoju inwestycji w naszej 

gminie. 

 Więcej szczegółów w BIP na stronie: www.przytyk.pl: 

- Uchwała Nr XXXVI.260.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017r.  

http://bip.przytyk.pl/upload/2b084uchwala_nr_36.260.2017.pdf
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- Uchwała Nr XXXVI.261.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017r. 

 Dodatkowo w ramach tego programu w ramach potrzeb organizowane są spotkania w 

gronie przedsiębiorców, prezentacje ich osiągnięć, panele dyskusyjne, zaproszenie osobowości, 

które dzielą się własnymi doświadczeniami, prezentacja firm i instytucji pomocnych przy 

rozwoju własnego biznesu.  Dzięki temu firmy lokalne mogą uzyskać wiedzę i inspiracje, do 

wprowadzenia innowacji w swoich przedsiębiorstwach.  Dodatkowa wiedza o programach 

pomocowych dla przedsiębiorstw, może być motorem do rozpoczęcia nowych inwestycji.  

  Szkolenia i spotkania informacyjne  - mają na celu podniesienie wiedzy fachowej, w 

szczególności mikro i małych przedsiębiorców.  

  Dodatkowo funkcjonuje - stały punkt doradczy w Urzędzie  - pracownik Urzędu Gminy 

udziela informacji przedsiębiorcom. 

3.3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 Gmina Przytyk realizuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, program na rok 2019 

uchwalony został 21 września 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy nr XLIV.331.2018 

Jedną z ważniejszych form współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi 

było powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, wspieranie realizacji tych 

zadań wraz z udzieleniem dotacji na  ich realizację. 

Gmina Przytyk wspiera działania organizacji pozarządowych w zakresie kultury 

fizycznej i sportu. W 2019 roku w budżecie Gminy na realizację zadań sportowych 

przeznaczono 115.000 zł. Środki na realizację zadań sportowych zostały przyznane w ramach 

otwartego konkursu ofert. W konkursie wzięły udział dwie organizacje pozarządowe.  Spełniły 

wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu. Klub Sportowy  Sokół  Przytyk w 2019 r. otrzymał 

dotację w wysokości 80.000 zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na organizowanie systemu 

szkoleń sportowych w zakresie piłki nożnej, zakup sprzętu sportowego itp. Klub zrzesza 45 

zawodników, którzy działają w różnych sekcjach.  

http://bip.przytyk.pl/upload/92857uchwala_nr_36.261.2017.pdf
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Klub Sportowy ,, GROM” Przytyk w 2019 r. otrzymał dotację w wysokości 35.000 zł. 

Kwota ta została przeznaczona na organizowanie systemu szkoleń sportowych dzieci i 

młodzieży w zakresie piłki siatkowej.  

Ponadto organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego na terenie Gminy Przytyk były zaproszone do konsultacji projektu programu 

współpracy i zasad współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Corocznie ogłasza 

się jeden otwarty konkurs ofert. Ilość ofert wpływających w odpowiedzi na konkurs pozwala 

na dokonanie wyboru, a w następstwie dofinansowanie klubów sportowych. Oceny ww. ofert 

dokonywała Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele  Urzędu Gminy i Rady Gminy. 

Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje Rada Gminy. 

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu organizacjom pozarządowym, kluby 

sportowe organizowały na terenie gminy szereg turniejów sportowych, rozgrywek piłkarskich 

propagując sport wśród młodzieży. Należy tu wspomnieć o ogólnopolskich rozgrywkach w 

piłce nożnej zawodników z rocznika 2007 i młodszego zorganizowanego przez Klub Sportowy 

Sokół Przytyk. Impreza odbyła się w czerwcu 2019r. na stadionie sportowym  

w Przytyku. Udział wzięło 6 drużyn z powiatu radomskiego. Nasza drużyna zajęła 3 miejsce.   

Organizacje realizujące te zadania złożyły terminowo prawidłowe rozliczenia oraz 

sprawozdania końcowe. 

 W gminie funkcjonują nie tylko sformalizowane organizacje pozarządowe, ale również 

nieposiadające osobowości prawnej, jak chociażby grupy nieformalne, które podejmują 

wyzwania na rzecz aktywizacji swoich społeczności lokalnych. W ostatnich latach możemy 

zaobserwować tendencje rozwojowe organizacji, które korzystając z funduszy unijnych, 

krajowych programów dotacyjnych starały się podejmować różne inicjatywy i działania 

dotyczące realizacji swych celów statutowych. 

 

 Do najważniejszych organizacji społecznych w gminie możemy wyróżnić 

Stowarzyszenie "Wrzosowisko" podejmujące wyzwania na rzecz rozwoju społeczności 

miejscowości Wrzos, działające na rzecz rozwoju sztuki ludowej. Potencjał organizacji 

pozarządowych budowany jest również przez jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych, które 
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działają w następujących miejscowościach: Dęba, Domaniów, Goszczewice, Potkanna, 

Przytyk, Suków, Wrzeszczów, Wrzos.  

 

3.4. Gminny Program Profilaktyki i Promocji  Zdrowia w gminie Przytyk. 

       

Do zadań własnych gminy należą m.in. zadania w zakresie ochrony zdrowia, 

zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a w 

szczególności opracowanie i realizacja programów zdrowotnych, wynikających z 

rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców. 

Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018 – 2020 kładzie 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, promocję zdrowia na zasadzie integracji działań 

na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności lokalnej. Do najistotniejszych działań 

podejmowanych przez Samorząd Gminy Przytyk należą: 

1.Realizacja programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców gminy Przytyk. 

2.Współpraca z SPZOZ w Przytyku wraz z filią we Wrzeszczowie w zakresie realizacji i 

upowszechniania profilaktyki zdrowotnej. 

3.W ramach realizacji zadań zleconych wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 

innych niż ubezpieczeni, potwierdzające ich prawo do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W ramach Priorytetu 5, zadania 1 pn. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się, 

zrealizowano: Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej  60 roku życia. 

 Na grypę chorują osoby w każdym wieku, ale ciężki przebieg choroby i zgony dotyczą głównie 

dzieci, osób starszych i chorujących przewlekle. Zrealizowane działania:  

1.W ramach programu wykonano akcję edukacyjną i promocyjną. 

2.Wykonano szczepienia przeciwko wirusowi grypy poprzedzone wywiadem i badaniem 

lekarskim dla grupy - 226 Seniorów w roku 2019. 

Akcja „Koperta życia”  wraz z wiekiem poszerza się lista występujących chorób przewlekłych 

czy dolegliwości. Wśród najczęstszych dolegliwości zdrowotnych starszych Polaków 

wymienić należy nadciśnienie tętnicze, bóle dolnej partii pleców oraz chorobę zwyrodnieniową 

stawów, chorobę wieńcową oraz inne nagłe przypadki zachorowania dlatego w pierwszej 
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kolejności działania skierowane są do osób starszych i samotnych, zaś w dalszej kolejności dla 

pozostałych mieszkańców. 

