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I. Wstęp  

Szanowni Państwo, 

zgodnie z wprowadzoną przed trzema laty nowelizacją ustawy 

o samorządzie  gminnym przedstawiam Państwo Raport o Stanie Gminy Przytyk 

za rok 2020. 

Przygotowanie takiej analizy to obowiązek i wymóg prawny, który daje 

możliwość ukazania w jednym dokumencie pełne spektrum działań 

podejmowanych na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności. 

Zgodnie z art.28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał 

Rady Gminy  i budżetu. Zawiera on dane i informacje o działalności podległych 

jednostek organizacyjnych.  

Informacje poddane analizie podzielone są na obszary  tematyczne, 

szczególnie znaczące dla życia mieszkańców takie jak finanse gminy, 

inwestycje, sprawy społeczne, edukacja i wychowanie, ochrona środowiska, 

kultura, bezpieczeństwo oraz inne istotne kwestie. Mam nadzieję, że 

przedstawiony raport pozwoli Państwu uzyskać możliwie pełny obraz rozwoju 

naszej Gminy. 

Wójt Gminy Przytyk  

/-/ Dariusz Wołczyński 

 

 

II. Informacje ogólne 

 

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. 



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

3 
 

Gmina Przytyk zajmuje obszar 13 437 hektarów. Tworzy ją 26 sołectw: 

Domaniów, Dęba, Glinice, Goszczewice, Jabłonna, Kaszewska Wola, 

Krzyszkowice, Młódnice, Maksymilianów, Oblas, Ostrołęka, Potkanna, 

Podgajek, Posada, Przytyk, Słowików, Stefanów, Studzienice, Suków, 

Sukowska Wola, Wola Wrzeszczowska, Wólka Domaniowska, Wrzeszczów, 

Wrzos, Wygnanów, Żerdź.  

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 ponad 30 lat temu rozpoczął Antoni 



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

4 
 

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-Kożuchów. Gmina 

Przytyk sąsiaduje od strony wschodniej 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-

gospodarczej gminy. Znajdują się tu instytucje publiczne i oświatowe tj.: Urząd 

Gminy, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku wraz z filią we Wrzeszczowie, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przytyku, Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, punkt 

Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, filia Urzędu Pracy 

w Radomiu, stacjonuje tu także  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu.  

            

Demografia  

To od ilości mieszkańców, stopnia ich zamożności zależy budżet gminy, 

stopień edukacji i prorozwojowa polityka gminy. Według danych na koniec 

2020 roku gminę zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 7333 osoby, 

w tym 3656 kobiet i 3677 mężczyzn. 

W roku 2020 w naszej gminie urodziło się 77 nowych mieszkańców  w tym 40 

chłopców i 37 dziewczynek. Najwięcej nowych mieszkańców pojawiło się 

w miejscowości Przytyk - 8 , Żerdź - 7, Domaniów – 6. 
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STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 
Stan na dzień 31.12.2020r. 

  

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 
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Liczba urodzeń i zgonów mieszkańców w poszczególnych wsiach 

 

Lp. Nazwa sołectwa Urodzenia 2020 Zgonu 2020 Liczba 

ludności na 

dzień 

31.12.2020r. 

1.  Dęba 3 3 251 

2.  Domaniów 6 5 470 

3.  Glinice 2 1 243 

4.  Goszczewice 2 0 138 

5.  Jabłonna 5 2 222 

6.  Kaszewska Wola 3 3 349 

7.  Krzyszkowice 1 0 338 

8.  Maksymilianów 2 2 121 

9.  Młódnice 0 2 145 

10.  Oblas 2 1 367 

11.  Ostrołęka 3 2 209 

12.  Podgajek  4 12 781 

13.  Potkanna 4 4 229 

14.  Posada 1 2 60 

15.  Przytyk 8 9 958 

16.  Stefanów 4 2 210 

17.  Studzienice 2 2 313 

18.  Sukowska Wola 5 6 203 

19.  Słowików 1 0 119 

20.  Suków 1 7 290 

21.  Wola Wrzeszczowska 2 5 216 

22.  Wrzeszczów 5 2 363 

23.  Wrzos 1 6 223 

24.  Wólka Domaniowska 1 1 41 

25.  Wygnanów 2 5 202 

26.  Żerdź 7 4 273 

27.  Suma  77 88 7334 
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Zagospodarowanie przestrzenne  

 Strategia przestrzenna w gminie Przytyk jest realizowana za pomocą 

dwóch instrumentów planistycznych. Są to: 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przytyk 

Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę 

zagospodarowania przestrzennego gminy dla jej całego obszaru. Postanowienia 

studium są wiążące i stanowią dyrektywę do planowania miejscowego.  

Studium jest najważniejszym dokumentem strategicznym. Zapisy zawarte 

w nim pozwalają na realizację oczekiwanych inwestycji, powstanie nowych 

miejsc pracy, dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności 

zamieszkiwania w Przytyku.    

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przytyk uchwalone zostało zmianą Nr 2 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk 

Uchwałą Nr XI.96.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający podglądową mapę m.p.z.p. gminy 

Przytyk na dzień 31.12.2020 rok.   
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Przytyk na 

dzień do 31 grudnia 2020 r.  

Na obszarze Gminy Przytyk obowiązuje obecnie 11 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie 769,0473 ha 

powierzchni gminy w jej granicach administracyjnych.   

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia z 

dnia 27 marca 2003 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają 

na celu: „Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego”. 

Wykaz obowiązujący planów zagospodarowania przestrzennego na dzień 

do 31.12.2020 r.  

Nazwa planu Uchwała : 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przytyk na fragmencie obszaru 

sołectwa Dęba. 

Uchwała nr XXIX/135/2001 Rady Gminy 

w Przytyku z dnia 30 listopada 2001 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2001 r., 

 

nr 264, poz. 6258 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części sołectwa Wólka 

Domaniewska. 

Uchwała nr XXXI/162/2002 Rady Gminy 

w Przytyku z dnia 15 lutego 2002 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2002 r., 

 

nr 73, poz. 1474 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części sołectwa 

Domaniów i Wólka Domaniowska 

Uchwała nr VI/35/2003 Rady Gminy 

w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2003 r., 

 

nr 168, poz. 4119 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części sołectwa Wólka 

Domaniowska 

Uchwała nr VI/36/2003 Rady Gminy 

w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2003 r., 

 

nr 168, poz. 4120 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębów geodezyjnych 

Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek 

Uchwała nr XXII.135.2016 Rady Gminy 

Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
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W przypadku braku planu miejscowego określenie sposobu 

zagospodarowania oraz warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji 

administracyjnej: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Lokalizację inwestycji celu publicznego natomiast ustala się w drodze decyzji 

ustalającej lokalizację celu publicznego.  

Poniżej został przedstawiony wykres obrazujący liczbę wydanych decyzji 

o Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu 

publicznego w roku 2020 na terenie gminy Przytyk.  

 

 

 

Zachodni w gminie Przytyk - część A Województwa Mazowieckiego z 2016 r., poz. 

7425 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębów geodezyjnych 

Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek 

Zachodni w gminie Przytyk - część B 

Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady gminy 

Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 

6331 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu 

geodezyjnego Wólka Domaniowska 

w gminie Przytyk 

Uchwała nr XXXIX.300.2018 Rady Gminy 

Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2018 r., poz. 4609 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działki ew. nr 39 

w obrębie geodezyjnym Przytyk w 

gminie Przytyk 

Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 29 marca 2019 r. opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 6198 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów wokół zbiornika 

wodnego Jagodno w gminie Przytyk - 

część A 

Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 14 sierpnia 2019 r. opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2019 r., poz. 11352 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego działek ew. nr 41/7, 

41/8, 41/10, 41/11 w obrębie 

geodezyjnym Podgajek Zachodni 

w Gminie Przytyk 

Uchwała nr IX.79.2019 Rady Gminy 

Przytyk z dnia 1 października 2019 r. 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 

13180 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obrębów geodezyjnych 

Glinice i Kolonia Glinice w gminie 

Przytyk - część A 

Uchwała nr XV.150.2020 Rady Gminy 

Przytyk z dnia 10 lipca 2020 r. opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2020 r., poz. 8860 
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Zestawienie wydanych decyzji celu publicznego oraz decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu w 2020 roku. 

 

 

 

III. Informacja o realizacji, strategii, projektów i programów w 2020r. 

 

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 postawę 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.  

 Żeby osiągnąć największy możliwy wzrost rozwoju Gminy Przytyk 

należy realizować plany strategiczne mające wpływ na rozwój infrastruktury 

technicznej, turystyki i rekreacji, silnego obszaru gospodarczego opartego 

o rolnictwo i przedsiębiorczość a także dziedzictwa kulturowego i oświaty. 
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W związku z powyższym w 2020r. zrealizowano cele operacyjne m.in.: 

wybudowano, przebudowano kilka dróg gminnych, sukcesywnie 

przeprowadzana jest modernizacja/rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Przytyk. Dodatkowo w ramach rozwoju infrastruktury kulturalno-

sportowej wykonano  w dwóch etapach przebudowy (części budynku po byłym 

gimnazjum) pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym 

w Przytyku:  

I etap: przebudowano, zagospodarowano i wyposażono w urządzenia do 

rekreacji ruchowej część piwnic. Na ten etap otrzymaliśmy dotację w wysokości 

92 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

II etap to parter budynku który został przebudowany i będzie wyposażony 

w infrastrukturę informatyczną oraz zaplecze, w  którym będą prowadzone 

zajęcia kulturalne. Na ten cel również posiadamy przyznaną dotację w ramach 

PROW. 

