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WSTĘP 

 Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa znowelizowanej ustawy  

o samorządzie gminnym. Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie 

gminy za rok poprzedni. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje najważniejsze obszary odpowiedzialności samorządu, których 

na poziomie gminy jest bardzo wiele. Omówienie ich wszystkich w formie raportu w sposób dogłębny 

i  kompleksowy jest niemożliwe.  

 

Dokument zawiera przede wszystkim informacje o realizacji polityk, programów, strategii, 

uchwał Rady Gminy za 2018 rok, a także ogólne wiadomości o gminie i działalności jej poszczególnych 

jednostek organizacyjnych. 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Przyłęk do 

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

prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  Ogólna charakterystyka gminy Przyłęk 

1.1.1. Położenie 

Gmina Przyłęk leży w południowo-wschodniej skrajnej części województwa mazowieckiego, 

na terenie Równiny Radomskiej, przy drodze wojewódzkiej nr 44 relacji Sulejów –Radom –Lublin. 

Sąsiaduje od północy z gminą Policzna, od wschodu z gminami: Puławy, Janowiec, Wilków 

(jednocześnie stanowiące granicę województwa lubelskiego), Chotcza, a od zachodu z gminą Zwoleń. 

Gmina Przyłęk wchodzi w skład powiatu zwoleńskiego. Jest gminą wiejską, typowo rolniczą.  

Położenie gminy w obrębie Równiny Radomskiej w dolinie rzeki Zwolenki, Plewki i Wisły, 

brak przemysłu i zanieczyszczeń oraz duże powierzchnie lasów sprawiają, że głównymi walorami 

gminy są czysta woda, powietrze i malownicze krajobrazy. Te typowe turystyczno – rekreacyjne walory, 

bliskość Janowca i Kazimierza Dolnego, mogą w przyszłości wpłynąć na rozwój idei gospodarstw 

agroturystycznych. 

Przy rzece Plewce w miejscowości Baryczka usytuowany jest zbiornik retencyjny z lustrem 

wody o pow. 13,00 ha. W miejscowości Andrzejów – Borowiec zlokalizowany jest Rezerwat Żółwia 

Błotnego. 
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Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

Na terenie gminy znajduje się 31 miejscowości, co tworzy 30 sołectw.  

 

 

 

 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 
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1.1.2. Powierzchnia 

Spośród 5 jednostek administracyjnych powiatu zwoleńskiego gmina Przyłęk jest drugą pod 

względem wielkości gminą. Jej powierzchnia wynosi 13 157 ha, co stanowi 22,9% powierzchni 

powiatu.  

 

Poniższa tabela przedstawia przeznaczenie gruntów na terenie gminy Przyłęk: 

 

 

Tabela prezentująca powierzchnię gruntów w podziale na klasy:  

Lp. Klasy gruntów Powierzchnia (w ha) 

1. klasa  II 25 

2. klasa IIIa 123 

3. klasa IIIb 1187  

4. klasa IVa 2673 

5. klasa IVb 1643  

6. klasa V 2382  

7. klasa VI 1946 

8. klasa VIz 52 

 

 

Lp. Przeznaczenie gruntu Powierzchnia (w ha) 

1. grunty osób fizycznych 12014 

2. grunty Własności Rolnej Skarbu Państwa 321  

3. grunty Lasów Państwowych  146  

4. grunty wspólnot gruntowych 21  

5. grunty kościołów  23  

6. grunty Skarbu Państwa 106  

7. grunty zabudowane i pod drogami 335  

8. grunty pod wodami  125  

9. 
grunty pod tereny przemysłowe  

i mieszkaniowe 
30  

10. grunty pod tereny różne 5  
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1.1.3. Rolnictwo 

Głównym kierunkiem produkcji rolniczej prowadzonej przez rolników na terenie gminy jest 

produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. W produkcji roślinnej dominują uprawy zbóż, owoców 

miękkich, roślin motylkowych, strączkowych, kukurydzy. W produkcji zwierzęcej głównym 

kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego i opasowego oraz trzody chlewnej (obecnie obserwuje się 

tendencje spadkowe) oraz drobiu.  

Na terenie gminy jest 2509 gospodarstw rolnych powyżej 1,00 ha oraz 1457 gospodarstw do 

1,00 ha (działkowiczów).  

Powierzchnia największego gospodarstwa wynosi 95,00 ha a średnia wielkość gospodarstwa 

rolnego wynosi około 4,00 ha – 5,00 ha.  Na terenie gminy jest również 6 gospodarstw ekologicznych. 

1.1.4. Podmioty gospodarcze  

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, ale jest zarejestrowanych  

157 podmiotów gospodarczych działających w sektorze handlowym, usługowym, budownictwa  

i transportu. Są to przeważnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniające do 

kilkudziesięciu pracowników lub mikroprzedsiębiorstwa (jednoosobowe).  

Od 1 lipca 1955 r. na terenie gminy działalność gospodarczą podjęła Gminna Spółdzielnia 

„SCH” w Przyłęku. Główną działalnością Spółdzielni było zaopatrzenie ludności wiejskiej w 

podstawowe artykuły spożywcze i środki do produkcji rolnej. Obecnie największą dumą Spółdzielni 

jest piekarnia w Przyłęku. Należy do małych tradycyjnych zakładów o wydajności pieca 3 ton pieczywa 

na dobę. Produkcja odbywa się metodą tradycyjną w oparciu o własne naturalne kwasy chlebowe bez 

stosowania chemicznych polepszaczy. Produkuje pieczywa: pszenne, pszenno-żytnie, razowe, 

półcukiernicze. Gminna Spółdzielnia „SCH” zatrudnia 20 osób. 

Na terenie gminy funkcjonuje również Rolniczy Zakład Doświadczalny w Grabowie nad 

Wisłą, który jest częścią Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach. Zakład Doświadczalny gospodaruje na gruntach o powierzchni 111,35 ha,  

z czego użytki rolne stanowią 100,9 ha. Główny kierunek działania zakładu to prowadzenie 

doświadczeń związanych z tematami statutowymi, programami wieloletnimi oraz projektami 

krajowymi i zagranicznymi, a także działalnością produkcyjną ukierunkowaną na uprawę w systemie 

ekologicznym i konwencjonalnym. Produkcja roślinna skoncentrowana jest na produkcji pasz dla  bydła 

mlecznego oraz na produkcji ziarna zbóż nasiennych i konsumpcyjnych. Produkcja zwierzęca obejmuje 

chów bydła mlecznego, częściowo materiału hodowlanego oraz żywca wołowego. Pogłowie zwierzęce 

wynosi około 112 szt. Zakład zatrudnia 11 osób. 
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Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

Do podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy ponadto należą:  

 Zakład Mięsny w Załazach, w którym znajduje się nowoczesna ubojnia zwierząt hodowlanych; 

 Wyrób Wędlin „MARKO” – masarnia działająca przy Zakładzie Mięsnym w Załazach  

– w obu tych zakładach zatrudnionych jest około 40 pracowników; 

 IMPRESSJA w Załazach –Pracownia strojów ślubnych i komunijnych – zatrudnia 30 osób; 

 FOL–RUD w Rudzie, duży młyn rodzinny jeden z nielicznych na Mazowszu - zatrudnia 18 

osób; 

 Przetwórnia Owocowo - Warzywna "KROKUS" w miejscowości Pająków przetwarzająca 

owoce, warzywa i grzyby, gdzie zatrudnienie znalazło około 48 osób; 

 Zakład Usługowo Produkcyjna Handlowy – skup złomu i kasacja pojazdów w Łagowie  

– zatrudnia 23 osoby; 

 „MAR-KRAM” s.c.-  Dom weselny oraz bar w miejscowości Zamość Stary, zatrudnienie stałe 

to 3 osoby.                         

 

Na terenie gminy sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, przemysłowych, chemicznych 

oraz alkoholu prowadzona jest w 19 punktach sprzedaży w tym 1 lokal gastronomiczny. 

W 16 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 

18%. 

Od listopada 2018 r. na terenie gminy działalność handlową prowadzi market DINO POLSKA. 

Do większych lokali handlowych należy również sklep „Na Rogu” w Załazach, który swą działalność 

prowadzi od grudnia 2015 r. 

Wśród podmiotów gospodarczych znajdują się także 2 stacje paliw: TOTAL w Zamościu 

Starym oraz STARMAZ w Lipinach. 
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2. WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

Rok 2018 był rokiem wyborczym w samorządach. W dniu 21 października 2018 roku 

mieszkańcy dokonali wyboru nowych radnych gminy, a w dniu 4 listopada w drugiej turze wyborów 

wybrali wójta gminy. 

 

Na pierwszej sesji w dniu 19 listopada 2018 roku członkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy 

złożyli ślubowania i rozpoczęli swoją działalność. Rada Gminy Przyłęk liczy 15 radnych. 

 

W skład Rady Gminy wchodzi przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących oraz cztery 

stałe komisje: 

 Komisja Budżetowa – 7 osób 

 Komisja Gospodarczo – Oświatowa – 9 osób 

 Komisja Rewizyjna – 7 osób 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji liczy 4 osoby 

 

Wójt, jako organ wykonawczy gminy realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Na 

koniec 2018 roku struktura organizacyjna i stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy przedstawiały się 

następująco: 

 

Stanowiska kierownicze (7): 

 Wójt  

 Sekretarz 

 Skarbnik 

 Z-ca kierownika USC 

 Kierownicy referatów - 2 

 Główny księgowy jednostek oświatowych. 

 

Stanowiska urzędnicze (referent, samodzielny referent, inspektor, pełnomocnik informacji 

niejawnych, główny specjalista): 13 i 3/5 etatu (14 osób). 

 

Stanowiska pomocnicze (2) 

 Sekretarka 

 Pomoc administracyjna 

 

Stanowiska obsługi (6)   

 Konserwatorzy c.o. i wod.-kan. – 3 

 Kierowcy wozów strażackich – 1 etat  i 5 umów - zleceń 

 Kierowca samochodu osobowego – 1 

 Sprzątaczka -1 

 

RAZEM: 28 i 3/5 etatu (29 osób). 

 

Radca prawny zatrudniony w ramach umowy – zlecenia. 

 

Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy: 
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 Wójt 

 Sekretarz 

 Referat finansowy - zatrudniający 8 pracowników:  1 kierownik, 7 urzędników                                                                     

 Referat Oświatowo-gospodarczy -  zatrudniający 6 pracowników: 1 kierownik,                                                                                       

1 księgowy, 2 urzędników, 2 pracowników obsługi 

 Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Spraw Obywatelskich  

i Ochrony Środowiska - zatrudniający 9 pracowników: 1 kierownik, 3 urzędników, · 

5 pomocnicze i obsługi             

 Samodzielne stanowiska - 2 i 3/5 w tym: - 1 i 3/5 urzędników, 1 pomocnicze      

 

Gminne jednostki organizacyjne: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

 Publiczne Gimnazjum w Przyłęku 

 Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

3. SOŁECTWA 

W skład Gminy Przyłęk wchodzi 30 sołectw: 

 Andrzejów 

 Babin 

 Baryczka 

 Grabów nad Wisłą 

 Helenów 

 Ignaców 

 Krzywda 

 Kulczyn 

 Lipiny 

 Lucimia 

 Łagów 

 Łaguszów 

 Ławeczko Nowe 

 Ławeczko Stare 

 Mierziączka 

 Mszadla Dolna 

 Mszadla Nowa 

 Mszadla Stara 

 Okrężnica 

 Pająków 
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 Przyłęk 

 Rudki 

 Stefanów 

 Szlachecki Las 

 Wólka Łagowska 

 Wólka Zamojska 

 Wysocin  

 Zamość Nowy 

 Zamość Stary 

 Załazy 

4. LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN 

 Liczba ludności zameldowanej na terenie gminy Przyłęk według stanu na dzień 31 grudnia 2018 

roku wynosiła 6200. Porównując dane rok do roku, dostrzegalny jest spadek liczby ludności 

zameldowanej w latach 2014 - 2018.  Najniższą liczbę ludności odnotowano w roku 2018. 

 

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Przyłęk 

Stan na dzień: Liczba ludności Mężczyźni Kobiety 

31.12.2014 6414 3213 3201 

31.12.2015 6355 3182 3173 

31.12.2016 6299 3149 3150 

31.12.2017 6251 3125 3126 

31.12.2018 6200 3096 3104 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 
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Dynamika zmian ludności w latach 2014 – 2018.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 

 

  

W latach 2014 – 2018 dostrzegany jest wyraźny wzrost liczby wymeldowań ludności. 

Szczegółowe dane przedstawia tabela oraz wykres. 

 

 Liczba osób zameldowanych i wymeldowanych. 

 Rok Zameldowania Wymeldowania 

2014 185 182 

2015 143 195 

2016 144 199 

2017 150 210 

2018 173 229 

Ogółem 795 1015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 
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Dynamika zmian ludności zameldowanej i wymeldowanej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 

 

Malejąca liczba mieszkańców gminy Przyłęk w dużej mierze jest wynikiem także wzrostu 

poziomu umieralności. Liczba zgonów w latach 2014-2018 ulegała wahaniom, jednakże dostrzegalna 

jest generalna tendencja wzrostowa. Najniższa liczba zgonów odnotowana została w roku 2014 i 2018, 

najwyższa natomiast w roku 2017. Liczba zgonów kobiet w latach 2014-2018 była niższa niż liczba 

zgonów mężczyzn. Kobiety wykazują się niższą niż mężczyźni umieralnością. Szczegółowe dane 

przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 

  

 Liczba zgonów w gminie Przyłęk. 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2014 45 35 80 

2015 45 39 84 

2016 44 39 83 

2017 53 41 94 

2018 45 35 80 

Ogółem 232 189 421 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 
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Dynamika zmian w liczbie zgonów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 

 

W latach 2014 - 2018 liczba urodzeń ulegała nieznacznym wahaniom. Największą liczbę 

urodzeń odnotowano w roku 2014 i 2018. Zdecydowanie w analizowanych latach przeważa liczba 

urodzeń dziewczynek niż chłopców. Szczegółowe dane przedstawia tabela oraz wykres. 

 

Liczba urodzeń 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2014 25 36 61 

2015 25 29 54 

2016 25 30 55 

2017 31 22 53 

2018 29 31 60 

Ogółem 135 148 283 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 
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Dynamika zmian w liczbie urodzeń: 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 

 

Reasumując dynamikę zmian w liczbie zgonów i urodzeń, w latach 2014 – 2018 znacząco 

zwiększyła się liczba zgonów niż urodzeń.  Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej. 

 

Dynamika zmian w liczbie zgonów i urodzeń. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 

 

Przeważająca w latach 2014 – 2018 liczba zgonów spowodowała ujemny współczynnik 

przyrostu naturalnego. Obrazuje on różnicę pomiędzy urodzeniami i zgonami do całkowitej liczby 

ludności. 
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Wartość współczynnika przyrostu naturalnego w latach 2014-2018 najniższa była w roku 2017 

i wynosiła – 6,56, najwyższa natomiast w roku 2014 – 2,96. Szczegółowe dane liczbowe prezentujące 

wartość współczynnika przyrostu naturalnego przedstawia poniżej tabela i wykres. 

 

Wartość współczynnika przyrostu naturalnego 

Współczynnik przyrostu naturalnego 

2014 2015 2016 2017 2018 

-2,96 - 4,72 - 4,45 - 6,56 - 3,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 

 

Wysokość przyrostu naturalnego w gminie Przyłęk. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności 

 

Gminę Przyłęk charakteryzuje wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym (wiek zdolności 

do pracy). Gmina Przyłęk posiada w tej grupie wiekowej 60% ludności. Według Głównego Urzędu 

Statystycznego w wieku produkcyjnym znajdują się mężczyźni pomiędzy 18-64 rokiem życia  

i kobiety pomiędzy 18-59 rokiem życia. Osoby w wieku poprodukcyjnym (to osoby, które zazwyczaj 

kończą pracę zawodową), czyli mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat  

i więcej stanowią 21% ludności. 

 

Grupa wieku przedprodukcyjnym 0 – 17 lat, która nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, 

stanowi 19% ludności. Strukturę wieku gminy Przyłęk obrazuje wykres poniżej. 
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Struktura wieku na dzień 31.12.2018 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności 

 

Dokonując końcowej analizy struktury ludności warto zwrócić również uwagę na liczebność 

stałych mieszkańców (z podziałem na mężczyzn i kobiet) poszczególnych miejscowości przynależnych 

do gminy Przyłęk, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.  

 

Najliczniejszą liczbę stałych mieszkańców odnotowano w miejscowości Łagów i  wynosiła ona 

509. Liczba kobiet nieznacznie przewyższała liczbę mężczyzn, co obrazuje poniższa tabela. 

 

Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych miejscowościach położonych na terenie gminy 

Przyłęk na dzień 31.12.2018 r. 

Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 
Mężczyźni Kobiety 

Andrzejów 123 60 63 

Babin 355 165 190 

Baryczka 133 63 70 

Grabów nad Wisłą 447 234 213 

Helenów 100 51 49 

Ignaców 72 40 32 

Krzywda 115 57 58 

Kulczyn 119 62 57 

Lipiny 182 83 99 

Lucimia 315 158 157 

Łagów 509 249 260 
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Łaguszów 264 130 134 

Ławeczko Nowe 78 40 38 

Ławeczko Stare 134 74 60 

Mierziączka 196 91 105 

Mszadla Dolna 217 116 101 

Mszadla Nowa 182 94 88 

Mszadla Stara 251 125 126 

Okrężnica 248 118 130 

Pająków 118 61 57 

Przyłęk 487 242 245 

Ruda 29 15 14 

Rudki 256 139 117 

Stefanów 168 86 82 

Szlachecki Las 106 50 56 

Wólka Łagowska 129 54 75 

Wólka Zamojska 93 51 42 

Wysocin 123 63 60 

Załazy 267 121 146 

Zamość Nowy 162 84 78 

Zamość Stary 222 120 102 

Razem 6200 3096 3104 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Ewidencji Ludności. 
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Usytuowanie części miejscowości położonych na terenie gminy Przyłęk 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Przy%C5%82%C4%99k_(gmina)_location_map.png 

 

4.1.  Bezrobocie na terenie gminy 

Bezrobocie stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w Gminie Przyłęk. 