W skład wspomnianego pakietu wchodzi: przezroczysta plastikowa koperta; naklejka 

na lodówkę, karta informacyjna do samodzielnego wypełnienia, ulotka informacyjna, która 

stanowić ma instrukcję wypełnienia ww. karty, ulotka z logo akcji oraz z podstawowymi nr 

telefonów ratunkowych. Zgodnie z odnalezionymi rekomendacjami koperty/fiolki życia służą 

przekazywaniu informacji nt. stanu zdrowia danej osoby w chwili nagłych wypadków. Zaleca 

się, aby wszyscy – zwłaszcza seniorzy – przechowywali kopertę z pełnym pakietem informacji 

w lodówce oraz schowku samochodowym. Adresatami byli mieszkańcy gminy Przytyk pow. 

60 roku Na bieżąco w Urzędzie gminy oraz przy okazji różnych spotkań rozdawano Seniorom 

„koperty życia”, wydano ich ok 100szt. 

Dzień Seniora - jest dedykowany Seniorom, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Zachęcają do 

uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym w swoim regionie, umożliwia to zacieśniane 

więzi społecznych, a w konsekwencji – poprawę samopoczucia. Celem działań jest integracja 

lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty kulturalnej przeznaczonej dla osób starszych, we 

wrześniu 2019r. odbyło się spotkanie z Seniorami, w ramach obchodów Gminnego Dnia 

Seniora, w którym uczestniczyło ok 340 Seniorów. 

   

Polityka społeczna 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem 

pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im funkcjonowania w warunkach odpowiadających 

godności człowieka poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia,  integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie sytuacjom powodującym 

trudne warunki życiowe. Ustawa o pomocy  społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, 

wymienia jedynie najczęstsze powody ich powstawania tj.  ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, 

sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony 

ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność                             
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w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie 

na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt1 

lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (w związku z nadaniem mu statusu 

uchodźcy lub w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej);. trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe                         

i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy 

powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom  i mieszczą się w możliwościach 

pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do 

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej, ośrodek prowadzi także postępowania               

w sprawach  świadczeń  rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, 

świadczeń alimentacyjnych, czy też pomocy materialnej o charakterze socjalnym,  dodatkach 

mieszkaniowych i energetycznych. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Przytyku działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, 

pracownik ośrodka prowadzi także postępowanie w sprawie Karty Dużej Rodziny. 

Poniżej zamieszczone są informacje o formach wypłacanych świadczeń, źródłach 

finansowania, wysokości poniesionych wydatków na poszczególne formy wsparcia, 

przyczynach ubiegania się o pomoc, rodzajach i ilości świadczonej pomocy niefinansowej czy 

pracy socjalnej. 

Przyczyny trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS w 2019r. 

Lp. Przyczyna trudnej sytuacji Liczba osób                        

i rodzin 

Stosunek % do ogółu 

rodzin 

korzystających                    

z pomocy 

1. Bezdomność 2 1,7 

2. Bezrobocie 49 41,5 

3. Długotrwała choroba 31 26,3 

4. Niepełnosprawność 51 43,2 
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5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

 

w tym wielodzietność 

 

29 

 

 

24,6 

 

13 

 

11,0 

6. Alkoholizm 8 6,8 

7. Przemoc w rodzinie  1 0,8 

8. Inne (trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego, sytuacja kryzysowa, 

zdarzenie losowe itp.) 

1 0,8 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2019r. 

 

Wykorzystanie środków finansowych oraz formy świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

z zakresu pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2019r. 

 

Zadania własne gminy: 

 

1.  Wypłata zasiłków stałych  

Tą formą pomocy objęto 42 osoby, wypłacono 418 świadczeń, na realizację tego zadania 

wydatkowano kwotę  212.170,01 zł -  całość z dotacji Wojewody; 

 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia  z pomocy społecznej     

Na ten cel wydatkowano 13.296,72 zł – dotacja Wojewody. Opłacono 255 świadczeń za                

27 osób korzystających z zasiłków stałych; 

 

3.  Wypłata zasiłków celowych 

Na tę formę pomocy dla 32 osób/rodzin wykorzystano kwotę 20.291,89 zł, w tym; 8.580,91zł 

przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych; 
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4.  Wypłata zasiłków okresowych 

Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 23.049,25zł - całość z dotacji 

Wojewody. Zasiłki okresowe wypłacono dla 10 osób/rodzin.  

 

5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej  

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 10 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej. 

Ogółem na ten cel wydatkowano 242.037,00zł. Nasi mieszkańcy przebywali w DPS                           

w Wierzbicy, Kozienicach, Gródku, Jedlance, Tomaszowie Mazowieckim i Łaziskach.  

Ponadto, w 2019r. 2 osoby przebywały w schronisku dla bezdomnych; koszt pobytu wyniósł 

7.881,00zł. 

 

6.  Usługi opiekuńcze 

Z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób z 5 rodzin. Koszt świadczonych usług stanowił kwotę 

44.470,49zł.  Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej 

kwocie 4.608,22zł. 

 

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 

Na tę formę pomocy wydatkowano 57.502,50zł, w tym; 

- z dotacji Wojewody 45.600,00 zł, 

- ze środków własnych Gminy 11.902,50 zł, 

Środki te zostały wydatkowane na: 

 zasiłek celowy na żywność – 16.730,00zł, skorzystało 51 osób z 28 rodzin  

 posiłki – 31.549,50zł, skorzystało 100 dzieci i młodzieży z 48 rodzin, 

 dowóz posiłku -  7.129,50zł, 

 posiłki w ramach „Programu osłonowego” – 2.093,50zł. 

 

Praca socjalna na rzecz indywidualnych osób i rodzin  

 

Wobec 209 osób i rodzin (574 osoby w rodzinach) prowadzono pracę socjalną. Działania                   

z zakresu pracy socjalnej dotyczyły głównie rozwiązywania problemów bezrobocia, 

uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, zaniedbań w zakresie leczenia, 
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konfliktów rodzinnych oraz przemocy, a realizowane były w formie doradztwa, rozmów 

motywujących, diagnozy rodziny, wspólnego planowania, koordynowania działań klienta, itp. 

 

Inne zadania zlecone przez Gminę do realizacji w GOPS 

 

 Karta dużej rodziny 

 

W 2019 roku wpłynęło:  

 20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy,  

 32 wnioski złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się 

wyłącznie z rodziców,  

 1 wniosek o wydanie Karty dla nowego członka rodziny, 

 2 wnioski od członków rodziny wielodzietnej, którzy byli już jej posiadaczami,  

 14 wniosków o przyznanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny  w formie elektronicznej. 

Na obsługę zadnia wydatkowano ze środków Wojewody  kwotę 462,00 zł. 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

Na realizację tych zadań w roku 2019 plan z dotacji Wojewody wynosił 4.300.000,00zł.  