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne  w wysokości 500 000,00 zł  

z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pod 

nazwą: Budowa Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną 

w Goszczewicach która będzie realizowana w latach: 2021-2022.  

Sukcesywnie rozbudowywana jest także sieć wodociągowa 

i kanalizacyjna. 

Celem realizacji dalszych inwestycji, zostały opracowane dokumentacje  

projektowo-wykonawcze: 

- rozbudowy szkół w miejscowościach: Wrzeszczów i Wrzos o sale lekcyjne  

wraz z zapleczem dla dzieci przedszkolnych oraz termomodernizacje tych szkół 

wraz z przebudową/rozbudową kotłowni, 

- rozbudowy budynku SPZOZ w Przytyku,  

- budowy Domu Ludowego we Wrzosie, 

- oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Domaniowska oraz w Podgajku   

ul. Wrzoska  

oraz projekty budowlano-wykonawcze  na drogi: 

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wygnanów-Kresy, 
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- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jagodno, 

- przebudowa drogi gminnej Nr 350925W Krzyszkowice- Gaczkowice. 

 

Program „Przytyk Wspiera Przedsiębiorców” 

Program ten to pakiet uchwał Rady Gminy Przytyku, które umożliwiają 

przedsiębiorcom skorzystać z 3-letniego lub co najmniej rocznego okresu 

zwolnienia od 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 XVIII.173.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020r.  

- Uchwała Nr XVIII.174.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020r. 

Dodatkowo program ten przewiduje, w ramach potrzeb organizowanie 

spotkań w gronie przedsiębiorców, prezentacje ich osiągnięć, panele 

dyskusyjne, zapraszanie 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.  

Program przewiduje także: 

 Szkolenia i spotkania informacyjne, które mają na celu podniesienie 

wiedzy fachowej, w szczególności mikro i małych przedsiębiorców.  

 Funkcjonowanie stałego punktu doradczego, prowadzonego przez 

pracownika Urzędu Gminy, który udziela informacji przedsiębiorcom. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Gmina Przytyk realizuje program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

http://www.przytyk.pl/
http://bip.przytyk.pl/upload/2b084uchwala_nr_36.260.2017.pdf
http://bip.przytyk.pl/upload/92857uchwala_nr_36.261.2017.pdf
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publicznego, program na rok 2020 uchwalony został 27 listopada 2019 roku, 

Uchwałą Rady Gminy Nr X.85.2019 

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 

dofinansowanie ich realizacji. 

Gmina Przytyk wspiera działania organizacji pozarządowych w zakresie 

kultury fizycznej i sportu. W 2020 roku w budżecie gminy na realizację zadań 

sportowych przeznaczono 60.000 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 2020r. otrzymał dotację w wysokości 

25.000 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.  

Klub Sportowy ,,GROM” Przytyk w 2020 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 2020. 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 przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

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.  
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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 działają w następujących 

miejscowościach: Dęba, Domaniów, Goszczewice, Potkanna, Przytyk, Suków, 

Wrzeszczów, Wrzos.  

 

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.  
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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 pt. 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 - 42 Seniorów w roku 2020.  

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 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 numerami 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 można było odebrać „koperty życia”. 

       

Polityka społeczna 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 

celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
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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  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 „Za życiem”,  

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, wydawane są 

zaświadczenia o dochodzie w celu uzyskania dofinansowania w ramach 
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Programu „Czyste Powietrze” oraz  pracownik ośrodka prowadzi postępowania 

w sprawie Karty Dużej Rodziny. 

W marcu 2020 roku całe społeczeństwo, a także ośrodki pomocy 

społecznej stanęły naprzeciw nowemu wyzwaniu zorganizowania pomocy dla 

osób i rodzin w związku  z pojawieniem się COVID 19. W zakresie działań 

pracowników socjalnych, którzy pracują  z osobami i rodzinami, biorąc pod 

uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa pracowników, a także 

bezpieczeństwo osób trzecich z którymi można mieć styczność                        

w środowisku jaki i w drodze do niego, wizyty pracowników socjalnych 

w terenie zostały ograniczone do minimum, a rozeznanie bieżącej sytuacji 

rodzin następowało za pomocą kontaktu telefonicznego. Jednakże,  przy 

wzajemnej współpracy (np. umawianie konsultacji ze specjalistami lub 

przekazywanie informacji o instytucjach udzielających wsparcia) starano się 

zapewniać na bieżąco pomoc osobom potrzebującym pomocy z uwzględnieniem 

zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie 

przeciwdziałania pandemii COVID 19. 

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 2020r. 

 

Lp. Przyczyna trudnej sytuacji Liczba osób                        

i rodzin 

Stosunek % do 

ogółu rodzin 

korzystających      

z pomocy 

1. Bezdomność 2 2,0 

2. Bezrobocie 40 40,8 

3. Długotrwała choroba 30 30,6 

4. Niepełnosprawność 43 43,9 

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

 

w tym wielodzietność 

 

21 

 

21,4 

 

6 

 

6,1 
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6. Alkoholizm 5 5,1 

7. Przemoc w rodzinie 0 0 

8. Inne (trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu karnego, 

sytuacja kryzysowa, zdarzenie losowe 

itp.) 

1 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPiPS za 2020r. 

 

Wykorzystanie środków finansowych oraz formy świadczeń pieniężnych 

i niepieniężnych z zakresu pomocy społecznej realizowane przez GOPS 

w 2020r. 

 

Zadania własne gminy: 

 

1.  Wypłata zasiłków stałych  

Tą formą pomocy objęto 37 osób, wypłacono 371 świadczeń, na realizację tego 

zadania wydatkowano 186.539,52 zł – z tego z dotacji Wojewody 186.000,00 zł, 

ze środków własnych Gminy – 539,52 zł. 

 

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia  z pomocy społecznej     

Na ten cel wydatkowano 11.582,31 zł, w tym 11.500zł dotacja Wojewody, 

82,31zł – środki własne Gminy. Opłacono 222 świadczenia za  24 osoby 

korzystające z zasiłków stałych. 

 

3.  Wypłata zasiłków celowych 

Na tę formę pomocy dla 32 osób/rodzin wydatkowano kwotę 12.365,32 zł, 

w tym; 4.906 zł przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych. 

 

4.  Wypłata zasiłków okresowych 

Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 25.523,76zł - całość 

z dotacji Wojewody. Zasiłki okresowe wypłacono dla 12 osób/rodzin.  

 

5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej  

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 11 osób przebywających w Domu Pomocy 

Społecznej. 
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Ogółem na ten cel wydatkowano 336.943,68zł. Nasi mieszkańcy przebywali 

w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Gródku, Jedlance, Tomaszowie 

Mazowieckim i Łaziskach.  

Ponadto, w 2020r. 1 osoba przebywała w schronisku dla bezdomnych; koszt 

pobytu wyniósł 6.813,17zł. 

 

6.  Usługi opiekuńcze 

Z usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby. Koszt świadczonych usług stanowił 

kwotę 46.717,41zł.  Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za 

świadczone usługi w łącznej kwocie 3.721,18zł. 

 

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

Na tę formę pomocy wydatkowano 22.690,90 zł, w tym: 

- z dotacji Wojewody 18.000,00 zł, 

- ze środków własnych Gminy 4.690,90 zł, 

Środki te zostały wydatkowane na: 

 zasiłek celowy na żywność – 8.350,00 zł, skorzystało  28 rodzin  

 posiłki – 10.556,50 zł, skorzystało 69 dzieci i młodzieży z 35 rodzin, 

 dowóz posiłku –  2.504,40 zł, 

 posiłki w ramach „Programu osłonowego” – 1.280,00 zł. 

 

8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku od 1 kwietnia 2020 

roku przystąpił do realizacji zadań dystrybucji artykułów spożywczych dla osób 

najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2019. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przekazano żywność dla 120 

osób, ponadto mieszkańcy naszej gminy korzystali z pomocy organizacji 

wydających żywność na terenie miasta Radomia. 
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Praca socjalna na rzecz indywidualnych osób i rodzin  

 

Wobec 197 osób i rodzin (521 osób w rodzinach) prowadzono pracę 

socjalną. Działania  z zakresu pracy socjalnej dotyczyły głównie rozwiązywania 

problemów bezrobocia, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

zaniedbań w zakresie leczenia, 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 

 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

 

W 2020 roku wpłynęło jedno postanowienie Sądu przyznające 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie 

ubezwłasnowolnioną, na ten cel wydatkowano kwotę łącznie   z kosztami 

obsługi 4.314,00 zł. Całość sfinansowano z budżetu Wojewody. 

  

Karta Dużej Rodziny 

 

W 2020 roku wpłynęło:  

 12 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz 

pierwszy,  

 3 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,  

 16 wniosków o przyznanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny w formie 

elektronicznej, 

 1 wniosek o duplikat Karty. 