Dezaktywacja zawodowa mieszkańców Gminy ma wpływ na poziom ubóstwa, a także generuje 

występowanie negatywnych zjawisk rodzinnych i społecznych. W perspektywie czasu brak pracy 

prowadzi do dezaktywacji społeczno-zawodowej oraz uzależnienie od instytucji zewnętrznych. Poziom 

bezrobocia w gminie Przyłęk w latach 2016 – 2018 przedstawiał się następująco: 

 

Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku w latach 2016-2018 

Rok 
Bezrobotni 

ogółem 

Bezrobotni 

z prawem 

do zasiłku 

Bezrobotni 

bez prawa 

do zasiłku 

Liczba kobiet 

bezrobotnych 

Liczba 

kobiet  

z prawem 

do zasiłku 

Stopa 

bezrobocia 

w % 

aktywnych 

zawodowo 

2016 297 41 256 139 17 15,2 

2017 241 39 202 100 8 11,9 

2018 217 27 190 105 13 10,4 
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Jak widać powyżej zadowalającym jest fakt, iż poziom bezrobocia na terenie gminy z roku na 

rok maleje. 

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE 

 

5.1.  Ład przestrzenny 

Gmina Przyłęk nie ma opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Nr 228/XXII/2001 z dnia 23 maja 2001roku. 

 

W 2018 roku:  

 dokonano oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

 wydano 41 decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycje te dotyczyły głównie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

 nadano 25 numerów porządkowych. 

 

5.2.  Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w gminie Przyłęk na dzień 1 stycznia 2018 roku to 149 km dróg.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku długość dróg się nie zmieniła. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 

2018 roku 63,08 % wszystkich dróg, a pod koniec tego roku to 65,77%. 

 

Długość dróg według rodzaju nawierzchni: 

1)  Drogi gminne (L) - łącznie długość 115 km w tym: 

 - drogi o nawierzchni asfaltowej 92 km 

 - drogi tłuczniowe 5 km 

 - drogi gruntowe o nawierzchni wzmocnionej żwirem, żużlem 5 km 

 - drogi gruntowe 13 km. 

2)  Drogi dojazdowe do pól (D) - łączna długość 34 km w tym: 

   - drogi o nawierzchni asfaltowej 6 km 

   - drogi gruntowe 28 km. 

 

W 2018 roku dokonano przebudowy dróg gminnych na odcinkach o łącznej długości 4,374 km. 

W roku 2019 planuje się przebudowę drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś – III Gościniec) na odcinku o 

długości 1280 m. Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia (wg kosztorysu inwestorskiego brutto) 

585 012,60 zł. 

 

W 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dotację ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Wnioskowana kwota dotacji to 292 000,00 zł. 
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5.3.  Infrastruktura wodociągowa 

 Na terenie gminy Przyłęk funkcjonują 2 wodociągi publiczne oparte na wodzie podziemnej 

ujmowanej ze studni wierconych. Właścicielem wodociągów jest Gmina Przyłęk. 

 

Długość zbiorczej sieci wodociągowej tak na początku jak i na koniec roku 2018 

wynosiła154,54 km w tym: 

- ze stacji wodociągowej w Lipinach 70,83 km 

- ze stacji wodociągowej w Załazach 83,71 km 

 

Długość przyłączy wodociągowych 69,37 km w tym: 

- ze stacji wodociągowej w Lipinach 31,74 km 

- ze stacji wodociągowej w Załazach 37,63 km 

 

Łączna liczba przyłączy wodociągowych to 1487 sztuk. 

 

W roku 2018 została opracowana dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej  

w miejscowościach Okrężnica i Zamość Nowy. 

 

Podstawowe dane techniczne wodociągu: 

 Długość sieci wodociągowej  110 mm – 1223,7 m 

 Ilość przyłączy do budynków – 9 szt. 

 Łączna długość przyłączy – 82 m 

Ogółem wartość kosztorysowa robót (wg kosztorysu inwestorskiego) netto – 120 072,14 zł. 

 

Informacje dotyczace produkcji i jakości wody 

W 2018 roku produkcja wody wynosiła: 

- wodociąg publiczny z Załaz  – 295 m3/d 

- wodociąg publiczny z Lipin  – 261,5 m3/d 

 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę o kontrolowanej jakości wynosiła w 2018 roku 5 373 

osoby na teerenie 31 miejscowości. Pozostali mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z lokalnych 

ujęć znajdujacych się przy gospodarstwach domowych. 

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia z gminnych wodociągów jest na bieżąco kontrolowana 

przez inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu, spełnia wymagania 

sanitarne i jest przydatna do spożycia przez ludzi. 
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6. INFORMACJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE GMINY W 2018 R. 

Informację dotyczącą finansów Gminy Przyłęk sporządzono w oparciu o sprawozdania 

budżetowe. 

 

6.1.  Budżet gminy  

  Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów (zaciągane 

pożyczki, kredyty, emitowane obligacje) i rozchodów, czyli ich spłat. Przychody i rozchody po 

zakończeniu roku budżetowego mają wpływ na poziom zadłużenia.  

6.1.1.  Dochody 

Dochodami budżetu gminy są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. 

Szczegółowe określenie źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady 

ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Realizacja dochodów Gminy Przyłęk według poszczególnych źródeł 

Źródła dochodów Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

dochody własne 5 092 126,65 5 456 728,20 5 818 869,53 

dotacje 9 427 336,53 10 676 001,30 10 624 168,42 

subwencje 10 929 052,00 11 031 705,00 11 222 102,00 

OGÓŁEM 25 448 515,18 27 164 434,50 27 665 139,95 

 

Największa część dochodów wykonanych w roku 2018 – 11 222 102,00 zł (40,57%) pochodzi 

z subwencji. Kolejną znaczną pozycję w strukturze dochodów – 10 624 168,42 zł zajmuje dotacja 

celowa (38,40%) z budżetu państwa. Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody 

własne, które obejmują łącznie kwotę 5 818 869,53 zł (21,03%). W latach 2016-2017 odnotowuje się 

największy wpływ dochodów z tytułu powyższych źródeł dochodów wg poniższej klasyfikacji: 

 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Dochody ogółem 25 448 515,18 27 164 434,50 27 665 139,95 

Dochody bieżące 25 354 022,18 26 817 276,50 27 091 172,95 

Dochody majątkowe 94 493,00 347 158,00 573 967,00  

 

Jak widać dochody w przedstawionych latach mają tendencję wzrostową. 

 

Udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej dochodów własnych. 

Kwota ustalana jest przez Ministerstwo Finansów i uzależniona jest od sytuacji finansowej budżetu 

państwa i koniunktury gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców  

z tytułu zatrudnienia.  

 

W 2018 roku udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa ( PIT) na plan 

2 590 647,00 zł wykonano 2 755 280,00 zł, co stanowi około 106,35% planu.  
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Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wpłynęły w wysokości 2 180,15 zł na plan 

3 000,00 zł, tj. wykonanie w 72,67%. 

 

6.1.2.  Wydatki 

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. 

 

W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań 

powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią 

wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej i rodziny. 

 

  Główne źródła wydatków budżetu gminy: 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Rolnictwo 992 282,95 1 809 636,50 906 575,35 

Transport i łączność 1 860 601,62 1 867 887,36 2 233 246,42 

Gospodarka mieszkaniowa 14 563,44 11 205,67 19 790,66 

Działalność usługowa 16 806,70 15 751,05 18 443,85 

Administracja Publiczna 2 627 471,23 2 504 501,63 2 863 581,94 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej i kontroli 
7 093,87 1 279,00 106 867,70 

Obrona narodowa 0,00 500,00 0,00 

Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
282 457,38 292 681,54 786 077,25 

Obsługa długu publicznego 41 323,28 44 188,35 33 840,45 

Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 

Oświata i wychowanie 8 138 631,00 8 441 661,68 9 577 239,58 

Ochrona zdrowia 62 438,91 72 567,71 140 323,86 

Pomoc społeczna 9 201 853,21 1 323 583,34 1 330 979,00 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
236 418,42 185 265,00 171 510,00 

Rodzina 0,00 8 951 354,07 8 602 518,75 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
690 639,49 719 369,34 722 419,90 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
400 998,99 501 447,96 634 366,30 

Kultura fizyczna i sport 34 228,28 502 833,27 328 482,01 

SUMA 24 607 808,77 27 245 713,47 28 476 263,02 

 

 

Gmina ponosi również wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje 

m.in. ochronę środowiska, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie 

urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową. 
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Poszczególne kwoty wydatków obrazuje tabela: 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Wydatki ogółem 24 607 808,77 27 245 713,47 28 476 263,02 

Wydatki bieżące 22 646 004,18 24 004 748,78 24 746 130,38 

Wydatki majątkowe   1 961 804,59    3 240 964,69    3 730 132,64 

 

Poziom wydatków inwestycyjnych, finansowanych z budżetu gminy jest wielkością znaczącą.  

 

Wysoki udział wydatków inwestycyjnych w strukturze wydatków wskazuje na prorozwojowy 

charakter gminy. Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowanie 

infrastruktury technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Wydatki inwestycyjne gminy są 

realizowane przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu 

państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, a także krajowych wymaga jednocześnie  

posiadania własnych środków w określonych kwotach. 

 

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na dzień 31.12.2018 roku to 

kwota 4 221 300,00 zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 13,77%.  

 

Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 3 730 132,64 zł  

i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią około 13,10 %.Wydatki majątkowe łącznie 

zrealizowano w 88,36% przy czym na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 

65 700,00 zł wydatkowano 14 874,20 zł tj. 22,64%. 

 

Przedstawiamy udział procentowy wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  

w poszczególnych latach: 

2016  -    7,98 % 

2017 -  11,90% 

2018 -  13,10% 

 

W wydatkach ogółem odnotowuje się w powyższych latach znaczny wzrost wydatków 

majątkowych. Wysoki udział wydatków inwestycyjnych świadczy o dużej samodzielności finansowej 

oraz zdolności do obsługi zadłużenia. 

 

6.1.3. Poziom zadłużenia i jego obsługa 

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2018 utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.  

 

W związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi koniecznym stało się  zaciąganie 

pożyczki i kredytu. Regularnie dokonywano spłat zaciągniętego długu. W latach objętym zadłużeniem 

kontynuowana jest bezpieczna polityka finansowa w zakresie zadłużenia, co również każdorazowo jest 

potwierdzane przez organ nadzoru badający zadłużenie gminy tj. Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Warszawie. Organ ten pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetów za poprzednie lata jak również 

uchwalony budżet na rok 2019 i WPF na lata 2019-2025, co jest potwierdzeniem bezpieczeństwa 

finansowego gminy. Całkowite zadłużenie Gminy Przyłęk zostanie spłacone do końca 2025 roku. 

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 1 715 000,00 zł tj. z tytułu kredytu 

długoterminowego - 1 120 000,00 zł i pożyczki w WFOŚ i GW – 595 000,00 zł i stanowi ok. 6,20% 

wykonanych dochodów. 
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Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu rozchodami na jego spłatę kształtuje się 

poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. Spłata zobowiązań w poszczególnych latach stanowi kwotę 245 000,00 zł. 

Budżet Gminy Przyłęk za rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 811 123,07 zł. i został 

sfinansowany wolnymi środkami. 

  

6.1.4.  Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 

Zaległości podatkowe podatników wg rodzaju zobowiązań przedstawiają się następująco: 

 

Rodzaj zaległego podatku 
Wg stanu na 1.01.2018 r.  

w zł. 

Wg stanu na 31.12.2018 r.  

w zł. 

Podatek rolny, leśny od osób 

fizycznych 
201 130,87 218 901,67 

Zaległości osób prawnych 
24 335,40 

 
2 399,40 

Podatek od środków 

transportowych 
85 017,59 115 978,59 

Opłata za pobór wody  

z gminnego wodociągu 
25 995,29 38 106,71 

Opłata za odbiór odpadów 

komunalnych 
29 607,95 38 986,95 

 

Z umorzeń podatków skorzystało w 2018 roku 32 rolników na kwotę 15 055,00 zł. Powodem 

umorzeń były najczęściej trudna sytuacja finansowa, gradobicie, susza, padnięcie zwierząt 

gospodarskich itp.. 

 

6.2.  Stan realizacji zadań inwestycyjnych 

W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano następujące zadania: 

 

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zamość Nowy i Okrężnica” - poniesiono koszty   

     11 842,93 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. 

 

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa” – 398 735,54 

zł; 

 

3. „Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe – Helenów” – 300 259,53 zł; 

 

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin ( Północny) „ – 135 685,22 zł; 

 

 5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn” – 139 958,95 zł; 

 

 6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary” – 179 621,35 zł; 

 

 7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki” – 192 823,56 zł; 
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 8. „Przebudowa mostu w miejscowości Przyłęk” – 43 096,17zł. 

      

Powyższe zadania wykonano w planowanym zakresie w 100,00%.  

 

 9.„Przebudowa drogi gminnej relacji Grabów nad Wisłą - droga krajowa nr 12” – brak wykonania.      

Planowana realizacja inwestycji w roku 2019. Kontynuacja zadania uzależniona jest od pozyskania 

środków unijnych. Zadanie ujęto w wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2017-2019. 

Zadanie nie otrzymało wsparcia finansowego na dzień sporządzania niniejszego raportu. 

 

10.„Wykup gruntu pod drogę Mierziączka – Grabów nad Wisłą„ - brak wykonania. Strona wycofała się 

z powyższych ustaleń.   

 

11.„Wykonanie boksu zadaszonego na pojemniki na odpady przy świetlicy w Załazach” - wykonanie  

       4 526,40 zł. W planowanym zakresie zadanie zrealizowano i boks oddano do użytku. 

 

12.„Zakup, montaż i wdrażanie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Gminy oraz 

elektronicznego głosowania imiennego przez radnych” – wykonanie  -  15 000,00 zł.  

System został zakupiony i przyjęty do użytku. 

 

13.Zakup i montaż pieca olejowego w Urzędzie Gminy w Przyłęku   –    70 000,00 zł.  

Zakupiony piec  oddano do użytku. 

 

14.Opracowanie projektu „Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy  

     w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe”  - 5 535,00 zł. Dalsza realizacja zadania  nastąpi  

w roku   2019. Zadanie ujęto w wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2019. 

15.„Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Mszadli Nowej” wykonano  w 100,00% na kwotę  

     15 988,07 zł. 

 

16.„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie”- 

wykonanie 46 740,00zł. W 2018 roku wykonano projekt wykonawczy. Kontynuacja zadania 

uzależniona jest od pozyskania środków krajowych.   

 

17.„Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie” – wykonanie – 552 247,86 zł.  

Zadanie w planowanym zakresie zostało zrealizowane i inwestycję oddano do użytku. 

 

18.Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przystosowanie budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej na gminne przedszkole” - brak wykonania. Realizacja zadania 

nastąpi w roku 2019. 

 

19.„Modernizacja placów zabaw przedszkoli przy Publicznych Szkołach Podstawowych  

w miejscowościach: Babin, Grabów nad Wisłą, Łaguszów, Mszadla Stara” – opracowanie 

dokumentacji. Brak wykonawcy do wykonania dokumentacji technicznej. 

 

 20.„Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na 

potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego” – wykonanie 49 200,00 zł. W roku 2018 

opracowano projekt wykonawczy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2019. 

 Zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2019. 
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21.„Zakup i montaż wraz z dozorem technicznym windy dla uczniów niepełnosprawnych na  

samochodzie Opel Vivaro” – realizacja w 100,0% na kwotę 17 835,00 zł. 

 

22.„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość Stary- Wólka Zamojska ” poniesiono  

koszty w wysokości 28 290,00 zł. Po opracowaniu dokumentacji wyłoniono wykonawcę i zadanie  

w planowanym zakresie zostało zrealizowano w 100%. 

 

23. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rudki i Przyłęk” – zadanie wykonano  

  w 100,00% na  kwotę 13 499,25zł.  

 

24.„Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk”- wykonanie  

9 225,00zł. W ramach zadania poniesiono koszty za przygotowanie dokumentów do umowy na 

opracowanie wniosku OZE.  Realizacja zadania nastąpi w roku 2019.  Zadanie ujęto w Wykazie 

Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2019. Inwestycja realizowana będzie przy 

współudziale środków unijnych i wkładu mieszkańców.  

     Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie powyższego zadania. 

 

25.„Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską wraz 

     z infrastrukturą w miejscowości Lucimia” – brak wykonania. Planowana realizacja inwestycji  

w roku 2019. Kontynuacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych. Zadanie ujęto  

w wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2017-2019. Zadanie nie otrzymało wsparcia 

finansowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu. 

 

26.„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudkach” - wykonanie 20 000,00zł. Zadanie   

współfinansowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektu  

MIAS. 

 

27.„Budowa szamba przy budynku świetlicy Mszadla Stara” - wykonanie 5 000,00 zł. Zadanie 

zrealizowano w planowanym zakresie i zbiornik oddano do użytku.   

 

28.„Termomodernizacja świetlicy w Mierziączce” – brak wykonania. Planowana realizacja inwestycji  

     w roku 2019. Kontynuacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych. Zadanie ujęto 

w wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2019.  

       

29.„Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Łaguszowie” – 

wykonanie 1 845,00 zł. W roku 2018 wykonano projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót  

i kosztorysem inwestorskim. 