Plan środków własnych Gminy - 4.000,00 zł, z czego 3.980,00 zł wydatkowano na obsługę w/w 

zadania. 

Z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę  4.258,600,05 zł, w tym: 

- 4.136.609,83 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne (szczegółową analizę ilustruje 

tabela); 

-  121.990,22 zł, wykorzystano na wydatki związane z obsługą zadania, tj. wydatki związane                            

z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi. 

Analiza świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

L.p. Rodzaj świadczenia 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń (w zł)   
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1. Zasiłek rodzinny z dodatkami 572 18852 2.019.976  

2. Zasiłek pielęgnacyjny 154 1673 317.112  

3. Świadczenie pielęgnacyjne 65 681 1.059.471  

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 14 118 71.187  

5. Świadczenie rodzicielskie 48 300 257.722  

6. Jednorazowa zapomoga 

„BECIKOWE” 

77 78 78.000  

7. Jednorazowe świadczenie „ZA 

ŻYCIEM” 

2 2 8.000  

8. Zasiłek dla opiekuna 12 93 57.660  

9. Fundusz alimentacyjny 29 443 152.867  

10. ZUS/KRUS 51 496 122.071  

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2019r. 

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów                         

w danym roku w wysokości 7.456,00 zł. 

Na terenie Gminy zamieszkuje 25 dłużników alimentacyjnych. 

W omawianym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 51.367,24 zł, z tego; 

 przekazano na dochody budżetu państwa – 39.290,94  zł, w tym odsetki 21.176,42 zł 

 przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 12.076,30 zł. 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne 

 

Na ten cel wydatkowano 26.250,74 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 24 osoby korzystające 

ze świadczeń rodzinnych. 
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Świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus 

 

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8.060.578,40 zł, w tym: 

 7.953.051,70 zł  - wypłata świadczeń wychowawczych, 

 107.526,70 zł   -  wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych.  

Pomocą w tej formie objęto 896 rodzin; 1.569 dzieci, którym wypłacono 15.980 świadczeń. 

Program dobry start 

 

Z  wydatkowanej kwoty 326.739,98 zł:  

  316.100,00 zł wykorzystano na wypłatę 1.054 świadczeń, 

 10.539,98 zł wykorzystano na wydatki związane wynagrodzeniem osób obsługujących 

zadanie wraz  z pochodnymi i wydatkami bieżącymi. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

W 2019 roku przyjęto 163 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 

stypendia przyznano 162 uczniom. Koszt realizacji zadania stanowił kwotę 110.825,00zł,                     

w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę 88.660,00 zł a ze środków własnych Gminy 

- 22.165,00 zł. 

Jednej osobie wypłacono zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 500,00zł (dotacja 

Wojewody). 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 

Gminny Program Wspierania Rodziny to propozycja zintegrowanych działań na rzecz 

rodziny realizowanych na terenie gm. Przytyk, która zakłada pomoc rodzinom przeżywającym 

trudności, poprzez działania zmierzające do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijania 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

dziecku i rodzinie. Zaangażowanie asystenta rodziny skupia się między innymi na: wspieraniu 

rodziny w pokonywaniu trudności i barier, pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych 

obszarach funkcjonowania społecznego, wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, 
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rodzicielskich wszystkich członków rodziny, odbudowaniu więzi  i relacji rodzinnych. Asystent 

rodziny koncentruje się w swojej pracy na wzmocnieniu rodziny, pomocy w przełamaniu oporu 

i pobudzaniu aktywności wszystkich jej członków w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej 

rodziny i właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych przy wykorzystaniu 

zasobów własnych rodzin oraz wsparcia środowiska lokalnego.  

Od 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, który                                   

w 2019r., obejmował wsparciem 9 rodzin - koszt realizacji zadania wyniósł 45.605,67zł, w tym; 

18.792,00zł środki przekazane przez Urząd Wojewódzki oraz 26.813,67zł środki własne 

Gminy.   

W 2019 roku z terenu naszej Gminy w rodzinie zastępczej spokrewnionej  przebywało               

3 dzieci, natomiast jedno dziecko w niespokrewnionej rodzinie zastępczej. Wydatki poniesione 

przez Gminę związane z kosztem pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 9.225,23zł.  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Przytyk na lata 2019 - 2023  w 2019 roku 

 

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do 

zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębiania społecznej świadomości tworzy się 

w/w program adresowany do mieszkańców Gminy Przytyk.  

W czasie realizacji prowadzone były działania na rzecz dzieci i rodzin z problemem przemocy                            

w rodzinie przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pracowników 

oświaty, służby zdrowia, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w formie:  

1. lekcji wychowawczych na temat przemocy i agresji, w tym przemocy rówieśniczej, 

promowania właściwych postaw i zachowań; 

2. działań integrujących uczniów w klasach i szkole  (apele  i uroczystości szkolne, 

wspólne projekty, zajęcia pozalekcyjne); 

3. pedagogizacji rodziców podczas wywiadówek szkolnych i spotkań ze specjalistami 

celem dostarczenie informacji rodzicom na temat przemocy, jak reagować na zjawiska 

przemocy i zaniedbania, promowania właściwych postaw i zachowań wobec siebie                    

i własnych dzieci; 
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4. rozmów indywidualnych z dziećmi i rodzicami, interwencji wobec zachowań 

agresywnych; 

5. systematycznych wizyt w środowisku pracowników GOPS, policjantów, kuratorów, 

rozmów indywidualnych z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, 

interwencji wobec zachowań agresywnych; 

6. monitorowania sytuacji uczniów, w rodzinach których realizowana jest procedura 

„Niebieska Karta” lub istniało podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie; 

7. promowania wartości rodzinnych poprzez angażowanie dzieci i rodziców do 

współpracy  w ramach festynów rodzinnych i przy ogólnopolskiej kampanii  „ Postaw 

na rodzinę”; 

8. przeprowadzenia przez placówki oświatowe konkursów  dotyczących problematyki 

przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy i agresji; 

9. rozpowszechniania informacji o instytucjach i osobach świadczących pomoc osobom 

doznającym przemocy i stosującym przemoc; 

10. działań dotyczących profilaktyki zdrowia,  

11. pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją; 

12. kierowania wniosków o  podjęcie leczenia odwykowego; 

13. monitorowania sytuacji osób i rodzin objętych dozorem kuratora sądowego, współpracy 

z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejowego w Radomiu; 

14. wsparcia asystenta rodziny w rodzinach, w których występuje zjawisko przemocy. 

W 2019r.  do  Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 wypełnionych 

Niebieskich Kart  część „A”, w tym sporządzonych przez: 

 Policja – 16 kart, 

 GOPS –  3 karty, 

 Ośrodek Zdrowia – 1 karta. 

W  5 rodzinach kontynuowano procedurę „Niebieska Karta” od 2018r. 