Na obsługę zadnia wydatkowano ze środków Wojewody  kwotę 197,16 zł. 

 

 



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

23 
 

Program Czyste Powietrze 

 

W 2020 roku wydano 9 zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego w 2019 roku. 

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

Na realizację tych zadań w roku 2020 plan z dotacji Wojewody wynosił 

4.260.000,00 zł, plan środków własnych Gminy - 10.000,00 zł, natomiast 

wydatkowano łączną kwotę  4.260,684,05 zł, w tym: 

- 4.131.824,52 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

(szczegółową analizę ilustruje tabela); 

-  128.859,53 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) 

1. Zasiłek rodzinny z dodatkami 501 17415 1.847.080 

2. Zasiłek pielęgnacyjny 156 1670 359.058 

3. Świadczenie pielęgnacyjne 58 653 1.192.404 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 14 106 64.627 

5. Świadczenie rodzicielskie 47 362 319.537 

6. Jednorazowa zapomoga „BECIKOWE” 67 68 68.000 

7. Jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM” 2 2 8.000 

8. Zasiłek dla opiekuna 6 64 39.680 

9. Fundusz alimentacyjny 19 324 114.418 

10. ZUS/KRUS 43 462 133.282 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2020r. 
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Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w tabeli należy 

pomniejszyć o kwotę zwrotów   w danym roku w wysokości 14.261,00 zł. 

Na terenie Gminy zamieszkuje 21 dłużników alimentacyjnych. 

W omawianym okresie kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych 

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 

44.259,52 zł, z tego: 

 przekazano na dochody budżetu państwa – 33.574,11  zł, w tym odsetki 

17.546,00 zł 

 przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 10.685,41 zł. 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne 

 

Na ten cel wydatkowano 25.181,28 zł. Składkę zdrowotną opłacono za 21 

osób korzystających ze świadczeń rodzinnych; całość z dotacji Wojewody. 

 

 

Świadczenie wychowawcze - rodzina 500 plus 

 

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8.930.437,00 zł, w tym: 

 8.854.597,56 zł  - wypłata świadczeń wychowawczych, 

 75.839,44 zł   -  wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych.  

Pomocą w tej formie objęto 888 rodzin; 1.568 dzieci, którym wypłacono 17.833 

świadczenia. 

 

Program dobry start 

 

Z  wydatkowanej kwoty 315.270,00 zł:  

  305.100,00 zł wykorzystano na wypłatę 1.017 świadczeń, 

 10.170,00 zł wykorzystano na wydatki związane wynagrodzeniem osób 

obsługujących zadanie wraz  z pochodnymi i wydatkami bieżącymi. 
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Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku wypłacono stypendia 

socjalne dla 131 uczniów na rok szkolny 2019/2020. Na rok 2020/2021 zostało 

złożonych 126 wniosków, wydano 121 decyzji przyznających pomoc materialną 

o charakterze socjalnym. Dla uczniów z terenu naszej Gminy wypłacono pomoc 

na łączną kwotę 228.340,00 zł., w tym ze środków Wojewody wydatkowano 

kwotę 182.672,00 zł., a ze środków własnych Gminy kwotę 45.668,00 zł. 

W tej kwocie uwzględniono wypłacony zasiłek szkolny dla trojga uczniów na 

łączną kwotę 1800zł. 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 

Gminny Program Wspierania Rodziny to propozycja zintegrowanych 

działań na rzecz rodzin 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 i 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 2020r., obejmował wsparciem 11 rodzin - koszt realizacji 

zadania wyniósł 51.812,76 zł,  w  tym; 1.700,00zł środki przekazane przez 

Urząd Wojewódzki oraz  50.112,76 zł środki własne Gminy.  

W 2020 roku w rodzinie zastępczej spokrewnionej  przebywało, z terenu 

naszej Gminy, 5 dzieci, natomiast jedno dziecko w niespokrewnionej rodzinie 
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zastępczej. Wydatki poniesione przez Gminę związane z kosztem pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej wyniosły 16.100,08 zł.  

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przytyk na lata 2019 - 2023  w 2020 

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, Zespół 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; 

3. pedagogizacji rodziców podczas wywiadówek szkolnych i spotkań ze 

specjalistami; 

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. przeprowadzenia przez placówki oświatowe konkursów  dotyczących 

problematyki przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy i agresji; 

8. rozpowszechniania informacji o instytucjach i osobach świadczących 

pomoc osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc; 

9. działań dotyczących profilaktyki zdrowia;   
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10.  pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z nieletnimi zagrożonymi 

demoralizacją; 

11.  kierowania wniosków o  podjęcie leczenia odwykowego; 

12.  monitorowania sytuacji osób i rodzin objętych dozorem kuratora 

sądowego, współpracy z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu 

Rejowego w Radomiu; 

13.  wsparcia asystenta rodziny w rodzinach, w których występuje zjawisko 

przemocy. 

W 2020 r.  do  Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 14 

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

 Policja – 12 kart, 

 GOPS –  2 karty, 

W  4 rodzinach kontynuowano procedurę „Niebieska Karta” od 2019r. 

Ponadto, w 2020r.: 

 powołano 14 nowych grup roboczych, które odbyły 25 posiedzeń; 

 w toku trwania procedury wypełniono 4 formularze „Niebieska Karta” A 

z osobami dotkniętymi przemocą; 

 wypełniono 9 formularzy „Niebieska Karta” C z osobami dotkniętymi 

przemocą; 

 wypełniono 8 formularzy  „Niebieska Karta” D z osobami stosującymi  

przemoc; 

 po rozpatrzeniu, z powodu ustania przemocy lub braku zasadności 

podejmowania działań zamknięto 13 spraw; 

 skierowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Radomiu III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich wnioski o wgląd w sytuację  rodziną; 

 1 rodzina została objęta dozorem kuratora sądowego.         

Gminny Program  Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytyk na 2020 rok.  

 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XI.103.2019  Rady Gminy  Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 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 
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na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XI.102.2019  Rady Gminy  

Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 r. zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii / tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 /. 

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 - 3 konsultacje,  

 terapeuta d/s uzależnień –   95  porad,  

2.   Realizacja  w szkołach programów  profilaktycznych  rekomendowanych 

przez PARPA: 

 „Spójrz inaczej”  - 2 szkoły: 29 godziny, 49 uczniów, 2 nauczycieli, 

 „Domowi detektywi”  - 1 szkoła: 10 godzin, 8 uczniów, 1 nauczycieli, 8 

rodziców, 

3.    Udział w kampaniach ogólnopolskich na rzecz rozwiązywania problemów 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „Postaw na rodzinę”, 

„Przeciw pijanym kierowcom”. 

4.   Podejmowanie działań  w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu 

celem  zmotywowania do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego:  

 z 11 osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne,  

 do 11 osób wysłano 23 wezwania, 

 2 osoby skierowano na badanie w przedmiocie uzależnienia,  

 2 wnioski wysłano do Sądu w celu zobowiązania do leczenia. 

5.   W przypadku 6 rodzin członkowie GKRPA uczestniczyli  w spotkaniach 

grup roboczych. 

6. Wydano 17 opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

z Uchwalą Rady Gminy. 

 

 



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

29 
 

Ochrona Środowiska 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytyk 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, którego celem 

jest zapewnienie odpowiedniego gospodarką niskoemisyjną i efektywnym 

gospodarowaniem posiadanymi zasobami w jednostce samorządu 

terytorialnego. Przyczynia się do identyfikowania problemów rozwojowych oraz 

pomaga w ich przewidywaniu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Przytyk na lata 2015-2020 opiera się na zasadzie 5 x E, tzn. przy realizacji 

celów bierze się pod uwagę ekologię, edukację, energię, ekonomie 

i efektywność.  

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostały wyznaczone cele szczegółowe, 

które wyznaczają wizje gospodarki niskoemisyjnej dla całej Gminy Przytyk. 

Dzięki wskazaniu przedmiotowych celów gmina rozwija się w zrównoważony 

sposób.  

Cele szczegółowe: 

- poprawa efektywności energetycznej, 

- zmniejszenie zużycia surowców energetycznych 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

- promocja ekologicznych rozwiązań 

- nowe inwestycje zmniejszające emisje dwutlenku węgla 

- poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Przytyk.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 r.  

  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 r.” przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII/271/17 Rady 

Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. Dokonano w nim oceny stanu 
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środowiska na terenie miasta w określonych obszarach interwencyjnych takich 

jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, 

zasoby geologiczne, gleba, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów, zasoby przyrody. Zadania zawarte w haromonogramie Programu są 

sukcesywnie realizowane w ramach różnych przedsięwzięć podejmowanych 

zarówno przez Urząd Gminy w Przytyku, instytucje państwowe, zakłady 

przemysłowe, a także organizacje pozarządowe. Oceniając działania należy 

stwierdzić, że są one realizowane w sposób prawidłowy, szczególnie w zakresie 

ograniczania szkodliwych czynników wpływających na zdrowie mieszkańców 

poprzez poprawę stanu powietrza atmosferycznego, ochronę przed biologiczno- 

chemicznym zanieczyszczeniem gleb i wód, a także właściwą gospodarkę 

odpadami komunalnymi.  