 

30.„Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Przyłęku” – wykonano koncepcję 

zagospodarowania terenu modernizacji boiska sportowego za kwotę 984,00 zł. Kontynuacja zadania 

uzależniona była od pozyskania środków unijnych. Wniosek nie zakwalifikował się do pozyskania 

pomocy finansowej. 

 

31.„Budowa 5 otwartych stref aktywności (OSA) na terenie gminy Przyłęk”   - wykonanie  316 995,61 

zł. Zadanie współfinansowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z projektu 

OSA w 5 miejscowościach. 
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Gmina Przyłęk w roku 2018 pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 603 167,00 zł na 

współfinansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć: 

 

Z Urzędu Marszałkowskiego:  

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa” są to 

środki z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych                                    - 100 000,00zł; 

2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagów                                        - 130 000,00 zł; 

3. Remont dachu strażnicy OSP w Łagowie                                                     - 23 742,00 zł; 

4. Wyposażenie świetlicy Mszadla Stara i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rudki –  

                                                                                                                       20 000,00 zł. 

 

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 

1. „Budowa 5 otwartych stref aktywności (OSA) na terenie gminy Przyłęk”        – 125 000,00zł. 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   

2. „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie” 

(zadanie wykonane w roku 2017).                                                                  – 204 425,00 zł. 

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności: 

Grunty: 

Tereny budowlane 

- 0,42 ha działka po PSP Grabów (po przedszkolu) 

- 0,5798 ha pod stację wodociągową w Lipinach 

- 0,1950 ha pod stację wodociągową w Brześcach 

- 0,48 ha pod stację wodociągową i hydrofornię w Załazach 

- 0,23,42 ha pod budynkiem administracyjnym 

- 0,5683 ha pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy 

- 0,149 ha pod budynkami Agronomówki w Łagowie i Lipinach 

- 0,19 ha pod budynkami zlewni mleka i OSP Łaguszów 

- 0,56 ha pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa 

- 0,7685 ha pod obiektami odkupionymi od GS Przyłęk 

- 0,08 ha pod budynkami nabytymi z PFZ w Ignacowie 

- 0,0861 ha pod budynkiem OSP Mszadla Stara 

- 0,0364 ha działka pod budynkiem po byłym przedszkolu w Babinie 

- 6,8715 ha grunty z obiektami szkolnymi 
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Razem tereny budowlane 11,2188 ha. 

Pozostałe: 

- 0,6494 ha działka nr 120/1 grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej 

- 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie 

- 0,3703 ha grunty pod budowę drogi w Wysocinie 

- 0,08 ha grunty w miejscowości Baryczka 

- 2,0617 ha grunty pod boisko szkolne w Babinie 

- 1,19 ha grunty pod budowę obiektu sportowego w Łaguszowie 

- 0,1369 ha  grunty pod drogę w Grabowie nad 

- 0,33 ha działka nr 1071 w Andrzejowie 

- 0,50 ha działka nr 1077 w Andrzejowie 

- 0,21 ha działka nr 1085 w Andrzejowie 

- 0,50 ha działka nr 1054 w Andrzejowie 

- 0,45 ha działka nr 1038 w Andrzejowie 

- 0,32 ha działka nr 1041 w Andrzejowie 

- 0,5212 ha działka nr 237/4  pod drogę w Kulczynie 

- 0,11 ha działka nr 247/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,43 ha działka nr 247/3 pod drogę w Kulczynie 

- 1,17 ha działka nr 1 pod drogę w Mszadli Nowej 

- 0,15 ha działka nr 242 pod drogę w Mszadli Nowej 

- 0,32 ha działka nr 631 pod drogę w Mszadli Nowej 

- 0,19 ha działka nr 1086 pod drogę w Mszadli Nowej 

- 0,10 ha działka nr 1411 pod drogę w Mszadli Starej 

- 0,16 ha działka nr 1430 pod drogę w Mszadli Starej 

- 0,37 ha działka nr 1333 pod drogę w Mszadli Starej 

- 0,12 ha działka nr 1456 pod drogę w Mszadli Starej 

- 2,57 ha działka nr 1 pod drogę w Wólce Zamojskiej 

- 0,1655 ha działka nr 5972 w Załazach 

- 0,07 ha działka nr 201/2 pod drogę w Zamościu Nowym 

- 0,0049 ha działka nr 128/4 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0032 ha działka nr128/7 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0132 ha działka nr 133/2  pod drogę w Kulczynie 

- 0,0032 ha działka nr 138/2 pod drogę w Kulczynie 
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- 0,0099 ha działka nr 143/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0095 ha działka nr 148/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0050 ha działka nr 153/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0050ha działka nr 158/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0099 ha działka nr 163/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0066 ha działka nr 168/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0063 ha działka nr 173/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0060 ha działka nr 178/2 pod drogę w Kulczynie 

- 0,0018 ha działka pod drogę w Kulczynie 

Razem pozostałe grunty 14,2195 ha 

Ogółem grunty:  25,4383 ha. 

Gmina jest samoistnym posiadaczem gruntów o łącznej powierzchni  147,5011 ha o wartości  

4 441 390,00 zł. 

Grunty komunalne są własnością gminy. 

Budynki i budowle są własnością gminy. 

W okresie od  01.01.2018 r.  do 31.12.2018 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące 

zmiany: 

Zakupiono: 

 piec olejowy wraz z montażem do Urzędu Gminy                            - 70 000,00 zł    

 windę dla osób niepełnosprawnych do samochodu Opel Vivaro wraz z montażem  

- 17 835,00 zł                 

 system automatycznej transmisji obrad sesji Rady Gminy                                   - 15 000,00 zł    

 altanę drewnianą o wymiarach 5 x 6 m pokrytą gontem wraz z podłogą i wyposażeniem przy 

świetlicy wiejskiej  w Rudkach w ramach programu „MIAS Mazowsze 2018”   - 20 000,00 zł.  

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł.                   

 

Nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano: 

 kocioł stalowy c.o. z PSP w Babinie                                        -   2 600,00 zł 

 syrenę alarmową  EWSA-6 (900W) od Zarządu Powiatu Zwoleńskiego            - 28 246,00 zł    

                                                     

Zmodernizowano ( przebudowano): 

 oświetlenie uliczne w 5 sołectwach poprzez podwieszenie przewodów o łącznej długości 1300 

m., zamontowano 16 kompletów opraw sodowych oraz punkt sterowania           – 41 789,25 zł 

 drogę gminną Mszadla Dolna – granica województwa długości 990 m. nawierzchnia z betonu 

asfaltowego gr. 3 cm –3960 m2                                                                            - 398 735,54 zł 

 drogę gminną w miejscowości Kulczyn, o długości 385 m  nawierzchnia z betonu asfaltowego 

gr. 3 cm – 1265 m2                                                                                                                                         - 139 958,95 zł 

 drogę gminną w miejscowości Zamość Stary o długości 330 m, nawierzchnia z betonu 

asfaltowego gr. 3 cm – 1171 m2                                                                                  - 179 621,35 zł 
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 drogę gminną w miejscowości Rudki o długości 870 m nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 

3 cm – 3480 m2                                                                                                 - 192 823,56 zł 

 drogę gminną w miejscowości Babin (Północny) 509 m,  nawierzchnia z betonu asfaltowego 

gr. 3 cm – 1281,5 m2                                                                                             - 135 685,22 zł 

 drogę gminną Ławeczko Nowe -Helenów - 1290 mb nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 3 

cm – 5221 m2                                                                                                     - 300 259,53 zł 

 drogę gminną w miejscowości Mszadla Stara o długości 810 mb, nawierzchnia z betonu 

asfaltowego gr. 3 cm – 3256 m2                                         - 167 994,90 zł 

 most drewniany na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk  (wymiana belek poprzecznych  

i podłóg drewnianych, montaż barierek drewnianych                                            -  43 096,17 zł  

 

Zbudowano: 

 boks zadaszony na pojemniki na odpady przy świetlicy w Załazach                    -    4 526,40 zł                              

 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy  

(dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury w ramach programu Rozwoju Małej 

Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Stefy 

Aktywności (OSA) edycja 2018 r. w wysokości 125 000,00 zł)                                                           -   

316 995,61 zł        

 szambo o pojemności 6m3 wraz z instalacją kanalizacyjną  w  świetlicy  w Mszadli Starej  -                  

5 000,00 zł                                                                                                                                                                        

 ogrodzenie strażnicy z przęseł ogrodzeniowych o wysokości 143 cm i 2,5 m (43 szt.), brama  

i furtka ogrodzeniowa stalowa w Mszadli Nowej                                                  -  15 988,07 zł 

 

Zlikwidowano:   

 budynek wolnostojący po byłej bibliotece w Przyłęku                                             - 9 704,80 zł                 

 kontenery w ilości 12 szt.  i wiaty przystankowe – 6 szt. 

(sprzedaż na złom, nie nadają się do dalszej eksploatacji )                                     - 24 000,00 zł                                       

 zestawy komputerowe w ilości 4 szt.                                                                      - 26 000,00 zł 

 

Poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte: 

 

 przygotowanie dokumentów do umowy II transza za opracowanie wniosku OZE  - 9 225,00 zł                                            

 wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu modernizacji boiska piłkarskiego 

ogólnodostępnego w Przyłęku                                                                                  -    984,00 zł 

 opracowanie techniczne wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim  

na zagospodarowanie terenu wokół boiska ogólnodostępnego w Łaguszowie       -   1 845,00 zł 

 opracowanie techniczne wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim 

na adaptacje pomieszczeń  po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy             -  5 535,00 zł 

 projekt budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole  

Podstawowej w Łaguszowie                                                                                   -  46 740,00 zł 

 opracowanie dokumentacji projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach 

Okrężnica i Zamość Nowy                                                                                     -  11 842,93 zł 
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Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina 

uzyskała następujące dochody: 

 ze sprzedaży energii elektrycznej                                                     -       1 131,33 zł 

 z usług dostarczania energii cieplnej                                                               -      57 242,05 zł 

 z czynszów za wynajem mienia komunalnego                                                 -     33 371,37 zł 

 z usług dostarczania wody i wywóz ścieków                                              -   391 773,32 zł 

 z opłat za wywóz odpadów komunalnych                                                        -   394 684,81 zł 

 ze sprzedaży złomu (autobus Jelcz)                                                                -      4 542,00 zł         

                                          

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki: 

 za wywóz nieczystości stałych, koszty opieki autorskiej programu ODPADY oraz prowizja za 

inkaso opłaty za odpady komunalne                                                                     -  508 972,64 zł                                                      

 za energię  elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, Przyłęku,  

 przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej                                     -  101 107,65 zł        

 koszt energii elektrycznej w lokalach komunalnych                                            -      2 871,73 zł                                         

 zakup paliwa oraz materiałów oleju do agregatu prądotwórczego  

w Załazach                                                                                                             -        658,00 zł                                                             

 opłaty za usługi wodne za trzy kwartały, badania wody oraz opłaty     

za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                                                      -   31 305,88 zł 

 koszty remontów,  przeglądów oraz ubezpieczenia lokali komunalnych, 

 tablice informacyjne                                                                                             -     4 640,73 zł 

 na zakup materiałów hydraulicznych oraz narzędzi do remontu sieci wodociągowej,  

usługę doradztwa,  wypisy z rejestru gruntów, a także usługi za wynajem koparki na usunięcie 

awarii                                                                                                                    -    13 917,63 zł 

 monitoring stacji wodociągowej w Załazach  i Lipinach oraz serwis systemy alarmowego 

i fałszywe alarmy                                                                                                   -     2 435,40 zł 

 paliwo i części do kosiarki i kosy spalinowej, szkolenie bhp i ppoż.                   -     2 793,81 zł 

 program WODA – opieka autorska oraz koszty drukarki, papieru, tonerów  

oraz akcesoriów do PSION                                                                                    -    5 135,15 zł 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. według ewidencji środków trwałych  

Symbol 

grupy 
Nazwa grupy Wartość brutto w zł 

„O” Grunty 550 395,73 

„1” Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego. 

6 273 668,00 

 

„2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 346 474,26 

„3” Kotły i maszyny energetyczne. 10 900,00 

„4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 113 690,31 
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„5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. 31 973,98 

„6” Urządzenia techniczne. 143 138,27 

„7” Środki transportu. 1 375 606,82 

„8”  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. 99 019,74 

„9” Inwentarz żywy. 0,00 

 RAZEM 51 944 867,11 

 

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, 

akcji oraz lokat kapitałowych. 

Nie udziela pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku 

komunalnego.  

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”. 

8. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

8.1. Plan rozwoju lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2016-2024 

Gmina Przyłęk posiada aktualny „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2016 – 

2024”, przyjęty Uchwałą nr 71/XI/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 grudnia 2015 r. 

Dokument ten zawiera charakterystykę gminy Przyłęk, ramy obszarowe i czasowe dla jego 

realizacji oraz generuje główne obszary działań istotnych dla dalszego rozwoju Gminy Przyłęk oraz 

podniesienia jakości życia jej mieszkańców. 

 Program zawiera trzy główne obszary zadań istotne dla dalszego rozwoju Gminy Przyłęk: 

 gospodarka wodno – ściekowa; 

 infrastruktura drogowa; 

 infrastruktura społeczna; 

 

W Planie Rozwoju Lokalnego przedstawione zostały projekty i zadania inwestycyjne, które 

powinny być zrealizowane w zdefiniowanym obszarze czasowym aby osiągnąć założone do 

zrealizowania cele zarówno w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców jak i zdynamizowania 

rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.  

 Dla poszczególnych obszarów priorytetowych zostały przygotowane szczegółowe zestawienia 

zadań do zrealizowania w latach 2016 – 2024. Duża część z zadań tam wskazanych została zrealizowana 

już w latach 2016 i 2017, natomiast w roku 2018 wykonano następujące zadania:  
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8.1.1.  W zakresie poprawy infrastruktury drogowej: 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin” 

 „Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Nowe – Helenów” 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki” 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – granica województwa” 

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn” 

 

8.1.2. W zakresie poprawy infrastruktury społecznej: 

 „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – 

gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Łagów” 

 „Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Łagów” 

 

Oprócz w/w zadań wpisanych bezpośrednio do  realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego na lata  

2016 – 2024 zostały jeszcze zrealizowane zadania mieszczące się w jego istotnych obszarach są to: 

W zakresie rozwoju infrastruktury drogowej: 

  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary” 

 

 W zakresie poprawy infrastruktury społecznej: 

 „Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk” w następujących 

miejscowościach: Mszadla Nowa, Wólka Zamojska, Grabów nad Wisłą, Babin , Łaguszów. 

 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara” w meble kuchenne, stoły 

konferencyjne, wyposażenie kuchenne, sprzęt rekreacyjny. 

 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudkach” – altanka + krzewy. 

 „Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w Mszadli Nowej”. 

 

8.2.  Gminny program ochrony środowiska 

 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 799) określonymi w art.17 Gmina Przyłęk posiada aktualny Program Ochrony 

Środowiska.  

 

Został przyjęty Uchwałą nr 100/XV/16 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie 

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyłęk z 2008 roku. Program Ochrony 

Środowiska określa politykę ochrony środowiska, nawiązującą do założeń najważniejszych, 

nadrzędnych dokumentów strategicznych i programowych. Dokument przedstawia aktualną sytuację 

środowiska przyrodniczego na terenie gminy, identyfikuje główne zagrożenia oraz określa istotne cele 

i kierunki ochrony środowiska. Istotną częścią składową Programu jest Harmonogram rzeczowo – 

finansowy działań jakie planowane są do podjęcia w latach 2016 – 2026. Precyzuje on obszary 

interwencji oraz określa konkretne działania jakie należy podjąć w poszczególnych obszarach. Program 

wskazuje 8 takich obszarów. Są to: 

 środowisko przyrodnicze, 

 ochrona powierzchni ziemi i gleb, 

 ochrona klimatu i jakości powietrza, 
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 zagrożenie hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 gospodarka wodami, 

 gospodarka wodno – ściekowa, 

 gospodarka odpadami, 

 zagrożenie poważnymi awariami 

 

Obszarem szczególnych działań związanych z realizacją Programu Ochrony Środowiska  

w 2018 roku była „ochrona klimatu i jakości powietrza”.  

W wyniku złożonego w 2016 roku wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 działanie 4.1 Odnawialne źródła 

energii, Gmina uzyskała środki na realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii szansą 

poprawy środowiska naturalnego na terenie Gminy Przyłęk”.  

W listopadzie 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie i Gmina przystąpiła do jego 

realizacji. Program przewiduje możliwość wymiany przez mieszkańców gminy nie ekologicznych  

pieców centralnego ogrzewania na nowoczesne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii 

takie jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Udział w 

programie zadeklarowało 463 gospodarstwa domowe. Nie jest możliwe na ten moment określenie 

konkretnej ilości  poszczególnych instalacji ze względu na ciągłą rotację uczestników, którzy składają 

wnioski o rezygnacje z udziału w projekcie, przystąpienie do projektu, lub zmianę rodzaju instalacji. 

Aktualnie Program jest na etapie ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawców 

mających dostarczyć i zamontować poszczególne urządzenia. 

8.3.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przyłęk na 

lata 2013 – 2032 

Gmina Przyłęk posiada aktualny „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Przyłęk na lata 2013 – 2032” przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 stycznia 2016 roku.  

 Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 

r. (Uchwała nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032” zmieniona uchwałą nr 39/2010 z 15 marca 2010 

r.). Dokument ten zawiera zaplanowane w skali gminy działania w zakresie usuwania azbestu. Jego 

przygotowanie zostało poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji, dzięki czemu dokładnie określono 

ilość oraz jakość występującego na terenie gminy azbestu, co pozwoliło opracować harmonogram 

bezpiecznego usuwania tego materiału. 

Gmina zakłada usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojego terenu do 2032 roku. 