Ponadto, w 2019r.: 
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 powołano 20 nowych grup roboczych, które odbyły 95 posiedzeń; 

 w toku trwania procedury wypełniono 3 formularze „Niebieska Karta” A z osobami 

dotkniętymi przemocą; 

 wypełniono 14 formularzy „ Niebieska Karta” C z osobami dotkniętymi przemocą; 

 wypełniono 14 formularzy  „Niebieska Karta” D z osobami stosującymi  przemoc; 

 po rozpatrzeniu, z powodu ustania przemocy lub braku zasadności podejmowania 

działań zamknięto 21 spraw; 

 skierowano 1 wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o podejrzeniu  nadużywania alkoholu; 

 skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Radomiu III Wydział Rodzinny                          

i Nieletnich wnioski o wgląd w sytuację  rodzinę ( dwa wnioski GOPS, 1 wniosek – 

Publiczne Gimnazjum w Przytyku); 

 w przypadku 1 rodziny złożono zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu  

popełnienie przestępstwa; 

 3 rodziny objęte dozorem kuratora sądowego.         

Gminny Program  Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytyk na 2019 rok.  

 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Nr III.17.2018  Rady Gminy  Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. zgodnie                   

z ustawą  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 2277 z późn. zm./, natomiast Gminny Program Przeciwdziałaniu  Narkomanii                     

w Gminie Przytyk na rok 2019 został przyjęty do realizacji Uchwałą   Nr III.16. 2018 Rady 

Gminy  Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 r. zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005r.                                         

o przeciwdziałaniu narkomanii / tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm. /. Programy 

te zakładają  realizację szeregu  zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Działania przyjęte do realizacji w Gminnych Programach  były finansowane ze środków 

pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmowały: 

1.  Konsultacje specjalistów: 

 psycholog - 72 konsultacje,  
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 terapeuta d/s uzależnień –   202  porady,  

 prawnik – 54 konsultacje, 

2.   Realizacja  w szkołach programów  profilaktycznych  rekomendowanych przez PARPA: 

 „Spójrz inaczej”  - 2 szkoły: 96 godziny, 206 uczniów, 11 nauczycieli, 

 „Domowi detektywi”  - 2 szkoły: 28 godzin, 36 uczniów, 2 nauczycieli, 36 rodziców, 

 Warsztaty profilaktyczne – 3 szkołach: 480 uczniów, 58 nauczycieli, 87  rodziców,  

3.    Udział w kampaniach ogólnopolskich na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień                 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, 

„Dopalaczom powiedz STOP!”. 

4.   Podejmowanie działań  w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu celem  

zmotywowania do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego:  

 przeprowadzono 26 rozmów interwencyjno-motywacyjnych,  

 do 29 osób wysłano 62 wezwania, 

 10 osób skierowano na badanie w przedmiocie uzależnienia,  

 6 wniosków wysłano do Sądu w celu zobowiązania do leczenia. 

5.   W przypadku 18 rodzin członkowie GKRPA uczestniczyli  w spotkaniach grup roboczych. 

 

 IV. Inwestycje 

Budżet gminy Przytyk wyznacza podstawę finansowego planowania przedsięwzięć oraz 

inwestycji. Stanowi główny instrument polityki gospodarczej gminy.  

 W roku 2019 Gmina Przytyk realizowała efektywną politykę  inwestycyjną, 

mającą na celu poprawę warunków infrastruktury. Proces jej realizacji wiązał się z 

koniecznością poniesienia dość dużych nakładów finansowych związanych 

z przeprowadzeniem zaplanowanych operacji, dlatego Samorząd starał się aktywnie korzystać 

ze środków zewnętrznych (środków unijnych  i państwowych) na pokrycie części 

zaplanowanych działań. Należy przy tym pamiętać, iż w każdym działaniu realizowanym przy 

wsparciu środków zewnętrznych, niezbędny był też wkład własny gminy, a niektóre działania 
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realizowane były wyłącznie ze środków własnych gminy. Udało się zrealizować wiele istotnych 

inwestycji na terenie gminy na część z nich gmina pozyskała środki zewnętrzne tj. pochodzące 

m.in. z Unii Europejskiej, Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czy też w ramach zawartych porozumień i umów. 

Dlatego w wynikach finansowych gminy w ostatnich latach możemy zauważyć zwiększenie 

wydatków, co jest typową tendencją dla gmin dążących do rozwoju i aktywnie korzystających 

ze środków zewnętrznych.  

 

Realizacja zadań inwestycyjnych to bardzo ważne zadanie dla każdego samorządu, Gmina 

Przytyk w 2019 roku wykonała poniższe zadania inwestycyjne. 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego 

Wykonanie 

wydatków 

majątkowych 

na 31.12.2019 

 

010 01010 6050 Projekt sieci wodociągowych na terenie gminy 18.800,00 

 

010 01010 6050 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zameczku 

Kolonia 
116.340,80 

 

010 01010 6050 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Dęba 
37.900,00 

 

010 01010 6050 
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Domaniów 
15.000,00 

 

 

010 

 

 

   01010      6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Żerdzi 36.616,00 

 

010 

 

01010 6050 
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Oblas 

 

 

22.000,00 

 

 

010 01010 6050 

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 

dz.Nr894 oraz wykonanie sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do dz.Nr854 i 828 w 

miejscowości Młódnice 

88.469,00 

 
600 60013 6050 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na 
36.900,00 
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odcinku od km 17+775 do km19+275 w 

miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat 

radomski, województwo mazowieckie. 

600 60013 6300 

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr740 na 

odcinku od km 22+779 do km 23+708 w 

miejscowości Wrzeszczów gmina Przytyk 

200.000,00 

600 60014 6300 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

rozbudowy drogi powiatowej nr 3336W 

Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk 

17.500,00 

 
600 60016 6050 Budowa drogi w miejscowości Posada 309.297,68 

 

600 60016 6050 

Opracowanie dokumentacji projektowo-

budowlanej i kosztorysowej na budowę drogi 

wewnętrznej w miejscowości Stefanów 

12.915,00 

 

600 60016 6050 

Projekt budowy dróg gminnych, ulic: Jana 

Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka 

Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w 

miejscowości Przytyk 

12.300,00 

 

600 60016 6050 

Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej 

w  miejscowości  Zameczek 

6.150,00 

 
600 60016 6050 

Rozbudowa drogi gminnej nr350921W w 

miejscowości Witoldów-Etap II 29.962,80 

 
750 75023 6060 

Zakup sprzętu komputerowego, drukarek na 

potrzeby Urzędu Gminy 30.885,00 

 
754 75412 6060 

Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w 

Domaniowie 
18.149,25 

 
801 80101 6050 

Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy 

PSP Przytyk 14.000,00 

 
801 80101 6050 

Projekt rozbudowy budynku PSP Wrzeszczów 
119.000,00 

 
801 80101 6050 

Projekt rozbudowy budynku PSP Wrzos 
120.000,00 

 
801 80101 6050 

Zakup bramy wjazdowej –PSP Przytyk 
11.500,00 

 
801 80101 6060 

Zakup urządzeń do kuchni PSP Przytyk 
46.021,68 

 
900 90015 6050 

Projekt budowy linii oświetleniowej w 

miejscowości Wólka Domaniowska 7.186,28 
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900 90015 6050 

Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia 

ulicznego w miejscowości Potkanna 6.544,00 

 
900 90095 6060 

Zakup choinki świątecznej i iluminacji 

świątecznych w sołectwie Przytyk 42.448,50 

 
900 90095 6060 

Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Wólka 

Domaniowska 3.500,00 

 

921 92105 6050 

Rodzinne strefy aktywności w miejscowościach: 

Domaniów, Studzienice, Kaszewska Wola, 

Wygnanów  gmina Przytyk 

412.815,80 

 
921 92109 6050 

Remont dachu na budynku Domu Ludowego w 

Wyganowie 
50.690,00 

 

926 92601 6050 

Budowa boiska piłkarskiego, 4-torowej bieżni 

okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w 

dal przy Publicznej Szkole Podstawowej we 

Wrzeszczowie 

659.855,25 

 

926 92695 6050 

Projekt rodzinnych stref aktywności w 

miejscowości Domaniów, Studzienice, 

Kaszewska Wola, Wygnanów-gmina Przytyk 

6.400,00 

 
926 92695 6060 

Zakup urządzeń na plac zabaw- Słowików 
14.017,00 

 
926 92695 6060 

Zakup urządzeń na plac zabaw- Studzienice 
20.876,91 

 
926 92695 6060 

Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości 

Dęba 
19.023,00 

 
   Razem 2.563.063,95 

 

  Według stanu na dzień 31.12.2019r. 

  

4.1. Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo istotnymi jednostkami  gminy, na terenie gminy jest ich 

osiem, to one w chwilach zagrożenia życia, wypadków, pożarów i innych zagrożeń oraz 

niebezpieczeństw są na posterunku i niosą pomoc poszkodowanym oraz potrzebującym 

pomocy. W 2019 jednostki z terenu naszej Gminy brały udział w wielu akcjach ratowniczo – 

gaśniczych. Jednymi z większych i wymagających większego zaangażowania były duże pożary 

lasu poza terenem naszej Gminy. 
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 Nasze jednostki w 2019 uczestniczyły w sumie w - 135 akcjach ratowniczo – gaśniczych 

z czego znaczącą cześć stanowiły pożary.   

 Gmina w roku 2019 poczyniła dość znaczące wydatki na sprzęt oraz inwestycje w 

jednostki OSP w wysokości 152 422,19 zł, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 

19 207,78 zł, a udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 55 127,28 zł. Na zatrudnienie 

kierowców w OSP przeznaczono 16 414,56 zł, natomiast  pozostałe środki zostały 

wydatkowane m.in. na bieżące utrzymanie budynków jednostek OSP, w tym przeglądy i 

konserwacje sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup paliw i smarów.  

4.2.  Oświata  

 Oświata stanowi jeden z najważniejszych elementów w wymiarze rozwoju lokalnego. 

Dzisiaj zdobycie odpowiedniego wykształcenia zawodowego lub wyższego stanowi niezbędny 

element pozwalający na otrzymanie odpowiedniej pracy, dlatego w trosce o jak najlepsze 

wychowanie przyszłych pokoleń niezbędne jest świadczenie jak najwyższej jakości systemu 

edukacji. 

Na terenie gminy Przytyk funkcjonowały w 2019r.  następujące jednostki oświatowe; 

 

- Publiczne Przedszkole w Przytyku 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wrzosie 

- Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku ( do 31.08.2019 r.) 

  

 Szkoły te podporządkowane samorządowi gminnemu funkcjonują w oparciu o podział 

terenu na rejony (obwody) szkolne, co związane jest z organizacją bezpłatnego dowozu 

uczniów z odległych miejscowości. W szkołach uczniowie mogą uczestniczyć również 

w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych oraz korzystać z opieki w świetlicach.  

 

 Wychowanie przedszkolne realizowane jest przez 1 placówkę przedszkolną tj. 

Publiczne Przedszkole w Przytyku i w 2 oddziałach przedszkolnych –  szkół podstawowych. 

Odziały przedszkolne funkcjonują przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego we 
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Wrzosie i przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we 

Wrzeszczowie.  

  

 Funkcjonujące oddziały przedszkolne są niezbędne z uwagi na przygotowywanie dzieci 

do życia, do samodzielności oraz do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Pozwalają 

zdobyć odpowiednie umiejętności i osiągnąć gotowość szkolną, dlatego rola funkcjonujących 

placówek w gminie jest niezwykle istotna.  

    Tabela. Liczba uczniów, nauczycieli w placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola) 

w gminie Przytyk  

Placówka Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba nauczycieli 

Liczba 

oddziałów 

przedszkolnych 

Liczba 

przedszkolaków 

 

PSP w Przytyku 379  18 35 0 0 

PSP we Wrzeszczowie 94 8 21 1 25 

PSP we Wrzosie 138 8 14 1 18 

Publiczne Gimnazjum 

w Przytyku  

95 4 17 0 0 

Publiczne Przedszkole 

w Przytyku 

0 0 15 7 173 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy w Przytyku. 

 

Finansowanie oświaty 

 

Ważny aspekt finansowania oświaty jako zadania gminy, za 2019 rok na który składają się: 

Dochody : 

1.   subwencja oświatowa  z budżetu państwa -   7.091.498,00 zł 

2.  opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie  - 270.181,40zł 

3.  opłata stała za pobyt w przedszkolu w kwocie – 15.998,00zł 

4.dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach 

przedszkolnych   - 204.375,01zł 
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5. dotacja na zakup książek do biblioteki w ramach programu Narodowego czytelnictwa – 

4.000,00zł 

6. dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 47884,63 zł 

 

Dochody razem:  7.633.937,04zł 

oraz wydatki jakie gmina poniosła na: 

- utrzymanie szkół podstawowych -  6.554.360,16zł, 

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 147.915,73 zł, 

- utrzymanie przedszkola -  1.300.318,56 zł,    

- utrzymanie gimnazjum -  1.160.988,54zł,  

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli -  37. 534,39 zł, 

- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 370.204,84 zł, 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów -  46.984,45  

- realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży  -  

160.482,69 zł, 

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w gimnazjach -  3.582,99 zł, 

- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych -  0,00 zł, 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych - 47 884,63 zł. 

- utrzymanie świetlicy szkolnej -   144 777,55 zł, 

Wydatki razem:  9.975.034,53zł w tym wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi   to 

kwota  7.428.090,54 zł 
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Dochody 7.633.937,04zł – Wydatki 9.975.034,53zł = (-)  Różnica:  2.341.097,49zł 

Gmina Przytyk w roku 2019 musiała pokryć tą różnicę 2.341.097,49zł  z własnych środków. 