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Przytyk, realizowany był przez firmę (wybraną 

w drodze przetargu): Usługi Ekologiczne Eko-Jas Krzysztof Janas przy ul. 

Kasztanowa 21, 26-625 Garno. Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy 

Przytyk w 2020 r. zorganizowana była w oparciu o podział na następujące 

frakcje odpadów:  

•papier i tektura,  

•tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, 

•opakowania ze szkła,  

•odpady ulegające biodegradacji  

• żużle i popioły, 

 •pozostałe (odpady zmieszane),   

•odpady wielkogabarytowe. 



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

31 
 

 

Ponadto firma Eko-Sam Milejowice, ul. Kasztanowa 24, 26-652 Zakrzew 

prowadziła w 2020 r Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który mieści się w Kaszewskiej Woli 30 gdzie, w ramach uiszczonej 

opłaty za odbiór odpadów przyjmowane były od mieszkańców Gminy Przytyk 

(odpady pochodzące z działalności gospodarczej i działalności rolniczej nie są 

przyjmowane) następujące odpady:  

-papier i tektura,  

-tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, -

opakowania ze szkła,  

 - odpady pochodzące z budowy, demontażu oraz remontu  

-odpady ulegające biodegradacji  

-żużle i popioły, 

 -pozostałe (odpady zmieszane), a także:  

-odpady wielkogabarytowe 

- zużyte opony 

- odzież i tekstylia, 

- zużyte baterie, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- żużel i popiół.  

Celem nadrzędnym gospodarki odpadami jest zmniejszenie ilości 

odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. Analiza 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora 

komunalnego, pozwoliła na sformułowanie następujących (sugerowanych) 

kierunków działań:  

-dalszy wzrost zbiórki bioodpadów w gospodarstwach domowych, co przyczyni 

się do coraz większej redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji,  
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- dalszy wzrost ilości surowców wtórnych zbieranych w sposób selektywny, 

celem osiągnięcia przez Gminę w przyszłych latach - wymaganych poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów tego rodzaju,  

-prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości 

mieszkańców w odniesieniu do: 

 - konieczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych 

w strumieniu odpadów komunalnych, aby ograniczyć ich składowanie oraz 

ewentualne ich przedostanie się do środowiska,  

 - prawidłowej segregacji odpadów, z naciskiem na segregację tworzyw 

sztucznych i niezanieczyszczania wysegregowanych frakcji m. in. odpadami 

zmieszanymi,  

- szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych.  

Usuwanie azbestu 

 Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Przytyk 

przeprowadzone zostało w październiku 2020 r. Gmina Przytyk pozyskała 

dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na realizację programu. Na terenie naszej Gminy 

zakończono realizację zadania „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie 

azbestu na terenie Gminy Przytyk”, na które uzyskano dofinasowanie: 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie w wysokości 49 194,27 zł. Zadanie realizowane było przez firmę 

PHUP Euro Gaz sp. j. z siedzibą w Zagórsku, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny 

i zostało ukończone w dniu 28 października 2020 roku. Z 85 nieruchomości 

zebrano oraz unieszkodliwiono 256,39 Mg odpadów zawierających azbest. 
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IV. Inwestycje 

Budżet gminy Przytyk wyznacza podstawę finansowego planowania 

przedsięwzięć oraz inwestycji. Stanowi główny instrument polityki 

gospodarczej gminy.  

W roku 2020 Gmina Przytyk realizowała efektywną politykę  

inwestycyjną, mająca 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 realizowanych przy wsparciu 

środków zewnętrznych, niezbędny był też wkład własny gminy, a niektóre 

działania 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 2020 roku wykonała poniższe zadania inwestycyjne. 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego 

Wykonanie wydatków 

majątkowych na 

31.12.2020 

010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Przytyku 39.197,05 

 

010 

 

01010 6050 
Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Oblas 

 

 

87.000,00 
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600 60014 6050 

Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę 

Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi 

powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od 

skrzyżowania z droga powiatową 3334W do drogi 

gminnej Nr 350913W 

15.000,00 

600 60014 6300 

Dotacja celowa dla Samorządu Powiatu Radomskiego 

na budowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-

Przytyk-Jedlińsk 

535.000,00 

600 60016 6050 

Opracowanie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 

350925W Krzyszkowice-Gaczkowice 

18.450,00 

600 60016 6050 Projekty dróg na terenie gminy Przytyk 73.800,00 

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola 

Wrzeszczowska-Wola Grabowska 
354.253,95 

600 60016 6050 
Rozbudowa drogi gminnej nr350921W 

w miejscowości Witoldów-Etap II 
333.342,33 

600 60016 6050 

Wykonanie przepustów przy drodze gminnej Nr 

350920W w miejscowości Glinice oraz przy 

drodze 350903W w miejscowości Młódnice 

90.180,20 

700 70005 6060 Zakup działki Br 121 obręb Podgajek Zachodni 42.500,00 

750 75023 6060 
Zakup komputerów i urządzeń kopiujących na 

potrzeby Urzędu 
12.347,00 

750 75095 6300 
Dotacja na zakup urządzenia technicznego w celu 

wykrywania koronawirusa COVID-19 
15.000,00 

754 75404 6170 
Zakup samochodu SUV na potrzeby Komendy 

Miejskiej Policji w Radomiu 
58.149,00 

801 80101 6050 
Plac zabaw w miejscowości Wrzos gmina 

Przytyk- II etap 
79.115,00 

801 80101 6050 
Projekt zagospodarowania terenu przy budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie 
5.535,00 

851 85121 6050 Projekt rozbudowy budynku SPZOZ w Przytyku 92.250,00 

900 90015 6050 

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 

powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk 

oraz wzdłuż drogi gminnej 

75.415,31 

900 90015 6050 
Projekt budowy linii oświetleniowej w miejscowości 

Domaniów 
7.206,88 
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900 90015 6050 
Projekt oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk 
23.370,00 

921 92109 6050 
Projekt budowy pieca grzewczego w Domu 

Ludowym w Goszczewicach 
6.150,00 

921 92109 6050 
Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem 

w budynku gminnym w Przytyku-I etap 
468.521,93 

   Razem 2.431.783,65 

 

  Według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

 

Gospodarka Mieszkaniowa 

 

Rada Gminy Przytyk podjęła uchwałę Nr XXXIX.302.2018 dnia 09 

marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Przytyk na lata 2018-2022”. Program   zawiera   

zasady   tworzenia i wdrażania   strategii, która dotyczy gospodarowania   

zasobem   oraz   daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do 

podejmowania bezpośrednich i bieżących decyzji.  Program wprowadza 

planowaną politykę dotyczącą gminnego zasobu mieszkaniowego, projektowaną 

na lata 2018–2022. Punktem wyjścia programu jest uwzględnienie realnych 

możliwości gminy w stosunku do gospodarowania jej mieszkaniowym zasobem.  

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Przytyk prowadzone 

jest również na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

uchwały Nr XXXVII.281.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.  Rady Gminy Przytyk 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 

Na koniec roku 2020 zasób mieszkaniowy gminy Przytyk wynosił 9 lokali 

o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej około 556 m2. Wszystkie lokale 

z mieszkaniowego zasobu gminy w 2020 r. były wynajmowane przez 

najemców. Nie zawierano nowych umów najmu lokali komunalnych. 

Na koniec 2020 roku na mieszkanie komunalne - oczekiwała 1 rodzina.  
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W 2020 r. obowiązywała stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytyk w wysokości 2 zł 

za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu. Stawka ustalona została na podstawie 

Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk Nr 14.2018 z dnia 02.02.2018 r. w sprawie 

ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.  

 

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami 

 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości obejmuje w szczególności: 

 ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

 zapewnienie wyceny nieruchomości zasobu, 

 zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

 wykonanie   czynności związanych   z   naliczaniem należności za 

nieruchomości udostępniane z zasobu, 

 zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, 

 wydzierżawianie, wynajmowani i użyczanie nieruchomości wchodzących 

w skład zasobu, 

 podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności 

w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 

nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, 

o roszczenia  ze stosunku   najmu, dzierżawy lub użyczenia, 

o stwierdzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz 

o założenie księgi wieczystej i wpis w księgach. 

Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy następuje poprzez: 

 zakup, 

 zamianę, darowiznę, 

 inne czynności prawne np. pierwokup, nabycie własności z mocy prawa. 

Do gminnego zasobu nabywane są nieruchomości służące realizacji zadań 

własnych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również 

przeprowadzone i planowane inwestycje zwłaszcza drogowe. Nabywanie 

nieruchomości realizowane jest w ramach posiadanych środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. 

W 2020 roku Gmina Przytyk nabyła nieruchomości (37 działek 

ewidencyjnych) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o łącznej 
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powierzchni 16,7369 ha. Nabyte nieruchomości to m.in. drogi i grunty 

wykorzystywane do realizacji zadań własnych gminy. Ponadto złożono kolejne 

wnioski o stwierdzenie nabycia prawa własności na rzecz Gminy Przytyk innych 

nieruchomości jednak postępowania w tych sprawach nadal trwają.  

Na podstawie wyrażonej przez Radę Gminy w Przytyku zgody dokonano 

nabycia w formie darowizny nieruchomości na poszerzenie drogi wewnętrznej 

w miejscowości Stefanów. W wyniku tych czynności przyjęto nieodpłatnie 18 

działek o łącznej powierzchni 0,0622 ha. 