 

Realizując założenia Programu Gmina przeprowadziła już 2 zbiórki odpadów azbestowych od 

mieszkańców. W wyniku zbiórki przeprowadzonej na przełomie 2018 i 2019 roku zostało odebrane 150 

ton płyt eternitu z 63 gospodarstw domowych. Odbiór odpadów azbestowych został przeprowadzony z 

zachowaniem wszelkich przepisów wymaganych w tym zakresie. Firma realizująca to zadanie została 

wyłoniona w drodze zapytania ofertowego opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego i 

posiadała wszystkie niezbędne pozwolenia na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest. 

 



36 
 

 Realizując założenia zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina 

przewiduje prowadzenie dalszych działań w latach kolejnych w miarę napływu nowych zgłoszeń na 

odbiór azbestu od mieszkańców. 

8.4.  Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami to  szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, 

nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub 

pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów 

dotyczących współczesnej cywilizacji. Proces gospodarowania odpadami dzieli się na etapy - w tym: 

gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, recykling i monitorowanie odpadów powstających  

w wyniku działalności człowieka i innych działań. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem  

w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym  

i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie.  

Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne.  

Ustawa zaczęła  obowiązywać od 1 lipca 2013 roku i od tej pory zostały nałożone nowe obowiązki dla 

gmin.  

 

System  gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy. Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 

realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące następujące 

frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady 

komunalne ulegające biodegradacji. Organizuje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, zapewniając osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

 

W 2018r. z terenu Gminy Przyłęk zostały odebrane następujące odpady komunalne: 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

15 01 07 Opakowania ze szkła 27,600 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane 

odpady komunalne) 
183,200 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
3,460 

16 01 03 Zużyte opony 2,140 

20 01 01 Papier i tektura 3,060 

20 01 11 Tekstylia 2,220 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,654 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne INNE NIŻ 

WYMIENIONE W 20 01 21, 

20 01 23 I 20 01 35 

0,223 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 50,100 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka
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20 01 40 Metale 0,700 

20 01 99 
Inne nie wymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
12,460 

Razem 285,817 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
285,817 

Łączna mada odebranych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 
0,000 

 

Na terenie Gminy Przyłęk na placu GS w Lipinach znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów komunalnych (PSZOK), który zarządzany jest przez firmę odbierającą odpady komunalne  

z terenu gminy Przyłęk.  

 

W 2018r. w PSZOKu zebrano następujące odpady komunalne: 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów komunalnych 

(Mg) 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  0,940 

16 01 03 Zużyte opony 0,890 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

25,800 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne  inne niż wymienione  w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające  

niebezpieczne  składniki. 

4,420 

Łącznie   28,050 

 

Informacja o osiągniętym  poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego  użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne  odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

 i rozbiórkowych  przygotowanych do ponownego użycia  poddanych 

recyklingowi  i innym sposobom odzysku (Mg) 

25,800 

 

Masa zmieszanych odpadów  komunalnych  odebranych w gminie   

w roku sprawozdawczym  (Mg)  
285,817 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i 

przetworzonych ze strumienia  odpadów komunalnych  z obszaru 

gminy przekazanych do składowania (Mg) 

7,924 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów  komunalnych 

ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania (Mg) 
33,759% 

 

Za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy w 2018 roku gmina wydatkowała -  489 888,00 zł. 

Do budżetu gminy od mieszkańców z tego tytułu wpłynęło    -  394 684,81 zł. 
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8.5. Gminny program ochrony zabytków 

Do obowiązku samorządu lokalnego  należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie 

gminy. Zadania te precyzuje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tj. Dz. U. z 2007r, poz. 2187 ze zm.). Gminy mają dbać m.in. o zapewnienie warunków prawnych, 

organizacyjnych, finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków  oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie oraz  zapobiegać  zagrożeniom mogącym  spowodować uszczerbek na 

wartości zabytku. W tym celu prowadzi się gminną ewidencję zabytków, która stanowi część 

wojewódzkiej ewidencji zabytków, a ta z kolei jest częścią krajowej ewidencji zabytków prowadzonej 

przez Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Gmina opracowała Gminny Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego  

i Sytuacji Kryzysowych dla Gminy Przyłęk, który został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w grudniu 2008r., jest on systematycznie aktualizowany. Ochrona zabytków  

na wypadek  konfliktu zbrojnego  i sytuacji kryzysowych polega na planowaniu, przygotowaniu i 

realizacji  przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i 

konserwatorskich mających  na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem  lub zaginięciem 

. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003r. wprowadza 

obowiązek sporządzenia  przez samorządy programów opieki nad zabytkami. Zgodnie z art. 87 tej 

ustawy wójt sporządza gminny program opieki nad zabytkami.  

Obecnie Gmina jest w posiadaniu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami sporządzonym 

na lata 2014-2017, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Obecnie trwają prace nad  sporządzeniem nowego  Program opieki nad zabytkami.                               

Po opracowaniu zostanie on przedłożony do zaopiniowania  przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  a następnie  przedstawiony Radzie Gminy, w celu przyjęcia w drodze uchwały.  

Głównym odbiorą jest społeczność lokalna. Program opracowuje się na 4 lata i stanowi dokument 

uzupełniający w stosunku do innych dokumentów  planistycznych i aktów prawa miejscowego.  

Program ten służy podejmowaniu działań  dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań  

i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 

dziedzictwa kulturowego i wiedzy o zabytkach. Gminny program opieki nad zabytkami ma również 

pomóc w aktywnym zarządzaniu  zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy.  

Wskazane w programie działania  ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewitalizację oraz 

zwiększenie dostępności  do nich mieszkańców i turystów. Głównym beneficjentem realizacji programu  

jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie 

tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych ale  również wszystkich 

mieszkańców.   

Gminny program opieki nad zabytkami, miedzy innymi poprzez działania edukacyjne, powinien 

budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości 

i wspólnych korzeni. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23 lipca 2003r. 

formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków; 

 uznanie za pomnik historii; 

 utworzenie parku kulturowego; 
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 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach  zabudowy, decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 

Na obszarze gminy Przyłęk funkcjonuje jedynie jedna z ww. form, jest to wpis do rejestru zabytków. 

Na obszarze gminy znajdują się chronione prawnie obiekty przyrodnicze: 

 obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Zwolenki”   

 rezerwat przyrody „Borowiec”  

 zabytkowy park podworski w Grabowie Starym. 

 

Są to jedne z najcenniejszych  elementów krajobrazu  kulturowego naszej gminy.  

Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści aktów prawnych, w tym 

przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej  wynikającymi   z przepisów ustawy  z dnia 23 

lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tego 

typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

Do obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy należy: „uwzględnianie zadań ochronnych 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz przy kształtowaniu środowiska”, czemu ma 

służyć gminna ewidencja zabytków. Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych jest  33 obiekty. 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

8.6.  Wieloletni Program Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

na lata 2017-2022. 

Gmina posiada opracowany Wieloletni Program Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy na lata 2017-2022. Program ten stanowi załącznik do Uchwały Nr 152/XXV/17 Rady Gminy 

Przyłęk z dnia 10 maja 2017 r. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Przyłęk składa się z następujących lokali mieszkalnych: 
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 Lucimia – 2 lokale mieszkalne (budynek po byłej Szkole Podstawowej); 

 Łagów – 1 lokal mieszkalny (budynek Agronomówki); 

 Lipiny – 1 lokal mieszkalny (budynek Agronomówki); 

 Helenów – 1 lokal mieszkalny (budynek jednorodzinny wolnostojący); 

 

Wielkość zasobu może ulegać zmianie w szczególności poprzez adaptację pomieszczeń 

użytkowych na lokale mieszkalne, nabycie lokalu, zbycie lokalu, zmianę przeznaczenia lokalu 

mieszkalnego na cele niezbędne do realizacji zadań Gminy Przyłęk. Stan techniczny w/w lokali 

mieszkalnych jest średni. Wiele z lokali mieszkalnych wymaga remontów i modernizacji, które będą 

przeprowadzane w ramach posiadanych środków określanych corocznie w budżecie gminy. 

Czynsze za lokale mieszkalne opłacają Najemcy lokali i budynków stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Przyłęk wg stawki naliczonej za 1 m2 powierzchni użytkowej określonej 

zarządzeniem Wójta Gminy. 

Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją 

niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii, wody oraz odbiór ścieków  

i odpadów stałych. 

W 2018 roku wpływy do budżetu z tytułu czynszów  wyniosły – 3 976,86 zł. 

8.7.  Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty Uchwałą Nr 

166/XXX/17  Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 października 2017 r.  i realizowany był od 1 stycznia do 

31 grudnia 2018 roku.  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 15 września 

2017 r. konsultacje Programu zostały przeprowadzone od dnia 18 września 2017 r. do dnia 10 

października 2017 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu publikowane były na 

stronie Urzędu http://bip.przylek.pl oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.  

W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi na temat przedłożonego 

projektu Programu. 

Głównym celem Programu było rozwijanie działań związanych z tworzeniem demokratycznego 

ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją 

samorządową i organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie organizacji pozarządowych w 

realizacji własnych celów społecznych. 

Współpraca Gminy Przyłęk w ramach realizacji Programu Współpracy z organizacjami 

trzeciego sektora realizowana była w oparciu o zasady: 

 jawności – oznaczającej, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi były powszechnie dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 

stosowanych procedur i kryteriów podejmowanych decyzji, 

 pomocniczości – oznaczającej, że Gmina powierzała organizacjom realizację zadań 

własnych, a organizacje pozarządowe zapewniały ich wykonanie w sposób 

ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

 efektywności – oznaczającej, że Gmina i organizacje pozarządowe wspólnie dążyły do 

osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych. 

Gmina Przyłęk współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w następujących obszarach życia społecznego gminy: 
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 kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 kultura fizyczna i sport 

 profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz 

integracja społeczna 

 wypoczynek dzieci i młodzieży 

 ochrona i promocja zdrowia 

 pomoc społeczna. 

 

Zgodnie z § 7 Programu na realizację zadań w ramach Programu zaplanowano kwotę 40.000,00 

zł. tj.: 

 Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z programem 

profilaktycznym 10.000,00 zł 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 30.000,00 zł 

 

Zgodnie z przyjętym Programem, współpraca pozafinansowa opierała się na: 

1) Informowaniu o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz  z 

podaniem środków  przeznaczonych w Budżecie Gminy na realizację tych środków; 

2) Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków; 

3) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio w zakresie ich działania, 

projektów aktów normatywnych  w dziedzinach dotyczących działalności statutowych 

tych organizacji; 

4) Nieodpłatnym udostępnianiu lokali, sprzętu technicznego itp. na spotkania organizacji 

lub spotkania otwarte związane z działalnością statutową. 

 

Do priorytetowych zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi należały: 

1) W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; 

 wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, 

 wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, 

 wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, 

 wspieranie przedsięwzięć promujących i utrwalających dziedzictwo kulturowe. 

2) W zakresie kultury fizycznej i sportu: 

 wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, 

 wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. 

3) W zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży: 

 wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom    

patologicznym    poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

 wspieranie realizacji programów profilaktycznych realizowanych na rzecz dzieci  

i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej, 

 wspieranie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży propagujących życie bez   

nałogów, 

 wspieranie działań w zakresie integracji osób niepełnosprawnych 

4) W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży: 

  powierzenie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 
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5) W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

 wspieranie działań w zakresie badań profilaktycznych mieszkańców, 

 wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i promocję 

honorowego krwiodawstwa, 

 wspieranie działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, 

 

6) W zakresie pomocy społecznej: 

 zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i 

ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, 

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – osobom starszym,  

samotnym, chorym, niepełnosprawnym. 

 

Postanowienia Programu Współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018  w zakresie współpracy Gminy Przyłęk i organizacji realizowały 

podmioty:  

- Rada Gminy Przyłęk w zakresie ustalania kierunków współpracy; 

- Wójt Gminy Przyłęk w zakresie sposobu realizacji Programu, a w szczególności: dysponowania 

środkami na ten cel w ramach budżetu Gminy Przyłęk, ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych; 

- Komisje konkursowe w zakresie opiniowania ofert w konkursach ofert; 

- Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Przyłęku; 

- Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy. 

Konkursy ogłaszane były przez Urząd Gminy z odpowiednim wyprzedzeniem i zamieszczane  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy. 

8.8.  Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii 

Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde inne choroby wymagają 

leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób 

uzależnionych, ale także od osób je otaczających. 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań 

własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.  

Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii w Przyłęku przyjętego przez Radę Gminy Uchwałą Nr 184/XXXII/17 z dnia 28 grudnia 

2017 roku zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani 

powołana zarządzeniem wójta, działająca w oparciu o środki finansowe z opłat za sprzedaż napojów 

alkoholowych w sklepach na terenie gminy. 

 

 

Do zadań komisji należy: 

 Informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego; 
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 Motywowanie do leczenia; 

 Pomoc i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym podejmującym próby zerwania  

z nałogiem m.in. poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc  

w uzyskaniu miejsca w ośrodku leczenia odwykowego; 

 Udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia; 

 Rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielania stosownego 

wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania; 

 Uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej; 

 Udzielanie solidnej informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych 

służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną pomoc 

osobą uzależnionym. 

 

Komisja zbiera się w miarę istniejących potrzeb. W 2018 roku odbyła 12 posiedzeń na których 

opracowywano kierunki działania oraz podejmowano interwencję w stosunku do osób nadużywających 

alkoholu kierowanych do komisji przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, rodziny 

uzależnionych oraz kuratora sądowego. 

  

 

W 2018 roku zgodnie z programem zrealizowano następujące zadania: 

L.p. Zadanie Wydatki w zł. 
Podmiot realizujący zadanie, podjęte 

działania 

1. 

Profilaktyka dzieci i 

młodzieży (spektakle, 

pogadanki, prelekcje oraz 

warsztaty na temat 

alkoholizmu) 

4 804 

 Pracownia Badań Społecznych SONDA  

z Krakowa. Zrealizowano 14 warsztatów 

profilaktycznych  nt. uzależnień od 

alkoholu  

w szkołach podstawowych i gimnazjach 

dla około 420 uczniów. 

2. 

Profilaktyka dzieci i 

młodzieży (spektakle, 

pogadanki, prelekcje oraz 

warsztaty na temat 

cyberprzemocy, stalkingu 

itp.) 

5 830 

Wykonawca: Centrum EKSPERT z 

Krakowa. Zrealizowano 22 warsztaty 

profilaktyczne  

z zakresu przeciwdziałania 

cyberprzemocy oraz uzależnieniom od 

nowych mediów pt. „Cyberbullying. 

Bądź bezpieczny w sieci”   

w szkołach podstawowych i gimnazjach 

dla około 600 uczniów. 

3. 

Profilaktyka dzieci i 

młodzieży (spektakle, 

pogadanki, prelekcje oraz 

warsztaty na temat 

narkomanii)  

3 696 

Wykonawca: Pracownia Badań 

Społecznych SONDA z Krakowa. 

Przeprowadzono 10 warsztatów nt. 

uzależnień od środków psychoaktywnych 

(narkotyki, dopalacze itp.)  

w szkołach podstawowych i gimnazjach 

dla około 300 uczniów. 

4. 

Wynagrodzenie dla 

specjalisty psychoterapii 

uzależnień zatrudnionego w 

Poradni Terapii Uzależnień i 

Współuzależnień  od 

Alkoholu 

21 600 

Podmiot Realizujący: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Gminy Przyłęk. W ramach zadania 

zatrudniony jest psycholog – specjalista 

psychoterapii uzależnień w Ośrodku 

Zdrowia w Załazach. 
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5. 

Podnoszenie kwalifikacji 

grona pedagogicznego oraz 

członków GKRPA oraz 

Narkomanii poprzez udział 

w konferencjach, 

szkoleniach, warsztatach, 

itp. 

6 600 

Wykonawca: Teresa Zabrocka, 

Niestachów. 

W ramach działania przeprowadzono 

warsztaty szkoleniowe dla 14 nauczycieli 

klas IV-VIII realizujących programy 

profilaktyczno-wychowawcze „Spójrz 

inaczej”  w szkołach podstawowych. 

6. 

Materiały profilaktyczne do 

rozdawania dotyczące 

problemów alkoholowych, 

dopalaczy itp. 

1 840 Sprzedawca: Firma LEDA z Radomia 

7. 

Materiały profilaktyczne do 

rozdawania dotyczące 

problemów narkomanii 
992 Sprzedawca: Firma LEDA z Radomia 

8. 

Wycieczki dla dzieci z 

rodzin patologicznych z 

programem profilaktycznym 

14 000 

Wykonawca: Chorągiew Mazowiecka 

ZHP Lipsko. 

W ramach działania zorganizowano 

wycieczkę do parku rozrywki 

ENERGYLANDIA w Zatorze dla 40 

dzieci, połączoną z prelekcjami nt. 

profilaktyki uzależnień. 

9. 
Szkolenie dla sprzedawców 

napojów alkoholowych 
1 700 

Wykonawca: Małopolskie Centrum 

Profilaktyki z Krakowa. 

W ramach działania skontrolowano 19 

punktów sprzedaży alkoholu oraz 

przeprowadzono szkolenie dla 

sprzedawcy na miejscu.    

10. 

Zakup niszczarki dla poradni 

Terapii Uzależnień i 

Współuzależnień od 

Alkoholu 

1 882 

Sprzedawca: FAMEX Jastrzębscy Spółka 

Jawna z Radomia. 

Niszczarka przeznaczona do poradni 

uzależnień funkcjonującej w Ośrodku 

Zdrowia w Załazach.  

11. 

Dotacja dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w 

Przyłęku na działalność 

profilaktyczną w zakresie 

uzależnień od alkoholu 

(spotkania, konkursy, 

warsztaty, wyjazdy, które 

będą stanowić alternatywne 

formy spędzania czasu 

wolnego ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży zagrożonych 

alkoholizmem. 