 

4.3. Działalność kulturalna 

 

 Kultura jest elementem spajającym społeczność lokalną, wzmacnia więzi mieszkańców 

ze swoją gminą. Jest też niezwykle ważnym czynnikiem w procesie realizacji rozwoju. Gmina 

Przytyk posiada bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, dziś chętnie kultywowane przez 

liczne zespoły, kapele i mieszkańców zafascynowanych kulturą swoich przodków.  

 

 Na terenie gminy Przytyk od października 2018r. funkcjonuje jednostka organizacyjna 

– Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku, która umożliwia mieszkańcom korzystanie z oferty 

różnych zajęć prowadzonych przez ten podmiot. Są to działania związane z upowszechnieniem 

kultury, sportu i aktywności ruchowej. Dodatkowo dzieci i młodzież może spędzać swój wolny 

czas z przyjaciółmi czy znajomymi w tej placówce oraz korzystać z gier. 

 Placówką na terenie gminy, która prowadzi działalność na rzecz zaspokajania potrzeb 

oświatowych i czytelnictwa mieszkańców jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku. 

Uczestniczy ona w upowszechnianiu wiedzy i kultury, gromadzi opracowania oraz udostępnia 

materiały biblioteczne, książki tzw. literaturę piękną, lektury i inne opracowania. W zasobach 

biblioteki najmłodsi czytelnicy również mają możliwość wypożyczania książek, bajek i 

opowieści w oddziale dla dzieci.  

Rok rocznie organizowane letnie spotkania filmowe "Kino na trawie" na Stadionie 

Sportowym w Przytyku, które stanowi atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców i przybyłych gości.  

Na terenie gminy działają również Domy Ludowe i Świetlice Wiejskie, często 

w zaadaptowanych budynkach Ochotniczych Straż Pożarnych, stanowiąc miejsca integracji 

społecznej dla swoich mieszkańców, którzy mogą zgodnie z ich przeznaczeniem 

i regulaminami nieodpłatnie z nich korzystać, podejmując rozmaite inicjatywy społeczne, 

kulturowe czy sportowe. Obecnie takie placówki funkcjonują m.in. w Domaniowie, Sukowie, 

Potkannie, Dębie, Wrzeszczowie i Wygnanowie. 



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2019r. 
   

27 
 

 

  Bogate tradycje dziedzictwa kulturowego i folkloru są dziś szczególnie kultywowane 

przez licznych przedstawicieli muzyki, prezentowanej przez kapele ludowe i zespoły 

śpiewacze.  Dodatkowo wizytówkę gminy stanowią Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato”- 

działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku.  

 

Na terenie gminy orgaznizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym. W Wólce Domaniowskiej organizowany  wspólnie ze Starostą Radomskim jest 

festyn rodzinny pn. "Powitanie Lata", mający na celu propagowanie regionu i walorów 

turystycznych gminy.  Dodatkowo od kilku lat Stowarzyszenie "Wrzosowisko", Lokalna Grupa 

Działania "Razem dla Radomki" wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie 

organizują "Andrzejki Folkowe", imprezę promującą folklor, dziedzictwo kulturowe oraz 

powoli zapominane obrzędy i zwyczaje, na których występują liczne kapele, przypominając 

o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe.  

 

Przy współpracy z gminami partnerskimi w "Związku Gmin Radomka", organizowany 

jest Rowerowy Zlot Gwieździsty, w wydarzeniu tym uczestniczą cykliści z Jedlińska, 

Przysuchy, Przytyka, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa. Do innych istotnych wydarzeń 

możemy wliczyć wydarzenie artystyczne pn. „Kochanowski: Przystanek Wesele" 

organizowany na przełomie kwietnia i maja każdego roku,  akcentując związki poety Jana 

Kochanowskiego z Przytykiem, Przegląd Kapel Weselnych i Ludowych oraz organizowany 

festyn z okazji dnia dziecka pn. „Postaw na Rodzinę”.  W ciągu roku organizowane są turnieje 

sportowe, a także cieszący się dużym zainteresowaniem - turniej wędkarski organizowany 

zazwyczaj we wrześniu.  

 

Bardzo ważnym wydarzeniem od wielu lat są Ogólnopolskie Targi Papryki, które to 

organizowane są wspólnie ze Starostą Radomskim. Wydarzenie to jest organizowane w 

miesiącu sierpniu i przyciąga wielu producentów upraw pod osłonami w szczególności papryki, 

wystawców  ale również inne osoby, które mogą wymienić swoje doświadczenia na różne 

tematy, towarzyszy temu oprawa artystyczno  - rozrywkowa.  
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4.4. Służba zdrowia 

 

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z placówki świadczącej usługi w zakresie opieki 

zdrowotnej, którą jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku z Filią 

we Wrzeszczowie. W 2019 roku SPZOZ realizował świadczenia zdrowotne na podstawie 

umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju: 

-   udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej;  

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne dzieci i 

młodzieży do 18 roku życia. 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są przez lekarzy POZ, 

pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i 

wychowania. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentom od września  2019 roku,  SPZOZ rozszerzył 

działalność o konsultacje i porady świadczone przez specjalistę chorób Wewnętrznych, 

Kardiologa oraz przez specjalistę Neurologa. Z konsultacji w 2019 roku skorzystało około 70 

osób. Konsultacje  i porady skierowane były do osób mających problemy kardiologiczne/ 

neurologiczne udokumentowane w historii choroby. 

Jednocześnie pacjenci mogli skorzystać z rehabilitacji świadczonej w SPZOZ oraz z zabiegów 

fizyko (m.in. prądy: diadynamiczne (DD), Nemec, TENS, Trabert, Galwanizacja), Fizyko 

(KRIO),masaż klasyczny, Techniki specjalne (MTG,TPS), Kinesiotaping. Zabiegi 

rehabilitacyjne świadczone były przez wykwalifikowany personel.  

Ponadto SPZOZ w 2019 zawarł umowy w ramach Funduszy Europejskich na realizację 

projektów: 

-„ Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych”;  

- „Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi”; 

- „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” 

oraz SPZOZ pozyskał nowy kontrakt w związku z ogłoszonym Konkursem ofert na 2020 rok 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia o udzielanie świadczeń na 2020 rok w rodzaju: leczenie 

stomatologiczne dla dorosłych. 

W  2019 roku realizowany był Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w ramach 

którego SPZOZ m.in. wykonał 226 bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców 

po 60 roku życia, w ramach otrzymanej dotacji z Gminy Przytyk.  Również pacjenci mogli 
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skorzystać z szeregu działań zdrowotnych tj. badań okulistycznych, badań usg, badań w 

Osteobusie- Mobilnym Centrum Diagnostyki- ocena gęstości kości, badań mammograficznych 

dla kobiet w wieku 50-69 lat. 

W 2019 roku SPZOZ w Przytyku objął opieką medyczną 5 735 pacjentów. 

Przyjęto w SPZOZ ogółem 19 747 pacjentów, w tym: Przytyku- 13 157 pacjentów w Filii 

Wrzeszczów- 6 590 pacjentów. 