Na podstawie wyrażonej przez Radę Gminy w Przytyku zgody dokonano 

również nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Podgajek o pow. 

0,7078 ha do zasobu nieruchomości Gminy Przytyk z przeznaczeniem na 

wykorzystanie jej na realizację zadań własnych Gminy.  

W 2020 r. dokonano zbycia jednej nieruchomości, położonej w miejscowości 

Wola Wrzeszczowska o powierzchni 0,3000 ha– wykonanie Uchwały nr 

XXII.137.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. Rady Gminy Przytyk w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Przytyk. 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

 

             Nad zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców naszej 

gminy czuwa Ochotnicza  Straż  Pożarna. System ochrony przeciwpożarowej 

opiera się na 8 jednostkach zlokalizowanych w Przytyku, Dębie, Wrzosie, 

Domaniowie, Podkannie,  Wrzeszczowie , Sukowie i Goszczewicach. 

Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo istotnymi jednostkami  gminy, to 

one w chwilach zagrożenia życia, wypadków, pożarów i innych zagrożeń 

i niebezpieczeństw są na posterunku i niosą pomoc poszkodowanym oraz 

potrzebującym pomocy. W 2020r.  jednostki z terenu naszej gminy brały udział 

w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych poza terenem naszej gminy. Jednym 

z większych i wymagających większego zaangażowania był duży pożar 

składowiska odpadów w Pionkach. 

 Nasze jednostki w 2020  uczestniczyły w sumie w 102 akcjach ratowniczo 

– gaśniczych z czego znaczącą cześć stanowiły pożary.   
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 Gmina w roku 2020 poczyniła dość znaczące wydatki na sprzęt oraz 

inwestycje w jednostki OSP w wysokości 124 272,82 zł, z czego na zakup 

energii elektrycznej wydatkowano 31 834,42 zł, a udział w akcjach ratowniczo - 

gaśniczych 26 754,00 zł. Na zatrudnienie kierowców w OSP przeznaczono 

16 544,64 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. 

 

Oświata 

Edukacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy jak 

i Polski. Zdobyte wykształcenie przyczynia się bezpośrednio do osiągania przez 

naszych mieszkańców sukcesów zarówno zawodowych jak i życiowych. 

W początkach lat 90-tych XX w. państwo polskie postawiło na kształcenie 

ogólnokształcące, co po niespełna 20 latach okazało się błędem, gdyż na rynku 

pojawił się deficyt „fachowców” . Obecnie  preferuje się szkolnictwo zawodowe 

i bardzo korzystnie w tym zakresie przedstawia się Gmina Przytyk czego 

potwierdzeniem jest realizacja obowiązku nauki przez  absolwentów naszych 

szkół podstawowych z których, aż 66 % już po ukończeniu szkoły 

ponadpodstawowej (średniej) zdobywa zawód. 

 

 Gmina będąc organem prowadzącym dla przedszkola i trzech szkół 

podstawowych stara się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki dzieciom oraz 

pracy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w trosce o jak 

34.08%

49.44%

16.48%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

LO Technikum Inne

ABSOLWENCI PSP GMINY PRZYTYK

ROK 2020



 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

39 
 

najlepsze wykształcenie i wychowanie najmłodszych mieszkańców naszej 

gminy. 

 Zgodnie z Uchwałą nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dn.29 marca 

2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia granic obwodów  

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. Gmina zapewnia 

bezpłatny dowóz uczniów do szkół. 

 Uczniowie mają zapewnione obiady w szkole, pobyt i opiekę w świetlicy 

oraz możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych sportowych, edukacyjnych 

i kół zainteresowań. 

 Funkcjonujące przedszkole, którego utrzymanie jest zadaniem własnym 

Gminy pozwala  rodzicom na podjęcie pracy zawodowej,  a wychowanie 

przedszkolne przyczynia się do szybszego uspołecznienia dzieci i mniej 

stresogennego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 W celu zapewnienia wszystkim  dzieciom miejsc w przedszkolu Gmina 

uruchomiła oddziały przedszkolne, w tym tzw. „zerówki” w szkole we Wrzosie, 

Wrzeszczowie i Przytyku. 

 

Uczniowie (dzieci) niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, uczęszczający do placówek ogólnodostępnych, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Przytyk, objęci są szczególnym 

wsparciem. W zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności jest to zakup 

odpowiednich podręczników i pomocy dydaktycznych, wsparcie specjalistów, 

a w przypadkach, które tego wymagają realizowane jest nauczanie 

indywidualne. 

 

Podstawowe dane dot. placówek oświatowych w Gminie Przytyk 

 

PLACÓWKA 

OŚWIATOWA 

LICZBA LICZBA ODDZIAŁÓW LICZBA UCZNIÓW 

 

Nauczycieli 

Pracowników 

administracji 

i obsługi 

 

KL. I - 

VIII 

„0” i 

przedszkolnych 

 

KL. I 

- 

VIII 

„0” i 

przedszkolnych 

PSP 

w Przytyku 

35osób / 

33,62 etatu 

18osób / 

15,5 etatu 

 

18 

 

0 

 

398 

 

0 

PSP we 

Wrzeszczowie 

22osoby / 

18,92 etatu 

9osób / 

8,5 etatu 
8 2 96 50 

PSP we 

Wrzosie 

17osób / 

14,56 etatu 

8 osób / 

5,88 etatu 
8 1 134 19 
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PP 

w Przytyku 
14 osób / 

11,58 etatu 

6 osób / 

4,75 etatu 
0 7 0 160 

RAZEM 
88osób/ 

78,68etatu 

41osób / 

34,63 etatu 
34 10 628 229 

 

W okresie pandemii placówki nie były wyłączone z prowadzenia zajęć. 

Odbywały się one zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki 

oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego 

kierowanych  do placówek oświatowych. Wszystkie zmiany organizacji pracy 

przedszkola i szkół były uzgadniane z Wójtem Gminy Przytyk. Organizację 

i przebieg nauczania określały  szczegółowo  Regulaminy zdalnego nauczania 

wprowadzone zarządzeniem Dyrektora  i przyjęte do realizacji w marcu 2020r.      

Szkoły podejmowały szereg działań mających na celu pomniejszenie  

negatywnego wpływu pandemii na proces edukacji i były to m.in.:  

 1) Wspieranie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń i narad. 

 2) Uruchomienie Platformy Microsoft Teams  oraz  wykorzystanie dziennika   

elektronicznego Librus, co  pozwoliło na realizację zdalnego nauczania, 

monitorowanie postępów  uczniów w nauce,  usprawnienie kontaktów między 

szkołą, uczniem i rodzicami.       

3) Organizowanie konsultacji dla uczniów i rodziców. 

4) Objęcie wsparciem i pomocą przez pedagoga zarówno rodziców jak 

i  uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  Finansowanie oświaty  

L.P. Ważniejsze  DOCHODY Gminy          [ PLN ] Ważniejsze WYDATKI  Gminy  [PLN] 

1 Subwencja oświatowa z budżetu państwa 7.067.321 
Utrzymanie szkół 

podstawowych 
7.220.423 

2 

Dotacja na realizację zadań własnych 

Gminy w zakresie wychowania 

przedszkolnego i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

205.145 

Utrzymanie oddziałów 

przedszkolnych 

w szkołach 

podstawowych 

208.139 

3 
Dotacja na zakup podręczników dla 

uczniów 
67.364 

Utrzymanie 

przedszkola 
1.135.463 

4 Dotacja na zakup książek do biblioteki 4.000 
Doskonalenie 

i dokształcanie 
35.949 
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nauczycieli 

5 
Środki z tytułu zwrotu składek ZUS –

COVID-19 
110.458 

Utrzymanie stołówek 

w Przedszkolu 

i Szkołach 

354.719 

6 
Opłata za żywienie w Przedszkolu 

i Szkołach 
159.581 

Odpis na ZFŚS dla 

nauczycieli emerytów 
51.436 

7 Opłata za pobyt w Przedszkolu 16.366 

Wspomaganie 

specjalne nauki dzieci 

i młodzieży 

w szkołach 

208.169 

8 Najem i dzierżawa lokali 7.153 

Wspomaganie  

specjalnej nauki 

w oddziałach 

przedszkolnych 

18.936 

9 Pozostałe dochody 50.531 

Zapewnienie uczniom 

bezpłatnego dostępu 

do podręczników 

i mat. edukacyjnych 

67.364 

10 ------------ -------- 
Utrzymanie świetlic 

szkolnych 
132.219 

11 -------------- -------- 
Dowóz dzieci 

i młodzieży do szkół 
199.114 

12 ------------- -------- 
Remont budynku PSP 

w Przytyku 
97.353 

13 -------------- -------- 
Inne wydatki 

inwestycyjne 
84.650 

14 RAZEM dochody 7.687.919 RAZEM wydatki 9.813.934 

15 

 

RÓŻNICA =  9.813.934 (Wydatki) – 7.687.919 (Dochody) 

= 2.126.015 PLN 

 

 

Gmina Przytyk w 2020r. musiała pokryć różnicę z dochodów własnych 

 

Działalność kulturalna  

 

Zmieniająca się sytuacja gminy, wpływa na konieczność szerszego, 

perspektywicznego postrzegania kierunków jej rozwoju oraz uwzględnienia 

potrzeb zgłaszanych przez jej mieszkańców. Ustawiczne podnoszenie jakości 

życia stanowi proces wieloaspektowy, który obok niewątpliwie istotnych, 

elementów „twardych” (takich jak wszelkiego typu infrastruktura czy działania 

w sferze gospodarczej), wymaga również dostrzeżenia potrzeb wyższego rzędu 

jakie pojawiają się w lokalnej społeczności. To właśnie potrzeby związane 
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z realizacją indywidualnych ambicji, dostępem do szerokiej oferty usług czasu 

wolnego, korzystaniem z dóbr kultury oraz możliwością uprawiania rekreacji 

i sportu, w dużym stopniu przekładają się na poziom zadowolenia mieszkańców   

z otoczenia w jakim żyją. 