Edukacja kulturalna i 

profilaktyczna 

przeciwalkoholowa dla 

mieszkańców gminy. 

10 000 

Dotacja dla Gminnej Biblioteki 

Publicznej  

w Przyłęku w ramach której 

zrealizowano: 

- warsztaty dla 20 osób młodzieży 

powyżej 13 roku życia zatytułowane 

„Sztuka niezależności – autentycznie 

asertywni, czyli jak się przyjaźnić i 

dobrze bawić pozostając sobą”. 

- spotkanie dla 49 uczestników zajęć „ I 

będzie jak kiedyś – gdy rodzice są 

uzależnieni”. 

- rozmowy skierowane dla 100 osobowej 

grupy o zadaniach GKRPA i N połączone 

z wręczeniem pakietów profilaktycznych 

nt. uzależnień. 

- piknik rodzinny połączony z quizem z 

wiedzy o uzależnieniach. 

 

 
Razem 72 944  
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Wszystkie zadania realizowane były stosownie do istniejących potrzeb. 

8.9.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Przyłęk przyjęty został przez Radę Gminy Przyłęk Uchwałą Nr 203/XXXVI/18 z dnia 

29 marca 2018 r.  

 

Cele Programu były następujące: 

 zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Przyłęk w schronisku dla zwierząt; 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

 odławianie bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjna sterylizacja lub kastracja w schronisku dla zwierząt; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt; 

 sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób pod których opieką zwierzęta pozostają oraz bezdomnych 

adoptowanych psów i kotów.  

 

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom Gmina podpisała umowę z Zakładem Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. W 2018 roku odłowiono i przekazano do schroniska  

6 bezpańskich psów za kwotę 12 507,63 zł. Uśpiono ślepe mioty na kwotę 2 951,50 zł. 

 

W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu właścicielowi ze 

względu na niehumanitarne traktowanie wskazywano gospodarstwo w Mszadli Dolnej gdzie 

poszkodowane zwierzęta mogą zostać umieszczone. 

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych  

z udziałem zwierząt oraz zwierząt chorych realizowane było przez Gabinet Weterynaryjny 

funkcjonujący w Policznie. 

 

Zgodnie z Programem Gmina pokrywała całkowity koszt sterylizacji i kastracji psów/kotów 

właścicielskich, bezpańskich, adoptowanych osobom, które złożyły wniosek o wykonanie takiego 

zabiegu.  

 

W 2018 roku na ten cel wydatkowano z budżetu gminy kwotę 5 105 zł. dla  28 wnioskujących. 

Właściciel zwierzęcia może skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji maksymalnie dla 

jednego zwierzęcia nie częściej niż raz na 3 lata. Sterylizacja i kastracja przeprowadzana była w 

Gabinecie Weterynaryjnym „TOBIVET” w Zwoleniu. 
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8.10. Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata  

2017 -   2022 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została przyjęta Uchwałą Nr 

122/XX/2016 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 listopada 2016 roku i stanowi wyraz lokalnej polityki 

społecznej. W szerokim znaczeniu jest to działalność zmierzająca do poprawiania standardów życia nie 

tylko grup marginalizowanych z uwagi na doświadczane problemy i bariery, ale wszystkich 

mieszkańców wspólnoty samorządowej. Tak rozumiana polityka społeczna obejmuje zagadnienia  

z dziedziny zatrudnienia, edukacji, kultury, wypoczynku, ochrony zdrowia. 

 

Do głównych założeń metodycznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Przyłęk należą: 

 prognoza potrzeb społecznych, 

 metoda realizacji celów, 

 diagnoza aktualnego stanu pomocy społecznej w gminie. 

 

Strategia jest spójna z krajowymi oraz wojewódzkimi strategiami i programami i stosownie do 

zawartych w niej założeń jest realizowana.  

 

8.10.1. Pomoc społeczna 

 Celem pomocy Społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością  

w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. 

 

Pomoc społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza jeśli chodzi  

o osoby, które mają wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę. Pomoc społeczna powinna w miarę 

możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej 

integracji ze środowiskiem społecznym. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązane 

są do współudziału w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu ze strony 

pracownika socjalnego. 

Pomoc społeczną świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany przez Radę Gminy  

w 1990 roku. 

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,  

a w szczególności: 

 prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i wypłata zasiłków stałych, okresowych, 

celowych i specjalnych niepodlegających zwrotowi, 

 kierowanie osób do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacanie lub 

dofinansowanie do opłat za pobyt, 

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

 realizacja programów osłonowych, 

 świadczenie pracy socjalnej.  

 

Poza realizacją ww. zadań OPS realizuje także inne zadania, w tym:  

 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 
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 prowadzenie i wypłacanie świadczenia wychowawczego, 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

 opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy  

i kwalifikowanie do ww. świadczeń, 

 prowadzenie obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 r. świadczonej przez GOPS Przyłęk 

Powody udzielania pomocy i wsparcia 

 
Liczba rodzin ogółem 

Ubóstwo 104 

Bezrobocie 95 

Długotrwała lub ciężka choroba 86 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 59 

w tym wielodzietność 59 

Niepełnosprawność 52 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                                      

i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem 
12 

Rodziny niepełne 11 

Alkoholizm 6 

Bezdomność 5 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego 
2 

Sieroctwo 1 

 

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu.  

Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie,  

a następnie po zebraniu niezbędnych dokumentów, określone są przyczyny i problemy dominujące oraz 

wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy. 

 

Znaczna grupa osób korzystających z pomocy społecznej to osoby długotrwale bezrobotni 

pozostający bez pracy, które nie znajdują zatrudnienia. Brak pracy prowadzi do narastania kwestii 

społecznych jak kwestia ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itp.  

 

Poziom bezrobocia w gminie Przyłęk w latach 2016 – 2018 przedstawiono w pkt. 4.1 

niniejszego raportu. 

 

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej  

w budżecie GOPS w 2018 r. 

 

Wyszczególnienie Kwota w zł.: 

Ogółem (działy) 9 596 179,00 

852 - Pomoc społeczna 

Domy pomocy społecznej 270 706,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne 

 

82 371,00 
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Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
81 062,00 

Zasiłki stałe 235 390,00 

Ośrodek Pomocy Społecznej 451 973,00 

Usługi opiekuńcze 50 807,00 

Pomoc w zakresie dożywiania 76 891,00 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 146 626,00 

855 - Rodzina 

Świadczenia wychowawcze 4 924 144,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3 259 452,00 

 

Wspieranie rodziny 16 757,00 

 

Poziom wydatków w budżecie GOPS w roku 2018 zmniejszył się o 593 646,00 zł w stosunku 

do roku 2017, co spowodowane było mniejszą ilością osób korzystających z tej pomocy społecznej  

o 80 osób, zmniejszeniem ilości rodzin pobierających zasiłki rodzinne o 51 rodzin oraz zmniejszyła się 

liczba rodzin  pobierających świadczenia wychowawcze o 47 rodzin. 

8.10.2.  Świadczenie wychowawcze (Program 500+) 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie:  

przy spełnieniu kryterium dochodowego w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka w rodzinie, 

które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł na osobę jeśli w rodzinie jest wychowywane 

dziecko niepełnosprawne, bez spełnienia kryterium dochodowego w przypadku drugiego lub kolejnego 

dziecka w rodzinie. Z takiej formy pomocy w roku 2018 skorzystało  

470 rodzin. 

8.10.3.  Karta Dużej Rodziny 

 

Na terenie Gminy jest realizowane zadanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 

(posiadających przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodów), tzw. Karta Dużej Rodziny.  

 

Program ten oferuje system zniżek. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi 

rodziny, dla rodziców dożywotnio, a dla dzieci do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki.  

W 2018 wydano  53 karty. 
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8.10.4. Świadczenia rodzinne 

System świadczeń rodzinnych został wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku  

o świadczeniach rodzinnych. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jak i z funduszu alimentacyjnego 

są zadaniami zleconymi, środki na realizację tych zadań pochodzą z budżetu państwa. Z takiej formy 

pomocy w roku 2018 skorzystało 449 rodzin. 

8.10.5.  Usługi opiekuńcze 

Celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest wsparcie osób tego 

wymagających, pomoc dostosowana do potrzeb, w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych. Zapewnienie usług jest zadaniem własnym gminy. Usługi opiekuńcze były 

świadczone u 3 osób samotnych wymagających pomocy. 

8.10.6.  Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje od 2012 roku. Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy, 

który zobowiązuje gminę w ramach zadań własnych do realizacji 3- letnich gminnych programów 

wsparcia rodziny. Podstawowym założeniem ustawy jest stworzenie spójnego systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną, jeżeli ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Chodzi  o zapewnienie pomocy, 

która wyeliminuje groźbę zabrania dziecka rodzinie lub, szczególnych sytuacjach, szybki powrót do 

rodziny.  

Od 2013 roku Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny, którego rola polega na aktywnym 

wspieraniu rodziny. Asystent rodziny organizuje i prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania. 

W roku 2018 Ośrodek zatrudniał asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej  na 2018 r.” 

 

Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny w 2018 r. 

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba dzieci 

10 42 27 

 

Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw 

rodzicielskich, dzieci postanowieniem sądu zostają umieszczone w rodzinie zastępczej lub w placówce 

opiekuńczo wychowawczej. 

 

Rodzinna piecza zastępcza na terenie Gminy Przyłęk 
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Lp. Piecza zastępcza 

Liczba 

umieszczonych 

dzieci 

W tym: liczba pełnoletnich 

wychowanków z rodzinnej 

pieczy zastępczej 

1. Rodziny spokrewnione 3 

 

 

1 

 

2. Rodzinny Dom Dziecka 3 

3. 
Placówka Opiekuńczo-

Wielofunkcyjna 
1 

4. Zawodowa rodzina zastępcza 2 

5. 
Placówka  

Opiekuńczo- Wychowawcza 
1 

 

Celem asystenta rodziny jest przede wszystkim mobilizacja i wsparcie rodzin podczas 

rozwiązywania problemów wychowawczych. Asystent dąży do tego, aby wzbudzić w podopiecznych 

wiarę w swoje możliwości, dzięki której uwierzą w szansę zmiany swojej sytuacji życiowej. Koszt 

poniesionych wydatków w  roku 2018 jest porównywalny z rokiem poprzednim i wyniósł 26 314,99 zł 

w tym 16 757,39 dotacja od Wojewody a pozostałe 9 557,60 zł. to wkład własny. 

8.10.7.  Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Od 01.01.2014 r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020. Celem programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

 

W roku 2018 pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci i młodzież realizująca 

obowiązek szkolny. Dzieci i młodzież spożywały posiłek w szkołach, które posiadały warunki 

pozwalające na przygotowanie i wydawanie posiłków.  

W roku 2018 w ramach programu objęto pomocą 263 osoby, na łączną kwotę 76 891 zł. 

8.10.8.  Stypendium szkolne 

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi 

zadanie własne gminy, na realizacje którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Stypendium szkolne może być 

udzielane uczniom w formie: 

 

1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników. 

 

W roku 2018 z takiej formy pomocy skorzystało 150 uczniów. 
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8.10.9. Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020       

Podprogram 2018 roku. 

Źródło: materiały Banku Żywności 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej współpracuje dla instytucji Pośredniczącej i beneficjentów biorących udział  

w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018 kwalifikował i wydawał skierowania 

osobom, które spełniały kryteria ww. programu. Realizacja Podprogramu 2018 obejmowała okres od 1 

stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. W tym okresie z tego rodzaju pomocy skorzystało w naszej gminie 

1 500 osób. 

Wydano ogółem 76 ton 815 kg żywności, w przeliczeniu na 1 osobę przypadło ≈ 51,2 kg. 

Żywność wydawano 5 razy w roku. 

8.10.10. Przemoc w rodzinie 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Celem głównym programu było zwiększenie skuteczności działań 

interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany był przez Zespół 

Interdyscyplinarny, członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych  lub 

społecznie.W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek: kurator rodzinny, dzielnicowy, dwóch 

pedagogów szkolnych, pielęgniarka środowiskowa, trzech pracowników socjalnych, Kierownik GOPS, 

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 

przedstawiciel organizacji pozarządowej. W celu ochrony rodziny oraz przeciwdziałaniu przemocy 

stosowana jest procedura „Niebieskiej Karty”. Zadania realizowane przez członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w ramach procedury „Niebieskiej Karty” obejmują: 

 udzielanie pomocy osobie doznającej przemocy, 
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 podjęcie działań wobec osoby stosującej przemoc, 

 opracowanie indywidualnego planu pomocy, 

 rozstrzyganie o braku zasadności działań. 

 

W 2018 roku do Zespołu wpłynęło 10 „Niebieskich Kart”- A. Wszczęto procedurę  

w 9 rodzinach. Łącznie członkowie Zespołu zajmowali się 19  kartami w tym 9 kart z poprzednich 

okresów. Zauważa się, iż zakres przemocy na terenie naszej gminy zmniejsza się z każdym rokiem. Do 

Zespołu wpływa coraz mniej „Niebieskich Kart”- A. 

8.11. Projekt „Ochrona i promocja tradycyjnego polskiego       plecionkarstwa 

2017-2018” 

W latach 2017 – 2018 na terenie gminy był realizowany projekt pn. „Ochrona i promocja 

tradycyjnego polskiego plecionkarstwa”, który skupia się wokół wsi Lucimia i jej wyjątkowego 

plecionkarstwa. Powstają tam wiklinowe kosze kabłącoki, słynne w całej okolicy,  

z charakterystycznym kabłąkiem trzymającym całą konstrukcję i płaską tylną ścianą. 

     Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

Lucimskie rzemiosło promowane było podczas ekspozycji wystawy „Niech się plecie!”, 

nagrodzonej „Ludowym Oskarem” , która była prezentowana w Muzeum Nadwiślańskim na Zamku  

w Janowcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku oraz Wojewódzkim Ośrodku Kultury  

w Lublinie, wraz z towarzyszącym cyklem warsztatów plecionkarskich prowadzonych przez mistrzów  

i instruktorów rzemiosła. Umiejętność wyplatania kosza „kabłącoka” w Lucimi w 2017 roku została 

wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. 
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8.12. Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 

Gmina Przyłęk stawia na rozwój umiejętności cyfrowych wśród mieszkańców, dlatego 

przyłączyła się do projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” dotyczącego działania 

3.1. w ramach trzeciej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

W ramach projektu obywają się bezpłatne szkolenia i kursy z obsługi komputera i Internetu. Uczestnicy 

mogą się dokształcać w 9-u obszarach takich jak: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z 

bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz 

religia i potrzeby duchowe. 

Dla osób nie mających dotąd styczności z komputerem przeznaczony był specjalny kurs „Pierwsze kroki 

z komputerem”. 

 

Szacunkowa wartość projektu dla naszej gminy zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 

136 000 zł. W ramach tych środków otrzymaliśmy sprzęt za kwotę 6 000,00 zł tj. notebook, tablet, 

klawiaturę dla osób niedowidzących oraz lupę w formie ramki. Wkład własny gminy w formie 

niefinansowej tj. wynajem sal i komputerów do prowadzenia szkoleń na koniec roku 2018 wyniósł  

11 705 zł. 

 

Na koniec roku 2018 ze szkoleń stacjonarnych w ramach projektu skorzystało 100 

mieszkańców. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2019 roku ma objąć szkoleniem 143 osoby 

w szkoleniach stacjonarnych oraz 17 osób w szkoleniach on-line. 
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8.13. Pomoc publiczna 

8.13.1.  Pomoc publiczna dla rolników 

W 2018 roku Wójt Gminy Przyłęk działając  zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej udzielił pomocy publicznej rolnikom w postaci zwrotu części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

w łącznej kwocie 531.860,09 zł.  

 

Na tę kwotę składają się dwa okresy zwrotu podatku akcyzowego, w lutym była to kwota  

319.446,27 zł w 688 wnioskach złożonych przez rolników posiadających użytki rolne położone  

w Gminie Przyłęk oraz jedną osobę prawną tj. instytut badawczy - rolniczy zakład doświadczalny  

w Grabowie. W sierpniu 2018 roku zostało złożonych 538 takich wniosków na łączna kwotę 212 413,82 

zł.   

 

Łącznie w 2018 roku zostało zgłoszone w tej sprawie 6.335,6174 hektarów użytków rolnych. 

 

 O zwrot podatku akcyzowego ubiegać mogą się producenci rolni. Za producenta rolnego uważa 

się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kwotę zwrotu 

podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta 

rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2018 roku – 

1zł do litra ), obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku,  

w ramach rocznego limitu ustalonego (liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących  

w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, 

według stanu na dzień 1 lutego danego roku). 

 

8.13.2. Pomoc de minimis 

Ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów 

Na podstawie ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego: grunty przeznaczone 

na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 

nieprzekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, 

nabyte w drodze umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie 

wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe 

zagospodarowanie.   

Na  wniosek podatnika udzielane są ulgi z tytułu zakupu gruntów na utworzenie gospodarstwa lub jego 

powiększenie będące pomocą de minimis w rolnictwie. Podatnik ubiegający się  

o udzielenie ulgi musi spełnić określone warunki m.in. nie przekroczyć limitu pomocy de minimis dla 

jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów 

rolnych (gospodarstwa rolnego) 20.000 euro w okresie trzech lat podatkowych czego dowodem są 

zaświadczenia o udzieleniu pomocy przez inne organy udzielające takiej pomocy m.in. Urząd 

Skarbowy, ARiMR, inne. Wyżej wymieniony limit reguluje rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316  

z dnia 21 lutego 2019r. (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019) zmieniające poprzednie rozporządzenie 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24 

grudnia 2013 r.) W 2018 roku Wójt Gminy Przyłęk udzielił 11 ulg z tego tytułu na łączną kwotę 

12.181,79 zł co stanowi 2.818,96 euro przeliczając na kurs według daty udzielenia pomocy.  