Podmiot wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do udzielania świadczeń usług 

medycznych. W 2019 roku rozszerzył wyposażenie o dodatkowy sprzęt medyczny dzięki 

pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym w ramach projektu pn: „ Poprawa  usług 

medycznych dla pacjentów w SPZOZ w Przytyku"  

 

Najważniejszym źródłem przychodów SPZOZ jest realizacja świadczeń zdrowotnych – 

93% ogółem przychodów. Głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który opłaca 

świadczenia realizowane przez SPZOZ w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego. 

Poza kontraktem z NFZ, SPZOZ świadczy usługi medyczne odpłatne przychody z tego tytułu 

stanowią ok 2% przychodów, a także uzyskuje z tytułu usług niemedycznych ok 5%. 

W 2019 roku koszty z działalności operacyjnej SPZOZ poniósł w wysokości 1.790.228,55 zł, 

m.in. są to koszty wynagrodzeń, które w roku 2019 wynosiły – 947.961,17 zł, natomiast w roku 

2018 wynosiły – 1.105.543,33 zł oraz inne składowe wynagrodzeń w tym ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia w roku 2019 – 193.795,09 zł a w roku 2018 – 209.748,33 w tym 

emerytalne w roku 2019 – 79.847,50 zł w roku 2018 – 90.766,33zł. W 2019 roku  wzrosły 

koszty usług obcych, które wynosiły 419.547,64 zł a w roku 2018 – 258.705,35 zł. Wzrost 

występuje również na kosztach zużycia materiałów i energii które w 2019 roku wynosiły 

132.080,04 zł a w roku 2018 – 113.396,27 zł.  Na koniec roku 2019 SPZOZ uzyskał dodatni 

wynik finansowy na działalności.  

 

Zysk netto na koniec 2019 roku wyniósł - 85.222,58 zł gdzie dla porównania w roku 2018 

wynosił on - 5.986,23 zł. W związku z prowadzoną działalnością SPZOZ poniósł koszty 

związane z wykonaniem - badań i analiz w kwocie – 79.218,60 zł. 

SPZOZ jest czynny w dni powszednie w godzinach od 7.25 do 18.00.  

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonują dwie apteki czynne od poniedziałku do soboty.  
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A w samym już Przytyku funkcjonuje Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, która 

zapewnia pomoc medyczną, potrzebującym w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób w 

szczególności na terenie gminy Przytyk  ale również z terenów sąsiednich gmin. 

 

4.5  Turystyka i rekreacja  

W gminie związana jest z przebiegającymi trasami rowerowymi, trasami Nordic 

Walking.  Propozycje tras zamieszczono na tablicy informacyjnej na stadionie sportowym  w 

Przytyku z opisem szczegółowym każdej trasy. 

Nordic Walking Park „Przytyk”   

Trasa nr 1 Przytyk (zielona) 

 (długość – 6,9 km; szacunkowy czas przejścia – 1’10 godz.) 

6,9-kilometrowa pętla poprowadzona w okolicach Przytyka. Wejście na trasę zlokalizowano na 

stadionie KS Sokół Przytyk w Przytyku.  

Trasa nr 2 Przytyk (czerwona) 

 (długość – 8,5 km; szacunkowy czas przejścia – 1’30 godz.) 

Ciekawa, poprowadzona w formie 8,5-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla 

początkujących, jak i zaawansowanych piechurów. Wejście na trasę zlokalizowano na stadionie 

KS Sokół Przytyk w Przytyku.  

Trasa nr 3 Przytyk (czarna) 

 (długość – 16,4 km; szacunkowy czas przejścia – 3 godz.) 

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park Przytyk, 16,4-kilometrowa pętla, 

pokonanie której zajmie nam ok. 3 godz., trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej. 

Wejście na trasę zlokalizowano na stadionie KS Sokół Przytyk w Przytyku.  
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Dużą atrakcją jest „Zalew w Domaniowie”, o powierzchni ok 500 ha, usytuowany został 

w dolinie rzeki Radomki. W okresie letnim przyciąga liczne grono turystów odpoczywających 

nad wodą. Odbywają się tutaj imprezy plenerowe: Festyn rodzinny "Powitanie Lata", 

Rowerowy Zlot Gwieździsty. W 2015 roku gmina Przytyk wzbogaciła się o kolejną atrakcję – 

oddany został  do użytku malowniczo położony zbiornik retencyjny w Jagodnym o powierzchni 

ok 35 ha. Zbiorniki te stanowią idealne miejsce do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów 

wodnych. Na terenie gminy funkcjonuję również agroturystyka, obiekty te udostępniają 

miejsca noclegowe.   

Gmina staje się miejscem gdzie coraz bardziej rozwija się poziom aktywizacji 

społecznej, gdzie mieszkańcy inicjują powstanie nowych organizacji pozarządowych, animując 

przy współpracy z innymi jednostkami oraz samorządem życie kulturalne i społeczne swoich 

miejscowości.  

 

 

V. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

 

Samorząd podejmuje również liczne zadania na rzecz wzmocnienia współpracy 

z przedstawicielami III sektora, mający na celu wzrost ich kompetencji, świadczenie doradztwa 

i prowadzeniem szkoleń. Gmina Przytyk jest członkiem Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. ROF jest samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatu, powołanym w celu 

wspierania idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, 

promocji osiągnięć oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.  

Gmina Przytyk jest członkiem Związku Gmin Radomka.  

Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku, zrzesza 6 gmin Mazowsza położonych 

w zlewni rzeki Radomki począwszy od jej źródła w następującej kolejności: Przysucha, 

Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, Jedlińsk. Zadaniem Związku jest wspólne 

wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności: 

opracowanie i realizacja programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów; ochrona 

różnorodności fauny i flory; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych; tworzenie warunków 

do rozwoju turystyki. Podejmuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez 
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realizacje akcji informacyjnych, organizacje konkursów wiedzy ekologicznej, organizację 

m.in. Festynów Ekologicznych, Rowerowego Zlotu Gwiaździstego. Przewodniczącym zarządu 

Związku Gmin Radomska jest Wójt Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński. 

Gmina od 2008 roku współtworzy Lokalną Grupę Działania "Razem dla Radomki". 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (LGD) jest organizacją 

pozarządową działająca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących się na południu województwa 

mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. W latach 2009-

2015 na obszarze LGD odpowiadała za wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która 

przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego tych terenów poprzez 

aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych 

i historycznych gmin.  

W 2019 roku Gmina Przytyk przystąpiła do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy 

wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów 

wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za 

pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. 

Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach dotyczą zarówno negocjacji z 

Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań 

w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek tworzy szeroką 

platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, 

grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z 

wykorzystaniem technologii informatycznych). ZGW RP intensywnie wspiera gminy w 

dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-

analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację 

gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów. 