 Wychodząc naprzeciw powyższym aspektom w 2018r. został utworzony 

Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku. Głównym celem działania owej instytucji 

było zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w aspekcie szeroko rozumianej 

kultury. W 2020r. w okresie ferii zimowych instytucja przeprowadziła projekt 

,,Ferie w GOK-u” skierowany do młodszych odbiorców z terenu gminy. Każdy 

dzień poświęcony był innej tematyce od muzyki ludowej po spotkanie 

z cenionym projektantem ceramiki użytkowej. Należy zaznaczyć, iż było to 

ostatnie przedsięwzięcie z zakresu działalności kulturalnej zrealizowane 

w 2020r. na terenie gminy Przytyk. Wprowadzony stan epidemiczny związany 

z pandemią COVID- 19 uniemożliwił realizację stałych wydarzeń kulturalnych, 

rekreacyjnych czy sportowych zaplanowanych w kalendarzu imprez Gminy 

Przytyk.  

 Zgodnie z decyzjami Rządu RP zajęcia stacjonarne, spotkania tematyczne 

ze względu na epidemię zostały zawieszone w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Przytyku. Okres przestoju został wykorzystany na przeprowadzenie prac 

remontowych pomieszczeń instytucji. Przeprowadzono ciężkie prace 

budowlane, wymienione zostało oświetlenie oraz zamontowano system 

wentylacyjny. W ramach tych działań powstała duża przestrzeń utworzona 

z trzech sal mająca posłużyć instytucji na realizację zadań statutowych. 

 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. Na czas wprowadzenia pandemii została wyłączona 

możliwość korzystania z czytelni na miejscu. W miesiącach marcu, kwietniu 

oraz maju działalność biblioteki została również ograniczona w zakresie 

wypożyczania woluminów na zewnątrz. 

  Na  terenie  gminy  działają  również  Domy  Ludowe  i  Świetlice  

Wiejskie,  często w zaadaptowanych  budynkach  Ochotniczych Straż 
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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 chodź ich działalność została 

mocno ograniczona ze względu na wprowadzone obostrzenia.  

 

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 2020 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; 

- udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne 

dla dorosłych. 

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia realizowane są 

przez lekarzy POZ, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarkę 

środowiskową w środowisku nauczania i wychowania. 

Ponadto SPZOZ rozszerzył działalność o konsultacje i porady świadczone przez 

specjalistę chorób wewnętrznych, Kardiologa oraz przez specjalistę Neurologa. 

Konsultacje  i porady skierowane były do osób mających problemy 

kardiologiczne/ neurologiczne udokumentowane w historii choroby. W związku 

z pandemią w Polsce SARS Covid-19 w 2020 r. SPZOZ musiał ograniczyć 

konsultacje. 

W SPZOZ pacjenci mogli skorzystać z rehabilitacji w ramach której 

wykonywane są zabiegi 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.  

W  2020 roku SPZOZ  zawarł umowy w ramach Funduszy Europejskich 

na realizację projektów: 
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- „Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych”;  

- „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia 

stawów”. 

W 2020 roku SPZOZ w Przytyku objął opieką medyczną 5 618 

pacjentów. Zrealizowano w SPZOZ ogółem 16 200 świadczeń medycznych. 

Podmiot wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do udzielania świadczeń 

usług medycznych. W 2020 roku rozszerzył wyposażenie o dodatkowy sprzęt 

medyczny oraz sprzęt informatyczny dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom 

finansowym w ramach projektu pn: „Informatyzacja świadczeń opieki 

zdrowotnej” -zakup serwera dla SPZOZ. 

 

Najważniejszym źródłem przychodów SPZOZ jest realizacja świadczeń 

zdrowotnych, 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, a także uzyskuje przychód z tytułu usług niemedycznych, 

wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, gabinetów lekarskich, dofinansowanie do 

wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych PFRON, pozyskiwanie dotacji 

zewnętrznych. 

W 2020 roku koszty z działalności operacyjnej SPZOZ poniósł 

w wysokości 1 798 042,70 zł, m.in. są to koszty wynagrodzeń osobowych na 

podstawie umów o pracę, umów zleceń zawartych na świadczenie usług 

medycznych przez lekarzy dla POZ. Znaczną część kosztów stanowiły koszty 

usług medycznych dokonane na podstawie kontraktów medycznych. W związku 

z prowadzoną działalnością SPZOZ poniósł koszty związane z wykonaniem - 

badań i analiz w kwocie – 56 784,00 zł. 

Na koniec roku 2020 SPZOZ uzyskał dodatni wynik finansowy na 

działalności. Zysk netto na koniec 2020 roku wyniósł – 215 086,52 zł. gdzie dla 

porównania w roku 2019 wynosił on – 85.222,58 zł.  

Sytuacja finansowa SPZOZ w 2020 roku była stabilna, nie było 

zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania były 

uregulowane na bieżąco. 

SPZOZ jest czynny w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 18.00.  
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Ponadto na terenie gminy funkcjonują dwie apteki czynne od 

poniedziałku do soboty.  

W 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. 

 

Turystyka i rekreacja  

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 
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osobom o dobrej kondycji fizycznej. Wejście na trasę zlokalizowano na stadionie 

KS Sokół Przytyk w Przytyku.  

Dużą atrakcją jest „Zalew w Domaniowie”, o powierzchni ok 500 ha, 

usytuowany 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. 

Na terenie gminy funkcjonuje 8 otwartych stref aktywności 

usytułowanych w miejscowościach: Ostrołęka, Krzyszkowice, Wrzeszczów, 

Wrzos, Domaniów, Studzienice, Wygnanów i Kaszewska Wola. W plenerowych 

strefach aktywności mieszczą się stanowiska do ćwiczeń, ławki, stoliki do gry 

w szachy i w przypadku dwóch miejscowości również place zabaw. 

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.  
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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 realizacje akcji informacyjnych, organizacje konkursów 

wiedzy ekologicznej, organizację m.in. Festynów Ekologicznych, Rowerowego 

Zlotu Gwiaździstego. W związku z pandemią w Polsce SARS Covid-19 

w 2020r. i obowiązującym w kraju reżimem sanitarnym nie mogło być 

realizowanych wiele zaplanowanych działań w tym  XVII Rowerowy Zlot 

Gwiaździsty czy festyny o tematyce ekologicznej  dla młodzieży szkolnej. 

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. LGD „Razem Dla 

Radomki” wsparła finansowo: naszą gminę na projekt: Modernizacja 

i Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku /obecnie CKiB/, 

Stowarzyszenie „Wrzosowisko” na projekty – Cyfrowy Wrzos  czy E-Kobiety 

z Klasą. 

W 2019 roku Gmina Przytyk przystąpiła do Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
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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 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 2020r. 

 

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. wykonywania Uchwał Rady Gminy. Realizując  
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obowiązki  nałożone  przepisami  ustawy  samorządowej  Wójt  Gminy  przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 

roku w sposób określony uchwałami.  

Rada Gminy w roku 2020 obradowała na ośmiu sesjach podejmując - 81 

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.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dnia 4 lutego 

2020 roku wydało Uchwałę Nr 5.98.2020 w sprawie: orzeczenia nieważności 

uchwały Nr XII.112.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 

r. Unieważniona w części uchwała dotyczyła zmiany Uchwały Nr XI.95.2019 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości położone na terenie Gminy Przytyk, 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część rok. 

 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2020 r. 

Lp. Nr uchwały Data Uchwała w sprawie Wykonanie 

 
1 2 3 4 

1 
Uchwała Nr 

XII.110.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyty 

w schronisku dla osób bezdomnych lub 

w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 
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2 
Uchwała Nr 

XII.111.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Przytyku.  

Wprowadzono 

zmiany 

3 
Uchwała Nr 

XII.112.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały 

Nr.XI.95.2019 z dnia 30 grudnia 2019 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanymi 

przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe jedynie przez część 

roku położonych na terenie Gminy 

Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

4 
Uchwała Nr 

XII.113.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XI.94.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 

30 grudnia 2019 roku w ustalenia 

ryczałtowej stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie 

przez część roku. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

5 
Uchwała Nr 

XII.114.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie: zmiany uchwały nr 

XXX.201.2017 rady Gminy Przytyk 

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Przytyk 

oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

http://www.bip.przytyk.pl/upload/b6dc4Uchwala_Nr_XII_111_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/b6dc4Uchwala_Nr_XII_111_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/b6dc4Uchwala_Nr_XII_111_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/b6dc4Uchwala_Nr_XII_111_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/74f52Uchwala_Nr_XII_112_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/5d582Uchwala_Nr_XII_113_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/17ed9Uchwala_Nr_XII_114_2020.pdf
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6 
Uchwała Nr 

XII.115.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie: sprostowania oczywistej 

omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 

XI.107.2019 z dnia 30 grudnia 2019 

roku w sprawie zmiany Uchwały 

X.88.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 

27 listopada 2019 r. 