Rolnicy zakupili łącznie 28,5258 hektarów fizycznych, w tym do ulgi grunty (w klasach podlegających 

opodatkowaniu) o powierzchni 18,8405 ha.  

 

Dodatkowo należy wspomnieć, że pod koniec 2018 roku nastąpiła przerwa w udzielaniu 

pomocy de minimis ze względu na przekroczenie trzyletniego krajowego limitu w kwocie 

225.7000.000. Limit został uwolniony na początku 2019 roku wraz ze zmianą limit pomocy de minimis 

dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej  produktów 

rolnych (gospodarstwa rolnego) do 20 tys. euro (poprzednio 15 tys. euro) oraz zmianą limitu krajowego 

do 295.932.125 euro. Wznowiono przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi  

z tytułu zakupu gruntów. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania 

określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w zakresie i na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i jest pomocą de minimis przyznawaną na 

podstawie  decyzji administracyjnej. W 2018 r. gmina wydała 7 decyzji, tym samym udzielając pomocy 

5 podmiotom gospodarczym na kwotę 39 282,64 zł., którzy wykształcili 7 uczniów. 

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

9.1.  Stan bezpieczeństwa i porządek publiczny na terenie gminy w 2018 roku 

Analizując dane statystyczne w latach 2017-2018 otrzymane z Komendy Powiatowej Policji  

w Zwoleniu wynika, że na terenie gminy Przyłęk w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku nastąpił 

wzrost liczby postępowań wszczętych w zakresie kryminalistyki o 14 (2018 r.- 58, 2017 r. - 44)  

a wykrywalność wzrosła o 5,6% w porównaniu do 2018 roku. 

 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to w 2018 roku na drogach gminy doszło do 

6 wypadków drogowych tak jak w roku 2017, natomiast w przypadku kolizji drogowych nastąpił spadek  

o 5 kolizji w porównaniu do roku 2017. W 2017 roku -  26 kolizji, w 2018 roku – 21 kolizji. 

W wypadkach ucierpiało 10 rannych (w 2017 roku - 7) i zginęło 2 osoby (w 2017 roku – 1). 

 

Najczęściej przyczynami zdarzeń drogowych było; 

 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 

 nieprawidłowe manewry 

 nietrzeźwość kierujących 

 przekroczenie prędkości. 
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Służby prewencyjne KPP nałożyły w 2018 roku na terenie gminy 190 mandaty karne, zaś w 2017 roku 

– 211. 

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w ciągu 2018 roku na terenie gminy Przyłęk 

odnotowano ogółem 67 zgłoszeń, z czego 19 zgłoszeń potwierdzonych, 27 zgłoszeń niepotwierdzonych, 

21 zgłoszeń potwierdzonych wyeliminowanych. Zgłoszenia te dotyczyły najczęściej bezpańskich psów, 

ochrony tych zwierząt, spożywania alkoholu w miejscach publicznych.  

 

Policja wspólnie z samorządem gminnym oraz placówkami oświatowymi realizowali na terenie 

gminy szereg działań, inicjatyw i akcji profilaktycznych. Prowadzono działania zmierzające do 

skutecznego zapobiegania i eliminacji przestępstw i wykroczeń. Realizowano szereg akcji, kampanii, 

programów edukacyjno-profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie ruchu drogowego, zapobiegania 

demoralizacji dzieci i młodzieży oraz zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i miejscu zamieszkania. 

 

Prowadzono następujące działania: 

 „Bezpieczne ferie 2018”. 

 Realizowano program „B&N czyli B jak Bezpieczny, N jak Niechroniony”. 

 Prowadzono pogadanki i konkursy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

w szkołach. 

 Prowadzono kolejną edycję kampanii „Zabłyśnij na drodze”. 

 „Bezpieczne wakacje 2018”. 

 W szkołach prowadzono pogadanki na temat uzależnień, negatywnego wpływu narkotyków, 

alkoholu i wyrobów tytoniowych na organizm człowieka. 

 

9.2.  Ochrona przeciwpożarowa 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego  w gminie należy do jednostek OSP, dlatego ważne 

jest, aby były one wyposażone w profesjonalny sprzęt ratowniczy i posiadały odpowiednią bazę 

lokalową.  

 

Na terenie  gminy Przyłęk funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

w: Przyłęku, Grabowie nad Wisłą, Łagowie, Łaguszowie, Ignacowie, Mszadli Nowej i Zamościu 

Starym. Trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego : OSP Łagów, OSP 

Grabów nad Wisłą i OSP Mszadla Nowa. 

 

Do zdarzeń i pożarów dyspo0nowane są jednostki z KSRG w razie potrzeby OSP Ignaców i 

Przyłęk. Jednostka OSP Zamość Stary dysponowana jest do zabezpieczenia imprez masowych oraz na 

wypadek powodzi. 

 

Liczba członków razem w OSP wynosi 219, w tym 213 mężczyzn i 6 kobiet. Liczba członków 

zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych to 88, w tym 86 

mężczyzn i 2 kobiety. Jednostki OSP w zakresie dowodzenia podlegają pod Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej. 
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Ilość zdarzeń na terenie gminy Przyłęk w latach 2017-2018. 

LP. Powiat/Gmina Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

Fałszywe 
Ogółem 

ROK 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Przyłęk 23 19 48 57 3 1 74 77 

Ogółem powiat 

zwoleński 
112 81 287 376 21 21 420 478 

 

Stan wyposażenia jednostek włączonych do KRSG oraz warunki lokalowe jest zadowalający. 

Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt, umundurowanie bojowe i wyjściowe oraz 

systemy łączności w postaci syren. 

 

Podział dotacji na KSRG w 2018 roku 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Stała kwota 

na 

jednostkę 

3972zł 

80% 23832 

Kwota za 

wyjazdy 

26 zł 

RAZEM 

BIEŻĄCE i 

INWESTYCYJNE 

WOO 

Sprzęt 

techniki 

specjalnej 

budżet 

Łączność 

rezerwa 

 

Remonty 

budżet 

Inwestycje 

budżet 

Wyposażenie 

osobiste i 

ochronne 

 rezerwa 

Ilość Kwota Ilość Kwota  2000 5047 1520 71000 11624 32300 (+2) 

1 Grabów 1  23 604,0 6604,0    6000,00  604,0 

2 Łagów  1 3972 34 884,0 5356,0 500,0     4856,0 

3 
Mszadla 

Nowa 
1  33 864,0 12488,0     11624,00 864,0 

 

Realizacja zadania zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łagów 

L.P

. 

Nazwa 

OSP 

KLASA 

POJAZDU 

Wartość 

zadania 

w zł. 

środki 

WFOŚiGW 

środki samorządu terytorialnego 
Dotacja 

KSRG 

Gmina Powiat Województwo 

 

1 

 

 

Łagów GBA 
794 949 

zł. 
390 000 zł. 224 949 zł. 0 130 000 zł. 50 000 zł. 

 

 

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla Łagowa został zakupiony w 2018 roku a oficjalne oddanie odbyło 

się w 2019 roku. 
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Poniżej fotografia z apelu z okazji przekazania wozu strażackiego, jaki odbył się na placu przed 

strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie.  

Źródło: http://www.kppsp.zwolen.pl/ 

 

Zestawienie zrealizowanych zakupów i zadań w ramach dotacji MSWiA  w 2018 roku 

Lp. 
Jednostka 

OSP 

Inwestycje 

budowlane 

Sprzęt uzbrojenia 

i techniki specjalnej 

Sprzęt 

informatyki i 

łączności 

Wyposażenie 

osobiste 
Razem 

 

1 

Przyłęk - 2 570 zł - - 2 570 

 

2 

Ignaców - 2 000 zł 1 258 zł - 3 258 

 

Zestawienie zrealizowanych zakupów i zadań w ramach dotacji Ministra Sprawiedliwości  

w 2018 roku 

Lp. Jednostka OSP Kwota  dotacji: 

 

1 
Przyłęk 6 000,00 

 

2 
Grabów n/W 8 380,00 

 

3 
Mszadla Nowa 2 030,00 

 

4 
Łagów 7 030,00 

 

5 
Ignaców   640,00 
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RAZEM:                                        24 080,00 

 

 

Stan wyszkolenia członków OSP w KSRG 

Lp. 
Siedziba 

OSP 
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U
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d
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w
y

ja
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u
  

1 

 Ignaców 

 

S1 
Przyłęk 14 3 1 - 6 2 - - - 12 

2 

 Łaguszów 

 

S1 
Przyłęk 14 1 - - 1 - - - - 7 

3 

 Przyłęk 

 

S1 
Przyłęk 20 3 1 1 8 5 1 - 2 12 

4 

 Zamość Stary 

 

S1 
Przyłęk  12 - - - 1 - - 1 1 5 

 

SUMA: 
 60 7 2 1 16 7 1 1 3 36 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej w latach  2017 – 2018 

Lp. Nazwa jednostki OSP 

Oceny z inspekcji gotowości operacyjnej 

2017 2018 

1 Grabów nad Wisłą 4/5 4 

2 Ignaców 4 4 

3 Łagów 4/4 4 

4 Łaguszów 3 3 

5 Mszadla Nowa 4/4 4 

6 Przyłęk 4 4 

7 Zamość Stary - - 

 

Przeglądy techniczne OSP 

 

W miesiącu kwietniu 2018 roku przeprowadzono przegląd w jednostkach OSP typu „S” powiatu 

zwoleńskiego, który obejmował sprawność pojazdów i sprzętu, utrzymanie oraz konserwację pojazdów, 

sprzętu silnikowego, sprzętu łączności oraz garaży i magazynów. Ponadto sprawdzono dokumentację 

pojazdów i sprzętu oraz uprawnienia kierowców – konserwatorów.  

 

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że OSP: Łaguszów, nie posiada 

minimalnego wyposażenia w przedmioty odzieży specjalnej i środki ochrony indywidualnej strażaka 

niezbędne do zabezpieczenia podczas działań ratowniczo – gaśniczych.  

Klasyfikacja jednostek OSP gminy Przyłęk z przeglądu technicznego przeprowadzonego w 2018 

roku 
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Lp. 

 

 

OSP w KSRG 

 

Ocena 

1 Grabów 4,99 

2 Mszadla Nowa 4,99 

3 Łagów 4,89 

4 Ignaców 4,98 

5 Przyłęk 4,81 

6 Łaguszów 4,78 

 

Zawody OSP w 2018 roku 

W dniu 10.06.2018 r. na boisku sportowym w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku odbyły się 

zawody sportowo-pożarnicze, w którym wzięło udział  5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz 

jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łagowa (pokazowo- poza konkurencją). 

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Zwoleniu. 

 

Ćwiczenia rozegrały się w następujących konkurencjach: 

- ćwiczenia bojowe, 

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. 

 

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco: 

Ćwiczenie bojowe: 

 

1 miejsce OSP Mszadla Nowa  wynikiem  39,53 

2 miejsce OSP Łagów z wynikiem 42,40 

3 miejsce OSP Grabów nad Wisłą  z wynikiem 45,60 

4 miejsce OSP Łaguszów z wynikiem  51,90 

5 miejsce OSP Przyłęk  z wynikiem 61,90 

 

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami: 

 

1 miejsce OSP Mszadla Nowa z wynikiem 57,28 

2 miejsce OSP Przyłęk z wynikiem 61,78 

3 miejsce OSP Łaguszów  z wynikiem 66,53 

4 miejsce OSP Grabów nad Wisłą z wynikiem 67,41 

5 miejsce OSP Łagów z wynikiem 65,66 

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco: 

 

1 miejsce OSP Mszadla Nowa z wynikiem 96,81 

2 miejsce OSP Przyłęk z wynikiem 107,98 

3 miejsce OSP Grabów nad Wisłą z wynikiem 113,01 

4 miejsce OSP Łagów z wynikiem118,06 

5 miejsce  OSP Łaguszów  z wynikiem 128,43 

 

W zawodach wystartowała również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Łagów , która 

zajęła w swojej kategorii 1 miejsce. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego 

głównego odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom. 



61 
 

 

Nagrody, puchary i pamiątkowe dyplomy  wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 

RP, Wójt Gminy Przyłęk, Komendant Gminny OSP oraz  Komendant Powiatowy PSP  

w Zwoleniu, który podkreślił  wspaniałą rywalizację drużyn, sportowe przygotowanie, wielkie 

zaangażowanie jednostek i  wyszkolenie wszystkich strażaków. 

 

Po sportowej rywalizacji Wójt Gminy zaprosił wszystkich na smaczną grochówkę. 

 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI W 2018 ROKU 
 

10.1. Współpraca ze stowarzyszeniami 

Gmina Przyłęk jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo  

i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu. Członkiem Stowarzyszenia została na podstawie uchwały nr 

191/XXIV/08 Rady Gminy Przyłęk z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

„Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu. 

 

Aktualnie do Stowarzyszenia należy 104 podmioty reprezentujące zarówno sektor publiczny, 

gospodarczy jak i społeczny. W ramach sektora publicznego do którego zalicza się Gmina Przyłęk 

członkami stowarzyszenia jest Powiat Zwoleński oraz 10 innych gmin z terenu powiatu zwoleńskiego 

jak również z powiatów ościennych (radomskiego i lipskiego). 
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LGD swoim zakresem obejmuje współpracę partnerską w podejmowaniu wspólnych inicjatyw 

na rzecz rozwoju obszaru oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 

 

Członkostwo w LGD jest korzystne dla gminy. Umożliwiło  ono dostęp do środków unijnych 

w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz aktualnie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

Dzięki pozyskanym środkom zrealizowano wiele inwestycji w infrastrukturę kulturalną 

 i rekreacyjną ( budowa boisk wielofunkcyjnych, remonty i wyposażanie świetlic wiejskich),  

przeprowadzono wiele imprez kulturalnych ( festyny rodzinne) oraz przeprowadzono działania 

promujące Gminę (wydanie książki „Przyłęk nasza ziemia”, wykonanie  tablic promujących informacje 

o gminie). 

 

W 2018 r. w wyniku złożonego do Lokalnej Grupy działania wniosku o dofinansowanie została 

podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. 

„Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka. Całkowity 

przewidywany koszt realizacji zadania to 164.501,85 zł., z czego 91.300,00 to kwota pozyskanych  

z zewnątrz - środków unijnych. 

 

10.2. Współpraca i wsparcie dla jednostek powiatowych w 2018 roku 

Oprócz współdziałania z innymi samorządami poprzez uczestnictwo w Lokalnej Grupie 

Działania Gmina Przyłęk czynnie współpracowała z samorządem powiatowym. Wspólnie z Powiatem 

w Zwoleniu organizowała „XX Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2018” i udzieliła powiatowi dotacji na 

organizację imprezy w wysokości 4 500,00 zł. 

 

W celu zachowania trwałości projektu „Internet oknem na Świat”, którego uczestnikami są 

również mieszkańcy naszej gminy  przekazała dotację w wysokości 34.305,60 zł.  

 

Widząc konieczność podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców uczestniczyliśmy również  

w realizacji projektu „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie 

zwoleńskim” przeznaczając na ten cel dotację z naszego budżetu w wysokości 5.936,10 zł. 

 

Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4528W 

Zwoleń-Baryczka” Gmina udzieliła dotacji powiatowi w wysokości 607 000,00 zł. 

 

Na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 4522 Załazy – Zamość w miejscowości 

Załazy. Gmina udzieliła dotacji w wysokości 5 000,00 zł. 

 

Dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu za pośrednictwem Mazowieckiej Komendy 

Wojewódzkiej Policji udzielono dotacji w wysokości  10 000, 00 zł. z przeznaczeniem: 7 000,00 zł. na 

dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego  oraz 3 000, zł. na rekompensatę 

pieniężna dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole. 
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11. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W roku 2018 odbyło się 15 sesji Rady Gminy Przyłęk, z czego 12 posiedzeń odbyła Rada Gminy 

VII kadencji i 3 -  Rada Gminy VIII kadencji.  

 

Na 15 sesji Rady Gminy 8 odbyło się w trybie zwyczajnym, a 6 w trybie nadzwyczajnym. Jedna 

sesja, z uwagi na przeprowadzone w listopadzie wybory samorządowe, zwołana została przez 

Komisarza Wyborczego w Radomiu.  

 

Materiały sesyjne przekazywane były radnym w formie papierowej, za pośrednictwem Poczty 

Polskiej. O terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad powiadamiani byli również 

mieszkańcy Gminy, poprzez zawiadomienie zamieszczane na stronie BIP Gminy Przyłęk oraz na tablicy 

informacyjnej w Urzędzie Gminy. Tematy rozpatrywane na sesjach były przedmiotem dyskusji oraz 

merytorycznej analizy na posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy, tj. Komisji Budżetowej, Komisji 

Gospodarczo-Oświatowej oraz Komisji Rewizyjnej.  Na sesję wypracowywano w większości gotowe 

projekty rozstrzygnięć. 

 

Na sesji w dniu 9 lutego 2018 roku Rada Gminy Przyłęk przyjęła uchwały w sprawie planu 

pracy Rady Gminy na 2018 rok oraz w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk na 

2018 r., będące podstawą funkcjonowania Rady oraz Komisji stałych.  

 

W ramach 15 posiedzeń sesji Rady Gminy, Radni uchwalili łącznie 74 uchwały, z czego 48 

uchwał podjętych zostało przez Radę Gminy VII Kadencji, natomiast  26 uchwał przez Radę VIII 

Kadencji. Z corocznie powtarzających się tematów Radni uchwalili: 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Przyłęk na 2018 rok; 

 Program współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2019 rok; 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

w Gminie Przyłęk na 2019 rok; 

 Budżet Gminy na rok 2019; 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłęk na lata 2019-2025.  