 Podstawową sferą aktywności Związku jest obrona interesów gmin poprzez udział w pracach 

różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą 

czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji 
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sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i  związanych z rozwojem obszarów 

wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku 

reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz 

Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), uczestniczą w międzynarodowych projektach 

(IDCED, Standup). Gmina Przytyk przystąpiła do stowarzyszenia ZGW RP, po to aby aktywnie 

uczestniczyć, a także wspierać działania i inicjatywy dla wspólnego dobra. 

VI. Realizacja uchwał Rady Gminy Przytyk w 2019r. 

 

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 realizował uchwały podjęte przez 

Radę Gminy w 2019 roku w sposób określony uchwałami.  

Rada Gminy w roku 2019  obradowała na VIII sesjach podejmując - 85 uchwał.  

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2  ustawy o 

samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, 

jakimi  są   w  zakresie  zgodności  z  prawem – Wojewoda  Mazowiecki,  w  zakresie  spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie  z  art.  7  ust  1  pkt  1  ustawy o 

dostępie do informacji publicznej,  uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

W jednym przypadku organ nadzoru – RIO w Warszawie wydał Uchwałę Nr 

27.393.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 

r., w sprawie  orzeczenia nieważności uchwały Nr X.92.2019 Rady Gminy w Przytyku z dnia 

27 listopada 2019r., w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

Wszystkie  uchwały  zostały  przez  organ  wykonawczy  Gminy  wykonane  z 

zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami praw. 
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VII. Istotne inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Przytyk w roku 

2019. 

Na terenie gminy udało się zrealizować kilka inwestycji drogowych, między innymi 

została oddana droga w Zameczku, a także w Posadzie. Oddany został do użytku przebudowany 

kolejny odcinek drogi wojewódzkiej numer 740 we Wrzeszczowie. Najważniejszym punktem 

tych prac było stworzenie ciągu pieszo-jezdnego, który będzie zabezpieczał osoby poruszające 

się wzdłuż ruchliwej trasy. Wzmocniono także konstrukcję jezdni oraz ułożono nową 

nawierzchnię, a także wybudowane zostały zjazdy na posesje oraz chodniki. Prace objęły 

odcinek drogi o długości blisko 1 kilometra. Inwestycja realizowana była przez Mazowiecki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wartość tej inwestycji w miejscowości 

Wrzeszczów to kwota ok 3 000 000,00 zł. Gmina Przytyk przeznaczyła dotację w wysokości 

200 000,00 zł  na realizację tej inwestycji. 

Do tej pory droga wojewódzka nr 740, poddana została modernizacji na odcinku w Woli 

Wrzeszczowskiej, Dębie, przebudowano również odcinek przebiegający przez centrum 

Przytyka oraz kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Oblas. Inwestycja ta 

współfinansowana jest z budżetu Gminy Przytyk.  

  W 2019 roku rozpoczęła się przebudowa kolejnych dwóch dróg: w Witoldowie i na 

odcinku Dęba - Glinice, a zakończenie tych remontów zaplanowane jest na wakacje 2020 roku. 

Na te dwie drogi Gmina pozyskała znaczące dofinansowanie w kwocie 628 699,00 zł. Oprócz 

ww. inwestycji na terenie gminy została zmodernizowana  droga powiatowa relacji Wir- 

Goszczewice –Wrzos.   

Dodatkowo mieszkańcy Domaniowa, Studzienic, Wygnanowa i Kaszewskiej Woli mogą 

spędzać wolny czas w nowoutworzonych Otwartych Strefach Aktywności (OSA), które 

powstały w 2019r. Na ten cel gmina Przytyk uzyskała dofinansowanie w wysokości 200 000,00 

zł,  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na utworzenie 

Otwartych Stref Aktywności. Rozbudowano sieć wodociągową w Żerdzi oraz w miejscowości 

Dęba. 

Dodatkowo nasza gmina otrzymała w roku 2019 wsparcie z Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw - projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich. Był to projekt 

wspierający rozwój obszarów wiejskich, przeznaczony na realizację m.in. monitoringu przy 
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Publicznych Szkołach Podstawowych w miejscowościach Wrzos i Wrzeszczów, modernizacji 

budynku OSP Potkanna oraz remont dachu na budynku Domu Ludowego w Wygnanowie 

otrzymaliśmy wsparcie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

W 2019 roku do użytku zostało oddane  nowoczesne boisko sportowe – przy PSP Wrzeszczów, 

które obok placówki oświatowej oraz placu zabaw i siłowni plenerowej stanowi teraz 

funkcjonalny i nowoczesny obiekt sportowy. Gmina Przytyk uzyskała wsparcie finansowe z 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki niniejszemu dofinansowaniu został 

przeprowadzony kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych w Publicznej Szkole 

Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Kuchnia przygotowuje nie tylko posiłki 

dla swoich uczniów, ale i dla przedszkolaków, a także dla uczniów z Wrzosu. W kuchni 

przygotowywanych jest około 400 posiłków dziennie.  

Ponadto w roku 2019 zrealizowano wiele różnych inwestycji w poszczególnych sołectwach w 

ramach środków z funduszu sołeckiego. 

 

VIII. Podsumowanie 

 

Gmina Przytyk, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stara się 

sukcesywnie poprawiać warunki życia jej mieszkańców, realizując szereg ważnych inwestycji 

i zadań. Są to przede wszystkim działania związane z infrastrukturą w szczególności drogową, 

wodociągową, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, 

wypoczynkiem i rekreacją, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można 

spędzać wolny czas. 

 Przed gminą stoją wyzwania – przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych 

i podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych, mających na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków dla  mieszkańców oraz gospodarczych dla potencjalnych inwestorów. Zmieniająca 

się struktura wiekowa mieszkańców, w której jest coraz więcej osób starszych, wymaga 

dostosowania oferty kulturalnej oraz opiekuńczej dla tej grupy. W planach na najbliższe lata 

jest realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.   
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  Duża wagę przywiązujemy do warunków w jakich uczą się nasze dzieci i młodzież, jeśli 

chodzi o placówki oświatowe, poprzez ich remonty czy też budowy nowych obiektów 

sportowych. Krok po kroku zagospodarowywane są miejsca, tak aby były dostatecznie 

wykorzystywane, dzięki temu w wielu miejscowościach przybyło miejsc atrakcyjnych i 

potrzebnych. 

Zorganizowaliśmy wiele różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić 

mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do różnych odbiorców. Odbywały się 

turnieje i festyny rodzinne z atrakcjami dla dzieci.  

Inwestycje gminy były i będą uzależnione również od pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Właściwa realizacja potrzebnych zadań, z uwzględnieniem dbałości o ich jakość  

i racjonalne wydatkowanie środków publicznych – moim zdaniem zapewni harmonijny i dobry 

rozwój gminy Przytyk, co w konsekwencji poprawi jakość życia jej mieszkańców. 

 

Wójt Gminy Przytyk  

/-/ Dariusz Wołczyński 

 

 