Sprostowano 

omyłkę 

7 
Uchwała Nr 

XII.116.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

8 
Uchwała Nr 

XII.117.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości.  

W trakcie realizacji 

9 
Uchwała Nr 

XII.118.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie: zmiany w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

10 
Uchwała Nr 

XII.119.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji rewizyjnej na rok 2020.  

Wprowadzono plan 

11 
Uchwała Nr 

XII.120.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Rozwoju i Finansów na rok 

2020. 

Wprowadzono plan 

12 
Uchwała Nr 

XII.121.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Edukacji, Kultury i kultury 

Fizycznej na rok 2020 

Wprowadzono plan 

13 
Uchwała Nr 

XII.122.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 

rok 2020 

Wprowadzono plan 

14 
Uchwała Nr 

XII.123.2020 

23 stycznia 

2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 

przez Panią Renatę Sutor 

Rozpatrzono 

petycję 

http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c109Uchwala_Nr_XII_115_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c109Uchwala_Nr_XII_115_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c109Uchwala_Nr_XII_115_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c109Uchwala_Nr_XII_115_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c109Uchwala_Nr_XII_115_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c109Uchwala_Nr_XII_115_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/eda16Uchwala_Nr_XII_116_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/eda16Uchwala_Nr_XII_116_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/eda16Uchwala_Nr_XII_116_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/eda16Uchwala_Nr_XII_116_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/eda16Uchwala_Nr_XII_116_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/10e15Uchwala_Nr_XII_117_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/10e15Uchwala_Nr_XII_117_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/85c6cUchwala_Nr_XII_118_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/85c6cUchwala_Nr_XII_118_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e9666Uchwala_Nr_XII_119_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e9666Uchwala_Nr_XII_119_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f893Uchwala_Nr_XII_120_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f893Uchwala_Nr_XII_120_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f893Uchwala_Nr_XII_120_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/8043fUchwala_Nr_XII_121_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/8043fUchwala_Nr_XII_121_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/8043fUchwala_Nr_XII_121_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e853fUchwala_Nr_XII_122_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e853fUchwala_Nr_XII_122_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e853fUchwala_Nr_XII_122_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/94968Uchwala_Nr_XII_123_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/94968Uchwala_Nr_XII_123_2020.pdf
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15 
Uchwała Nr 

XIII.124.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie: planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na 2020 rok oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły 

wyższe lub placówki doskonalenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane dla nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolu i szkołach 

Gminy Przytyk  

Zrealizowano plan 

16 
Uchwała Nr 

XIII.125.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębów geodezyjnych 

Glinice i Kolonia Glinice w gminie 

Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

17 
Uchwała Nr 

XIII.126.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na 

wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa w Uchwale Nr XXVI.165.2016 

Rady Gminy Przytyk z dnia 29 

listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

18 
Uchwała Nr 

XIII.127.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na 

wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa w Uchwale Nr XXVI.165.2016 

Rady Gminy Przytyk z dnia 29 

listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

19 
Uchwała Nr 

XIII.128.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Przytyk w 2020 roku.   

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e1ad4Uchwala_Nr_XIII_124_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4fbc6Uchwala_Nr_XIII_125_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4fbc6Uchwala_Nr_XIII_125_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4fbc6Uchwala_Nr_XIII_125_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4fbc6Uchwala_Nr_XIII_125_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4fbc6Uchwala_Nr_XIII_125_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4fbc6Uchwala_Nr_XIII_125_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cb9eaUchwala_Nr_XIII_126_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/66a84Uchwala_Nr_XIII_127_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e68e8Uchwala_Nr_XIII_128_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e68e8Uchwala_Nr_XIII_128_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e68e8Uchwala_Nr_XIII_128_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/e68e8Uchwala_Nr_XIII_128_2020.pdf
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20 
Uchwała Nr 

XIII.129.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie określenia trybu i sposobu 

powołania i odwołania Członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

21 
Uchwała Nr 

XIII.130.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie sprzedaży /przeznaczenia na 

złom/ samochodu strażackiego 

będącego na stanie OSP Domaniów.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

22 
Uchwała Nr 

XIII.131.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

23 
Uchwała Nr 

XIII.132.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie: zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

24 
Uchwała Nr 

XIII.133.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczenia wody 

i odprowadzenia ścieków na terenie 

Gminy Przytyk oraz przekazania go do 

zaopiniowania dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie – Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

25 
Uchwała Nr 

XIII.134.2020 

27 kwietnia 

2020 roku 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

26 
Uchwała Nr 

XIV.135.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany nr 3 studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

27 
Uchwała Nr 

XIV.136.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

terenów rekreacyjnych nad rzeką 

Radomką w obrębie geodezyjnym 

Przytyk w gminie Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e288Uchwala_Nr_XIII_129_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e288Uchwala_Nr_XIII_129_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e288Uchwala_Nr_XIII_129_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e288Uchwala_Nr_XIII_129_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e288Uchwala_Nr_XIII_129_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/52875Uchwala_Nr_XIII_130_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/52875Uchwala_Nr_XIII_130_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/52875Uchwala_Nr_XIII_130_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/50730Uchwala_Nr_XIII_131_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/50730Uchwala_Nr_XIII_131_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/50730Uchwala_Nr_XIII_131_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/50730Uchwala_Nr_XIII_131_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/50730Uchwala_Nr_XIII_131_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9f392Uchwala_Nr_XIII_132_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9f392Uchwala_Nr_XIII_132_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/646ffUchwala_Nr_XIII_133_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cc555Uchwala_Nr_XIII_134_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/cc555Uchwala_Nr_XIII_134_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0fc98Uchwala_Nr_XIV_135_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0fc98Uchwala_Nr_XIV_135_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0fc98Uchwala_Nr_XIV_135_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0fc98Uchwala_Nr_XIV_135_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0fc98Uchwala_Nr_XIV_135_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f022Uchwala_Nr_XIV_136_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f022Uchwala_Nr_XIV_136_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f022Uchwala_Nr_XIV_136_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f022Uchwala_Nr_XIV_136_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f022Uchwala_Nr_XIV_136_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/4f022Uchwala_Nr_XIV_136_2020.pdf


 
 
 

Raport o stanie gminy Przytyk za 2020r. 
   

54 
 

28 
Uchwała Nr 

XIV.137.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

obrębu geodezyjnego Wólka 

Domaniowska w gminie Przytyk  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

29 
Uchwała Nr 

XIV.138.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

30 
Uchwała Nr 

XIV.139.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie: zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

31 
Uchwała Nr 

XIV.140.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy 

Samorządowi Powiatu Radomskiego na 

realizację zadania publicznego.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

32 
Uchwała Nr 

XIV.141.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Jedlnia – Letnisko 

na realizacje zadania publicznego  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

33 
Uchwała Nr 

XIV.142.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie: określenia inkasenta opłaty 

targowej 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

34 
Uchwała Nr 

XIV.143.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie: przesunięcia terminu 

płatności raty podatku od 

nieruchomości, płatnej w czerwcu 2020 

r. przedsiębiorco, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu 

w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

35 
Uchwała Nr 

XIV.144.2020 

1 czerwca 

2020 roku 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanymi 

przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe 

oraz inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe położone na terenie 

Gminy Przytyk.  

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

http://www.bip.przytyk.pl/upload/c294bUchwa%C5%82a_Nr_XIV_137_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/c294bUchwa%C5%82a_Nr_XIV_137_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/c294bUchwa%C5%82a_Nr_XIV_137_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/c294bUchwa%C5%82a_Nr_XIV_137_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/c294bUchwa%C5%82a_Nr_XIV_137_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c0d6Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_138_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c0d6Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_138_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/2c0d6Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_138_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0f849Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_139_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/0f849Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_139_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/00912Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_140_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/00912Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_140_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/00912Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_140_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/d9149Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_141_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/d9149Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_141_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/d9149Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_141_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/7b8c3Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_142_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/7b8c3Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_142_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/ade43Uchwa%C5%82a_Nr_XIV_143_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/9e81aUchwa%C5%82a_Nr_XIV_144_2020.pdf
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36 
Uchwała Nr 

XIV.145.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

w drodze komunalizacji nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa 

położonych w Młódnicach.  

Zrealizowano 

zgodnie z 

przepisami 

37 
Uchwała Nr 

XV.146.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej 

przez panią Renatę Sutor 

Rozpatrzono 

petycję 

38 
Uchwała Nr 

XV.147.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Przytyk wotum zaufania 

Udzielono wotum 

zaufania 

39 
Uchwała Nr 

XV.148.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Przytyk oraz przekazania go do 

zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie - Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Zrealizowano 

zgodnie z 

przepisami 

40 
Uchwała Nr 

XV.149.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości oznaczonej jako 

działka ewidencyjna numer 121 

położonej w obrębie Podgajek 

Zachodni, gmina Przytyk. 