 

W związku z przeprowadzanymi w roku 2018 wyborami samorządowymi Rada Gminy podjęła 

uchwałę w sprawie podziału Gminy Przyłęk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 

liczby wybieranych radnych w każdym okręgu oraz uchwałę w sprawie ustalenia stałych obwodów 

głosowania na terenie gminy Przyłęk. 

 

Wzorem lat poprzednich Rada Gminy Przyłęk nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego podejmując w tym celu stosowną uchwałę. Na tej samej sesji, tj. 29 marca 2018 r. Radni 

przyjęli uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Przyłęk instrumentem płatniczym. 

 

Ponadto, w drodze uchwały, zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk za 2017 rok, Sprawozdanie Finansowe 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2017 rok oraz Sprawozdanie Wójta Gminy Przyłęk  
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z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2017, a w ślad za tym uchwałę w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Sesja absolutoryjna 

odbyła się 25 maja 2018 roku. 

 

Rada Gminy Przyłęk uchwaliła również Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk. Zgodnie z planem pracy przyjęła 

także Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

W reakcji na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych Radni podjęli uchwałę dotyczącą obniżenia miesięcznego 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk. 

 

Ponadto, w drodze uchwały, Rada Gminy Przyłęk określiła maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.  

 

Uchwałą Nr 223/XLI/18 Rada Gminy Przyłęk wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego w kwocie 2 198 000,00 zł,. którego spłata nastąpi w latach 2019-2025.  

W odpowiedzi na nowelizację ustawy o samorządzie gminnym Radni uchwalili nowy Statut Gminy 

Przyłęk, obowiązujący od VIII kadencji Rady Gminy.  

Uchwalono również nowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.   

 

Jak co roku, Rada Gminy podjęła także uchwały określające wysokość stawki podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2019 i uchwałę w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019. Przyjęto 

także dwie uchwały określającą wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W związku z przeprowadzonymi w listopadzie 2018 r. wyborami samorządowymi oraz 

rozpoczętą kadencją 2018-2023 Radni dokonali wyboru nowego Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Ustalili również składy stałych Komisji Rady Gminy, tj. Komisji 

Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczo-

Oświatowej. W drodze uchwały powołano także Przewodniczących Komisji obligatoryjnych. W 

związku ze zmianą kadencji Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad ustalenia, wysokości i wypłaty diet 

dla radnych, wprowadzając tym samym zryczałtowaną dietę miesięczną. Ustalono również 

wynagrodzenie dla Wójta Gminy Przyłęk oraz wysokość diet dla sołtysów Gminy Przyłęk.  

 

Jedna z uchwał podjętych w roku 2018 dotyczyła uporządkowania gospodarki 

nieruchomościami – tj. nabycia nieruchomości w miejscowości Grabów nad Wisłą, zajętej pod drogę 

publiczną. 

 

Realizując obowiązek ustawowy w grudniu 2018 roku Rada Gminy Przyłęk podjęła uchwałę w 

sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na tej samej sesji Radni przyjęli 

również uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Przyłęk, stanowiącą podstawę do przeprowadzania konsultacji w różnych sprawach. 
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Czołowe miejsce wśród uchwał podjętych w 2018 roku zajmowały sprawy pomocy społecznej. 

Radni podjęli w tym temacie szereg uchwał, tj.: uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, 

uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023, uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole  

i w domu" na lata 2019-2023, uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2019-2021. 

 

Spośród 74 uchwał podjętych w 2018 roku, 22 uchwały (tj. ponad 29%) dotyczyło zmian  

w uchwale budżetowej na rok 2018 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk 

na lata 2018-2025. 

 

Zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przyłęk oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk na rok 2018 wprowadzone były łącznie  

4 uchwałami. 

 

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

o samorządzie gminnym, przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi 

są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowieckim, a w zakresie spraw finansowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały stanowiące akt prawa miejscowego 

publikowane były również w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

(w analizowanym okresie sprawozdawczym w Dzienniku Urzędowym opublikowano łącznie  

20 uchwał). 

 

Wszystkie uchwały realizowane były przez organ wykonawczy zgodnie z ich założeniami,  

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami oraz przepisami prawa.   

12. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

12.1. Oświata i edukacja 

Gmina Przyłęk jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych: 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie, 

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej, 

oraz 2 gimnazjów, które przestaną funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2019 roku (fotografie poniżej): 

 Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 
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 Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej 

 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

                                 

 

Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 kształtuje się następująco: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej w Babinie – 172 uczniów w 10 

oddziałach klas I-VIII oraz 46 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą – 105 uczniów 

w 8 oddziałach klas I-VIII oraz 39 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie – 119 

uczniów w 8 oddziałach klas I-VIII oraz 44 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej – 92 uczniów w 8 oddziałach klas I-VIII oraz 

31 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych, 

 Publiczne Gimnazjum w Przyłęku – 38 uczniów w 2 oddziałach, 

 Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej – 36 uczniów w 2 oddziałach. 

 

Łączna liczba uczniów: 

 szkoły podstawowe – 488  

 oddziały przedszkolne -160 

 gimnazja – 74  

 

Liczba stosunków pracy nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego dla 

wszystkich jednostek przedstawia się następująco: 
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Wyszczególnienie 
 

ogółem 

 

bez 

stopnia 

 

stażysta 

 

kontraktowy 

 

mianowany 

 

dyplomowany 

 

 

 

Ogółem 

 

zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 

78 0 3 6 18 51 

zatrudnienie 

w niepełnym  

wymiarze 

liczba 30 2 4 1 7 16 

w tym 

etatu 

9,75 0,50 1,00 0,25 2,70 5,30 

Razem etaty 87,75 0,50 4,00 6,25 20,70 56,30 

 

Subwencja oświatowa w 2018 r. wynosiła 5 706 207 zł., natomiast wydatki w poszczególnych 

szkołach przedstawiały się następująco: 

L.p. Nazwa szkoły Wydatki w zł. 

1 PSP w Babinie 2 119 051 

2 PSP w Grabowie nad Wisłą 1 963 961 

3 PSP w Łaguszowie 1 639 751 

4 PSP w Mszadli Starej 1 201 377 

5 PG w Przyłęku 1 297 618 

6 PG w Wólce Zamojskiej     885 245 

 RAZEM 9 107 003 

 

W PSP w Grabowie nad Wisłą zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą” na kwotę – 552 248 zł.. 
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Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

Osiągnięcia uczniów. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 I miejsce – eliminacje gminne w PG w Przyłęku 

 I miejsce – eliminacje powiatowe w PSP w Zwoleniu 

 II miejsce – eliminacje rejonowe w ZSPiP w Jedlińsku 

 II miejsce – eliminacje wojewódzkie w PSP Nr 14 w Warszawie 

 

 

Źródło: www.pgprzylek.pl 

 

 

http://www.pgprzylek.pl/
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. 

 I miejsce – eliminacje gminne w PG w Przyłęku 

 V miejsce – eliminacje powiatowe w Zwoleniu 

 

Publiczne Gimnazjum w Przyłęku 

Sport: 

 I  miejsce w eliminacjach powiatowych w piłkę siatkową w Zwoleniu; 

 III miejsce w eliminacjach międzypowiatowych w piłkę siatkową w Radomiu; 

 II miejsce w piłce nożnej chłopców na szczeblu powiatowym w Zwoleniu; 

 I miejsce w powiatowych eliminacjach w biegach przełajowych dziewcząt rocznik 2002 

w Jasieńcu; 

 I miejsce w powiatowych eliminacjach w biegach przełajowych chłopców rocznik 2003 w 

Jasieńcu; 

 II miejsce w powiatowych eliminacjach w biegach przełajowych chłopców rocznik 2002  

w Jasieńcu; 

 XIII miejsce w biegach przełajowych na XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  - 

Finały Mazowsza w Kamionie ; 

 I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej w Policznie: 

 I miejsce w skoku w dal; 

 I miejsce w pchnięciu kulą; 

 I miejsce w biegu na 100 m; 

 II miejsce w sztafecie 4x100 m; 

 II i III miejsce w biegu na 1000 m; 

 

Turnieje: 

 I miejsce w eliminacjach powiatowych w turnieju BRD w Zwoleniu; 

 II miejsce w eliminacjach rejonowych turnieju BRD w Jedlińsku; 

 V miejsce w Finale Mazowsza turnieju BRD w Warszawie; 

Źródło: www.pgprzylek.pl 

http://www.pgprzylek.pl/
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Plastyczny: 

 finał okręgowego konkursu „Orzeł biały – nasza duma” w Małęczynie; 

 

Recytatorski: 

 I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim w Zwoleniu; 

 

Dożywianie 

W 5 szkołach funkcjonują kuchnie oraz stołówki szkolne, w których przygotowywane są obiady, 

natomiast dla uczniów PG w Wólce Zamojskiej posiłek przygotowywany jest przez PSP w Grabowie 

nad Wisłą i dowożony na miejsce. Ze stołówek szkolnych korzysta średnio 520 osób. 

 

Dowozy do szkół 

Gmina zapewnia uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych dowozy do szkół, z których korzysta 

około 555 uczniów. Dowóz odbywa się 5 autobusami wraz z opieką. Wydatki na realizację tego zadania 

systematycznie rosną. W roku szkolnym 2018/2019 wyniosą 311 630 zł. 

 

12.2. Służba zdrowia 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  

o działalności leczniczej prowadzonym w formie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 

przedmiotem tworzącym jest Gmina Przyłęk. 

 

Celem głównym zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia 

ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe 

podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.  

Świadczenia finansowane są ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym 

uprawnionym nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

 

Do zadań Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk należy w szczególności udzielanie 

świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, 

położnictwa i ginekologii, uzależnienia i współuzależnieni od alkoholu. 

W skład podmiotu leczniczego wchodzą: Ośrodek Zdrowia w Przyłęku i Filia Ośrodka Zdrowia  

w Załazach. 

 

W Ośrodku Zdrowia w Przyłęku znajdują się następujące komórki organizacyjne: 

 Gabinet Lekarza POZ 

 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej 

 Gabinet Położnej Środowiskowej 

 Poradnia ginekologiczno-położnicza 

 Poradnia Stomatologiczna 

 Gabinet zabiegowy 

 Punkt szczepień 

 Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych 

 Transport sanitarny 
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W Ośrodku Zdrowia w Przyłęku-Filia w Załazach znajdują się następujące komórki organizacyjne: 

 Gabinet Lekarza POZ 

 Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej 

 Gabinet zabiegowy 

 Punkt szczepień 

 Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych 

 Poradnia Stomatologiczna 

 Gabinet Medycyny Szkolnej 

 Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 

 

Udzielanie świadczeń odbywa się także w miejscu pobytu pacjenta. 

 

Rodzaj działalności i zakres udzielonych świadczeń 

Przedmiotem działania Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk jest prowadzenie działalności 

leczniczej w rodzaju ambulatoryjne i domowe porady lekarza poz., pielęgniarki i położnej poz., 

pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, ambulatoryjne porady lekarza dentysty, lekarza 

ginekologa-położnika, lekarza psychiatry i psychoterapeuty. 

SP ZOZ jest placówką ogólnie dostępną, udzielającą świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym  

w regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach 

i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom 

najbardziej dogodną formę korzystania z usług.  

 

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Po godzinach przyjęć, opieka lekarsko-pielęgniarska dla mieszkańców gminy sprawowana jest przez 

Nocną i Świąteczną Pomoc Lekarską w Zwoleniu na podstawie umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu bądź w innym 

miejscu pobytu pacjenta. 

 

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie tj.: osobiście, przez członków rodziny lub 

osoby trzecie oraz telefonicznie. 

 

Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia bądź w innym terminie uzgodnionym  

z pacjentem. 

 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych lekarza POZ obejmuje porady dla zadeklarowanych 

pacjentów. 

 

Zatrudnionych lekarzy na podstawie stosunku pracy w POZ jest 2 (lekarz chorób wewnętrznych  

i pediatra). 

 

Zatrudnionych na podstawie kontraktu w POZ jest 2 lekarzy, w tym lekarz reumatolog i na umowę 

zlecenie 1 lekarz. 

 

Liczba zadeklarowanych i ubezpieczonych pacjentów w Poradni POZ  wynosi 4887 w tym w wieku  

0-18 lat 883 osoby (pacjentów zadeklarowanych jest 5236 ale część z nich nie jest ubezpieczona,  

a więc nie są oni finansowani z NFZ). 
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Badania i porady lekarskie ambulatoryjne i domowe ( dorośli i dzieci ). 

W 2018 roku w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku zostało przyjętych przez lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej  3045 pacjentów a w Ośrodku Zdrowia w Załazach 1667 pacjentów. 

 

Wykonano 213 wizyt domowych u 121 pacjentów. 

 

Liczba dzieci  i młodzieży w wieku 0-18 lat objętych opieką czynną na dzień 31.12.2018 r.   

ogółem  166.  

 

Przewlekłe leczone choroby to:  

 Nowotwory 3 osoby 

 Niedokrwistość 2 

 Choroby tarczycy 5 

 Cukrzyca 2 

 Niedożywienie 20 

 Otyłość 73 

 Upośledzenie umysłowe 10 

 Padaczka 6 

 Dziecięce porażenie mózgowe 3 

 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka 88 

 Choroba nadciśnieniowa 2 

 Alergie: dychawica oskrzelowa 25, pokarmowa 3 i skórna 12 

 Zniekształcenie kręgosłupa 40 

 Choroby układu moczowego 10 

 Wady rozwoju: układu nerwowego 4, układu krążenia 14, narządów płciowych 2, aberracje 

chromosomowe 3, inne 1 

 Zaburzenia rozwoju 3 

 Trwałe uszkodzenia ruchu 2 

 Inne wymagające opieki czynnej 16. 

 

Leczonych przez lekarzy POZ z powodu chorób przewlekłych dorosłych na dzień 31 grudnia 

2018 roku  było 1624 osoby. Rozpoznane u tych pacjentów choroby: gruźlica 5, nowotwory 67, choroby 

tarczycy 112, cukrzyca 224, niedożywienie 21, otyłość 150, niedokrwistość 73, choroby obwodowego 

układu nerwowego 95, choroby układu krążenia 689 ( przewlekła choroba reumatyczna 64, choroba 

nadciśnieniowa 445, choroby naczyń mózgowych 61, niedokrwienna choroba serca 82), przebyte 

zawały 24, nieżyt oskrzeli, dychawica 80, przewlekłe choroby układu trawiennego 68, choroby układu 

mięśniowo – kostnego 156, pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 20. 

 

Porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3 przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej liczba dzieci 104 udzielonych porad profilaktycznych 502  w tym 111 w  wieku do 1 roku 

życia. Oprócz ww. udzielane są porady patronażowe oraz bilansowe dla niemowląt. 

 

W 2018r wykonano badania diagnostyczne u pacjentów: 

 Morfologia w tym OB  1600 

 Poziom glokalizacji hemoglobiny 155 

 Sód   1403 
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 Potas 1403 

 Stężenie transferryny 602 

 Mocznik  682 

 Kreatynina 1134 

 Glukoza 1491 

 Test obciążenia glukozą  116 

 Białko całkowite 28 

 Proteinogram 11 

 Kwas moczowy 529 

 Cholesterol całkowity 1402 

 HDL  1392 

 LDL 1392 

 Trójglicerydy 1399 

 Bilirubina całkowita 999 

 Fosfataza alkaliczna 967 

 Aminotransferaza asparginowa (AST) 998 

 Aminotransferaza alaninowa (ALT)  1002 

 Gammaglutamylotranspeptydaza (GGT) 967 

 Amylaza  171 

 Kinaza keratynowa (CK) 22 

 Czynnik reumatoidalny (RF) 106 

 Miano antystreptolizyn O (ASO) 91 

 Hormon tyreotropowy (TSH)  1589 

 Antygen HBs - AgHBs  39 

 Badanie moczu 1854 

 Ilościowe oznaczenie amylazy 21 

 Ogólne badanie kału 42 

 Pasożyty 16 

 Krew utajona 15 

 Wskaźnik protrombinowy (INR) 577 

 Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 87 

 Fibrynogen 27 

 Posiew moczu 54 

 Posiew z gardła 13 

 Białko C-reaktywne(CRP) 403 

 

Na podstawie umowy – zlecenia jest zatrudniona położna środowiskowa, która ma za zadanie: 

objęcie profilaktyką wszystkich kobiet ciężarnych znajdujących się na liście pozytywnej 

- prowadzenie dokumentacji z wydzieleniem grup ciąży wysokiego ryzyka, wymagających specjalnego 

nadzoru , przypadków zagrożenia chorobami nowotworowymi, 

- organizowanie oraz prowadzenie wspólnie z Gabinetem Lekarza POZ i Poradni Ginekologiczno-

Położniczej  działalności w zakresie popularyzacji metod zapobiegania ciąży, świadomego 

podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, szkodliwości przerywania ciąży itp. 

- sprawowanie czynnej, systematycznej opieki nad położnicami i noworodkami do 6-go tygodnia życia 
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Świadczenia położnej środowiskowej w zakresie edukacji przedporodowej zostały wykonane 122 

porady, natomiast patronaży u noworodków wykonano 120. 

 

Zatrudniona jest również Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania, która sprawuje opiekę nad 

uczniami we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Przyłęk. 

 

W SP ZOZ Gminy Przyłęk w obu Ośrodkach są Poradnie Stomatologiczne.  

Przyjmuje trzech lekarzy stomatologów zatrudniona na umowę kontraktową. 

 

W zakresie pracy w poradniach są świadczone usługi ogólno stomatologiczne. 

W 2018r. zostało wykonanych usług ogólnostomatologicznych u 685 pacjentów.  

Usługi gólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do lat 18 zostały wykonane u 558 pacjentów. 