Zrealizowano 

zgodnie z 

przepisami 

41 
Uchwała Nr 

XV.150.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

obrębów geodezyjnych Glinice 

i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – 

część A. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

42 
Uchwała Nr 

XV.151.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Przytyk na 

rok szkolny 2020/2021. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

43 
Uchwała Nr 

XV.152.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

44 
Uchwała Nr 

XV.153.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 

2020. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

http://www.bip.przytyk.pl/upload/a8e7aUchwa%C5%82a%20Nr%20XV.146.2020%20Rady%20Gminy%20Przytyk%20z%20dnia%2010%20lipca%202020%20r.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/a8e7aUchwa%C5%82a%20Nr%20XV.146.2020%20Rady%20Gminy%20Przytyk%20z%20dnia%2010%20lipca%202020%20r.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/a8e7aUchwa%C5%82a%20Nr%20XV.146.2020%20Rady%20Gminy%20Przytyk%20z%20dnia%2010%20lipca%202020%20r.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/a8e7aUchwa%C5%82a%20Nr%20XV.146.2020%20Rady%20Gminy%20Przytyk%20z%20dnia%2010%20lipca%202020%20r.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/a8e7aUchwa%C5%82a%20Nr%20XV.146.2020%20Rady%20Gminy%20Przytyk%20z%20dnia%2010%20lipca%202020%20r.pdf
http://www.bip.przytyk.pl/upload/a8e7aUchwa%C5%82a%20Nr%20XV.146.2020%20Rady%20Gminy%20Przytyk%20z%20dnia%2010%20lipca%202020%20r.pdf
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45 
Uchwała Nr 

XV.154.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2019 rok 

instytucji kultury. 

Zatwierdzono 

sprawozdanie 

46 
Uchwała Nr 

XV.155.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2019 rok 

instytucji kultury. 

Zatwierdzono 

sprawozdanie 

47 
Uchwała Nr 

XV.156.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2019 rok 

zakładu opieki zdrowotnej. 

Zatwierdzono 

sprawozdanie 

48 
Uchwała Nr 

XV.157.2020 

10 lipca 

2020 roku 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 2019 rok 

zakładu opieki zdrowotnej. 

Zatwierdzono 

sprawozdanie 

49 
Uchwała Nr 

XV.158.2020 

25 sierpnia 

2020 roku 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

Udzielono 

absolutorium 

50 
Uchwała Nr 

XVI.159.2020 

25 sierpnia 

2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

51 
Uchwała Nr 

XVI.160.2020 

25 sierpnia 

2020 roku 

w sprawie zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 

2020. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

52 
Uchwała Nr 

XVI.161.2020 

25 sierpnia 

2020 roku 

w sprawie powołania członków Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Przytyku. 

Powołano 

członków 

53 
Uchwała Nr 

XVII.162.2020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

właścicieli działek i budynków 

położonych w Przytyku przy ul. 

Akacjowej. 

Rozpatrzono 

wniosek 

54 
Uchwała Nr 

XVII.163.2020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

55 
Uchwała Nr 

XVII.164.2020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie: zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 

2020. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 
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56 
Uchwała Nr 

XVII.165.2020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

zbiornika wodnego Jagodno w Gminie 

Przytyk. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

57 
Uchwała Nr 

XVII.166.2020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Przytyk. 

Wdrożono 

regulamin 

58 
Uchwała Nr 

XVII.167.2020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Przytyk 

Wdrożono 

regulamin 

59 
Uchwała Nr 

XVII.168.020 

18 września 

2020 roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

60 
Uchwała Nr 

XVIII.169.2020 

24 listopada 

2020 roku 

 

sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na 

rok 2021 obowiązujących na terenie 

Gminy Przytyk 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

61 
Uchwała Nr 

XVIII.170.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy 

Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

62 
Uchwała Nr 

XVIII.171.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, 

przyjmowaną jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na 2021 r. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

63 
Uchwała Nr 

XVIII.172.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: udzielenia pomocy 

rzeczowej Starostwu Powiatowemu 

w Radomiu na realizację zadania 

publicznego 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

64 
Uchwała Nr 

XVIII.173.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: udzielenia zwolnienia od 

podatku od nieruchomości 

stanowiącego pomoc de minimis dla 

przedsiębiorców po raz pierwszy 

inwestujących na terenie Gminy 

Przytyk 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 
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65 
Uchwała Nr 

XVIII.174.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 

udzielenia zwolnienia od podatku od 

nieruchomości stanowiącego pomoc 

de minimis dla przedsiębiorców 

inwestujących w zakup lub budowę 

nieruchomości na terenie Gminy 

Przytyk kwotę powyżej 1 000 000 zł 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

66 
Uchwała Nr 

XVIII.175.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

67 
Uchwała Nr 

XVIII.176.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

68 
Uchwała Nr 

XVIII.177.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem 21, położonej w obrębie Wola 

Wrzeszczowska, gmina Przytyk 

Wyrażono zgodę 

69 
Uchwała Nr 

XVIII.178.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie: połączenia samorządowych 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Przytyku oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przytyku 

Połączono 

instytucje 

70 
Uchwała Nr 

XVIII.179.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 

Wdrożono program 

71 
Uchwała Nr 

XVIII.180.2020 

24 listopada 

2020 roku 

w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

72 
Uchwała Nr 

XIX.181.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia na lata 2021 – 2025. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 
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73 
Uchwała Nr 

XIX.182.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Przytyk na lata 

2021-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

74 
Uchwała Nr 

XIX.183.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie 

Przytyk na rok 2021. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

75 
Uchwała Nr 

XIX.184.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Przytyk na rok 2021. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

76 
Uchwała Nr 

XIX.185.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie Podjęcie Uchwały w sprawie: 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości składającej się z działek 

ewidencyjnych oznaczonych numerami 

4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5, położonych 

w obrębie Wólka Domaniowska, gmina 

Przytyk oraz wyrażenie zgody na 

obciążenie nieruchomości. 

Wyrażono zgodę 

77 
Uchwała Nr 

XIX.186.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Przytyk. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

78 
Uchwała Nr 

XIX.187.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk 

z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2020-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

79 
Uchwała Nr 

XIX.188.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie zmian w Uchwale 

Budżetowej Gminy Przytyk na rok 

2020. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

80 
Uchwała Nr 

XIX.189.2020 

28 grudnia 

2020 roku 

w sprawie Podjęcia Uchwały w sprawie: 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przytyk na lata 2021-2030. 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 

81 
Uchwała Nr 

XIX.190.2020 

28 grudnia 

2020 roku 
Uchwała Budżetowa 

Wykonano zgodnie 

z przepisami 
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VII. Istotne inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Przytyk w roku 2020 

 

Na terenie gminy udało się zrealizować kilka inwestycji drogowych, 

między innymi zostały oddane do użytku inwestycje pn.: 

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska - Wola 

Grabowska, 

- Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba-Glinice, 

- Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W  w miejscowości Witoldów-Etap II. 

Na przebudowę dwóch dróg: w Witoldowie i na odcinku Dęba -Glinice, 

Gmina pozyskała znaczące dofinansowanie w kwocie 628 699,00zł.z Funduszu 

Dróg Samorządowych. 

Zrealizowano remont  nawierzchni drogi w Studzienicach oraz wykonanie 

przepustów w drodze gminnej w Glinicach. 

W roku 2020 rozbudowano sieć wodociągową w Żerdzi oraz 

w miejscowościach Dęba i Młódnice oraz  sieć kanalizacji sanitarnej 

w Zameczku Kolonii.  

W  minionym roku wykonano również rozbudowę oświetlenia 

ulicznego w miejscowościach Wółka Domaniowska i Domaniów w kierunku 

zapory zalewu Domaniów. 

 

VII. Podsumowanie 

 

      Dziękuję  za zapoznanie się Raportem o stanie Gminy za rok 2020. Mam 

nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej Gminy. Rok 2020 był trudnym 

rokiem dla Polski, a tym  również dla naszej Gminy. Pandemia Covid-19 

spowodowała wprowadzenie przez Rząd RP ograniczeń w funkcjonowaniu 

wielu podmiotów. Urząd Gminy w Przytyku  stosując się do narzuconego 

reżimu sanitarnego musiał zmienić sposób obsługi mieszkańców by chronić 
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zdrowie osób przychodzących do urzędu jak i pracowników. Staraliśmy się 

robić to tak, aby wszystkie sprawy i problemy mieszkańców były załatwione. 

Podjęliśmy trud realizacji w tych warunkach, zaplanowanych inwestycji i zadań.  

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. 

Wyzwania Gminy są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany  dążymy do ich realizacji  

starając się jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego wiejskiego 

charakteru naszej Gminy. 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. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Przytyk, w szczególności 

radnym i sołtysom, za bardzo dobrą współpracę i wsparcie. Dziękuję również 

mojemu zespołowi pracowników Urzędu Gminy i podległych  Jednostek 

Organizacyjnych, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem 

wykonują swoje obowiązki. 

 

Wójt Gminy Przytyk  

/-/ Dariusz Wołczyński 

 