W poradni stomatologicznej w zakresie ogólnej stomatologii dzieci i młodzieży do lat 18 SP ZOZ ma 

podpisany z NFZ wysoki kontrakt , który nie jest w stanie sam wykonać i potrzebuje pomocy  

z Gminy. Większość kontraktu obejmuje profilaktykę, którą mogliby  zrealizować, przyjmując dzieci w 

godzinach pracy szkoły, ale należy zapewnić im dowóz do gabinetów stomatologicznych  

w Ośrodkach Zdrowia. 

 

W Ośrodku Zdrowia w Przyłęku jest Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, czynna trzy razy  

w tygodniu w ilości 12 godzin tygodniowo, wyposażona w USG i Kardiotokograf. 

Przyjmuje dwoje ginekologów na podstawie umowy kontraktowej. 

 W 2018 roku zostało przyjętych 456 pacjentek, wykonano 219 badań cytologicznych. Przebadano  

i udzielono 330 porad  kobietom w ciąży. 

 

W Ośrodku Zdrowia w Załazach funkcjonuje Poradnia Uzależnień i współuzależnień od alkoholu.   

Do zadań Poradni terapii uzależnienia i współuzależnieni od alkoholu należy przeprowadzanie sesji 

psychoterapeutycznych, oraz propagowanie życia w trzeźwości. 

W 2018 roku  zostało  przyjętych 54 pacjentów. Udzielono im 355 porad w tym przez lekarza psychiatrę  

26 porad a przez psychologa 329. 

Kontrakt z NFZ niestety jest bardzo mały i nie finansuje wszystkich udzielanych porad, ale każdy 

pacjent który zgłosi się do Poradni jest przyjęty.   

Zespół Transportu Sanitarnego realizuje usługi transportu medycznego i zabezpieczenia medycznego 

na zlecenie lekarza  SP ZOZ i podmiotów zewnętrznych. 

Wykonano 17 transportów sanitarnych dalekich przedział 120 - 400km( dodatkowo finansowane  

z NFZ) są  to transporty do Warszawy i Lublina z pacjentami którzy nie mogą ze względu na stan 

zdrowia jechać transportem publicznym lub własnym. 

Natomiast transportów z zachowaniem ciągłości leczenia  73. 

Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk, oraz 

osoby wykonujące bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, ściśle ze sobą 

współdziałają dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod 

względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, administracyjnym i gospodarczym. 

 

 

 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej gminy Przyłęk współpracuje z: 

 SP ZZOZ w Zwoleniu (laboratorium, pracownia rtg i usg, poradnie specjalistyczne, oddziały 

szpitalne,) 
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 SP  ZZOZ w Lipsku ( laboratorium, pracownia rtg i usg, poradnie specjalistyczne, oddziały 

szpitalne) 

 MSZSp. w Radomiu (pracownia cytologiczna). 

 Laboratorium diagnostyczne „Diagnostyka” w Radomiu( badania pobierane są w gabinetach 

zabiegowych naszych ośrodków). 

 

Dzięki tej współpracy nasi mieszkańcy mogą w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania 

wykonać badania radiologiczne i ultrasonograficzne. 

W 2018 r. wykonano: 

 USG 520( brzucha, tarczycy, zmian lokalnych) 

 Zdjęcia klatki piersiowej 286 

 Zdjęcia kręgosłupa 320 

 Zdjęcia kończyn 525 

 Zdjęcia miednicy 21 

 Zdjęcia czaszki 8 

 Zdjęcia zatok 25 

 

Pacjenci obsługiwani są bez kolejki, nie muszą zapisywać się do lekarza POZ na kilka dni 

wcześniej. Lekarze są dostępni w godzinach pracy. W razie potrzeby pacjenci korzystają ze środka 

transportu jakim jest karetka sanitarna (jedyna w POZ na terenie Powiatu Zwoleńskiego)- dodatkowo 

finansowana ze środków NFZ. 

 

Jest dostępna jedyna w byłym województwie Radomskim stomatologia publiczna. 

Wykonywane jest nieodpłatne leczenie zębów i protez. Opłaty pobierane są za usługi 

ponadstandardowe. 

               Pacjenci  nie wykazują niezadowolenia. Wnioskują jednak, aby w placówkach SP ZOZ było 

więcej lekarzy specjalistów: laryngolog, kardiolog, okulista i pulmonolog a w Załazach została 

utworzona apteka lub punktu apteczny. 

 

Z powodu starzejącego się środowiska i wysokiej zachorowalności oraz urazów układu 

kostnego wskazane  byłoby także utworzenie na terenie Gminy Poradni Rehabilitacyjnej . 

12.3. Kultura 

12.3.1. Biblioteki 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, jako samodzielna instytucja kultury działa na 

podstawie Uchwały nr 179/XXV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 w sprawie utworzenia gminnej instytucji 

kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku. Struktura organizacyjna instytucji na koniec roku 

2018: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Łagowie 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku Filia w Rudkach. 
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Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

 

Baza lokalowa placówek bibliotecznych 

1. 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Przyłęku 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej został oddany do 

użytku w roku 2015. Jest obiektem jednokondygnacyjnym z 

poddaszem nieużytkowym. W części północnej zlokalizowano 

hol z szatnią, główną część wypożyczalni wraz z czytelnią, 

czytelnię komputerową, które są klimatyzowane. Węzły 

sanitarne oraz pokój socjalny. W części południowej  mieści się 

mini sala multimedialna, część biurowa, węzeł sanitarny oraz 

sala małego czytelnika oraz sala konferencyjna z klimatyzacją, 

hol w części południowej wykorzystany jest w celach 

wystawienniczych. W budynku gospodarczym mieści się 

kotłowania, magazyny, pomieszczenie na narzędzia oraz węzły 

sanitarne. Przy budynku biblioteki funkcjonuje parking dla 

użytkowników biblioteki oraz mieszkańców. Budynek 

biblioteki dostosowany jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku 

biblioteki wynosi 724,51 m2, powierzchnia nieużytkowa 

poddasze w budynku biblioteki wynosi 307 m2, powierzchnia 

użytkowa budynku gospodarczego wynosi 190,95 m2. 

2.  
Filia w Grabowie nad 

Wisłą 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi obecnie 213,73 m2. 

Do dyspozycji użytkowników mamy na parterze 

wypożyczalnię z czytelnią, łazienkę, pomieszczenie socjalne, 

na poddaszu salę spotkań oraz cztery magazynki. Budynek jest 
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dostosowany do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych. 

Budynek po kapitalnej modernizacji oddany do użytku we 

wrześniu 2018 roku. 

3. Filia w Łagowie  

Filia mieści się na pierwszym piętrze budynku remizy OSP w 

Łagowie. Ma do dyspozycji trzy pomieszczenia: 

wypożyczalnię, salę komputerową z czytelnią oraz 

pomieszczenie socjalne z toaletą. Powierzchnia użytkowa 

pomieszczeń 63m2.  

4. Filia w Rudkach 

Filia mieści się w Domu Kultury w Rudkach. Pomieszczenia 

ma udostępnione na podstawie umowy użyczenia. Do 

dyspozycji placówki oddane są 4 pomieszczenia wraz z 

węzłem sanitarnym. Wypożyczalnia z czytelnią zajmują dwa 

pomieszczenia, jedno pomieszczenie jest przeznaczone na salę 

komputerową, jedno na pomieszczenie socjalne. Powierzchnia 

użytkowa pomieszczeń 65m2. 

 

 

Dotacja podmiotowa przekazana na realizację celów statutowych w roku 2018 wyniosła 424 900,00 zł.  

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od 

alkoholu wyniosła 10 000,00 zł.  

 

Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85 600,00 zł. 

 

Środki pozyskane z zewnątrz:  

 dotacja z Instytutu Książki  z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz 

wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą  

30 000,00 zł. 

 dotacja z Instytutu Książki na realizację zadania z zakresu promocji czytelnictwa „Wzbudzić 

pasję” 11 200,00 zł. 

82%

2% 16%

Dotacje Gminy Przyłęk dla GBP w Przyłęku
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budżetu gminy na działalność
profilaktyczną w zakresie
uzależnień od alkoholu

Dotacja celowa z budżetu
otrzymana na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów
publicznych -modernizacja Filii w
Grabowie nad Wisłą
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 dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych 10 500,00 zł. 

 wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 20 524,55 zł. 

 

Czas pracy placówek bibliotecznych: w bibliotece w Przyłęku 6 dni w tygodniu łącznie 53 godziny,  

w filii w Rudkach 5 dni w tygodniu łącznie 20 godzin, w filii w Grabowie nad Wisłą 3 dni w tygodniu 

łącznie 24 godziny, w filii w Łagowie 3 dni w tygodniu łącznie 24 godziny. 

 

Stan zatrudnienia: 6 pracowników : kierownik biblioteki oraz 3 osoby na stanowisku starszego 

bibliotekarza (cały etat), 1 osoba na stanowisku młodszego bibliotekarza 9/10 etatu oraz 1/10 etatu 

inspektor ochrony danych osobowych, 1 osoba na stanowisku głównego księgowego ¼ etatu. 

 

Liczba użytkowników biblioteki w roku 2018 wynosiła 1320 osób w tym czytelników 1205. 

 w bibliotece w Przyłęku 567 czytelników, 624 użytkowników 

 w filii w Rudkach 152 czytelników, 171 użytkowników 

 w filii w Grabowie nad Wisłą 245 czytelników, 262 użytkowników 

 w filii w Łagowie 241 czytelników, 263 użytkowników. 

 

Liczba księgozbiorów na koniec roku 2018 wynosiła 46 931 w tym:  

 w bibliotece w Przyłęku 20 721 

 w filii w Rudkach 5036 

 w filii w Grabowie nad Wisłą 10 897 

 w filii w Łagowie 10 277  

 

Zbiory specjalne znajdujące się na stanie biblioteki wynoszą 183 egzemplarze, w tym 141 audiobooków. 

 
 

Wielkość zakupu nowości wydawniczych w roku 2018 wyniosła 1782  w tym 1201 w ramach dotacji 

podmiotowej organizatora. Na 100 mieszkańców Gminy Przyłęk przypada 754 książki.  

 

Liczba wypożyczeń na zewnątrz księgozbioru w roku 2018 wyniosła 32 662 woluminy.  

Na 100 mieszkańców Gminy Przyłęk przypada 525 wypożyczeń na zewnątrz. 

 

Liczba udostępnień księgozbioru na miejscu w roku 2018 wyniosła 10 733 woluminy.  

Na 100 mieszkańców Gminy Przyłęk przypada 172 udostępnienia. 
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Liczba udostępnień zbiorów specjalnych w roku 2018 wyniosła 96. 

 
 

Całość zbiorów jest wprowadzona do systemu bibliotecznego MATEUSZ, prace biblioteczne są  

w pełni skomputeryzowane. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać z katalogów on-line, dokonywać 

rezerwacji i prolongaty wypożyczonych pozycji zdalnie. 

 

W placówkach bibliotecznych na koniec roku 2018 dla użytkowników biblioteki udostępnianych było 

38 komputerów: 

 w bibliotece w Przyłęku 12 komputerów stacjonarnych oraz 6 tabletów 

 w filii w Rudkach 7 komputerów stacjonarnych 

 w filii w Grabowie nad Wisłą 7 komputerów stacjonarnych 

 w filii w Łagowie 6 komputerów stacjonarnych.  

 

W 3 placówkach użytkownicy mają dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego, 

wyjątek stanowi filia w Rudkach gdzie dostęp do Internetu jest poprzez łącze radiowe. 

 

Dyskusyjne Kluby Książki: funkcjonują 3 dyskusyjne kluby książki dla dorosłych w bibliotece  

w Przyłęku liczący 8 osób, filii w Rudkach liczący 8 osób, filii w Łagowie 5 osób oraz filii  

w Grabowie nad Wisłą klub dla dzieci liczący 13 osób. 

 

Spotkania autorskie organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki finansowane z środków 

Instytutu Książki: 

 z Justyną Bednarek autorką książek dla dzieci – frekwencja 95 osób dzieci wraz z opiekunami 

ze szkoły 

 z Magdaleną Witkiewicz autorką książek obyczajowych – frekwencja 20 osób dorosłych 

 z Sylwią Winnik autorką książek biograficznych – frekwencja 15 osób dorosłych. 

 

Spotkania autorskie z Dorotą Stalińską aktorką, poetką finansowane z środków biblioteki – frekwencja 

30 osób dorosłych. 

 

Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 4 lekcje – frekwencja 155 uczestników 

 Filia w Grabowie nad Wisłą  4 lekcje – frekwencja 78 uczestników 
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 Filia w Łagowie 1 lekcja – frekwencja 17 uczestników 

 

Zaangażowanie biblioteki w akcje ogólnopolskie: 

 Jak nie czytam, jak czytam – frekwencja 150 uczestników 

Noc w bibliotece – frekwencja 45 uczestników 

Narodowe czytanie 2018 – frekwencja 100 uczestników. 

 

Wydarzenia związane z 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę: 

 Akademia „Od 100 lat wolni” – frekwencja 120 uczestników 

 Koncert „Kocham i rozumiem” – frekwencja 120 uczestników 

 

Wystawa z Państwowego Archiwum w Radomiu „Życie w czasach Wielkiej Wojny. Życie 

mieszkańców Radomia i okolic w czasie I wojny światowej”  

 

Wystawa plenerowa w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego pt.: „Fundusze 

Europejskie dla Kultury” przygotowana we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury  

w Krakowie. 

 

Warsztaty i zajęcia w okresie ferii oraz wakacji:  

W okresie ferii zimowych we wszystkich placówkach bibliotecznych organizowano zajęcia  

i warsztaty dla młodszych użytkowników:  

 w bibliotece w Przyłęku zorganizowano 4 spotkania dla 71 uczestników,  

 w filii w Grabowie nad Wisłą zorganizowano 4 spotkania dla 20 uczestników,  

 w fili w Łagowie odbyły się 3 spotkania dla 17 osób,  

 w filii w Rudkach 4 spotkania dla 26 uczestników.  

 

W czasie ferii zorganizowano dla użytkowników Bal karnawałowy połączony z konkursem na 

najciekawszy strój postaci z bajki, w którym wzięło udział 102 osoby. Podczas balu nagrodzono 

wyróżniających się czytelników w grupie wiekowej do 15 roku życia. 

 

W okresie wakacji odbyły się wyjazdy, zajęcia i warsztaty w części dofinansowane z środków  

z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W bibliotece w Przyłęku 15 spotkań, 

w których wzięło udział 265 uczestników, w filii w Grabowie na Wisła odbyło się 12 spotkań 171 osób, 

w filii w Łagowie 12 spotkań dla 104 uczestników, w filii w Rudkach odbyło się 12 spotkań dla 73 

uczestników. Piknik rodzinny na zakończenie wakacji, w którym wzięło udział 85 osób. 
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Źródło: udostępniono ze zbiorów GBP w Przyłęku 

 

Zorganizowano trzy wyjazdy wakacyjne do innych instytucji 2 wyjazdy do kina dla 50 dzieci i 

20 młodzieży oraz wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej połączonego z wizytą w kinie dla 100 osób. 

Przeprowadzono 2 dniowe warsztaty dla młodzieży pt. „Sztuka niezależności” dla 20 młodych ludzi. 

Realizacja projektu z Promocji Czytelnictwa pt. „Wzbudzić pasję…” 

 

Warsztaty zrealizowane w ramach projektu 

Tytuł 

warsztatu 
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nie 

muszą 

być 

trudne 
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Do 

czego 

przydaje 

się 

czytanie 

Książka 

do 

zrobienia 

Warsztaty 

z animacji 

po 

klatkowej 

Wprawki 

literackie- 

spisywanie 

wspomnień 

Liczba 

uczestników 

71 40 80 120 130 41 20 

Liczba 

spotkań 

 

4 2 4 6 7 2 2 

 

W ramach projektu przeprowadzono dwa konkursy: plastyczny pt. „Genialny Herbert”, na który 

wpłynęło 47 prac oraz literacki, który wpłynęło 10 prac. 

 

Posumowaniem działań biblioteki w ramach projektu stało się spotkanie pn. „Kolędowanie na ekranie” 

na którym zgromadziło się 105 osób 
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Zakończenie modernizacja z rozbudową filii w Grabowie nad Wisłą 

Zakończenie  zadania  „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu 

na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą” z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”  ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania 

wynosi aż 360 500 złotych, pozostałe koszty budowy zostały sfinansowane z dotacji celowej przez 

Gminę Przyłęk w wysokości 120 500 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 481 000 zł.  

 

Źródło: udostępniono ze zbiorów GBP w Przyłęku 

12.3.2.  Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Śpiewacze 

 

Na terenie gminy Przyłęk działa 5 Kół Gospodyń Wiejskich w:  Łaguszowie, Grabowie nad 

Wisłą, Mierziączce, Rudkach i II w Łaguszowie – Korzenie. We wszystkich KGW działają zespoły 

śpiewacze. Wszystkim Kołom zapewniono pomieszczenia na swoją działalność. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudkach zostało w grudniu 2018 r. wpisane do rejestru Kół Gospodyń 

Wiejskich prowadzonych przez ARMiR. 

W roku 2018 koło w Rudkach liczyło 35 członkiń. Realizowało za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu projekt społeczny z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. 

„Przez te nasu wieś”. Podczas dożynek powiatowych w Zwoleniu zajęło II miejsce za przygotowane 

stoiska z tradycyjnymi potrawami z naszego regionu. III miejsce podczas III Przeglądu Ludowej Pieśni 

Obrzędowej Regionu Radomskiego w Mirowie oraz wyróżnienie w Festiwalu Folkloru i Twórczości 

Nieprofesjonalnej Powiśle w Lipsku, w kategorii zespołów śpiewaczych. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łaguszowie ( zespół śpiewaczy „Łaguszowianki”) liczyło 11 członków.  

W roku 2018 wzięły udział w Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle w Lipsku, 

gdzie zdobyły wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie nad Wisłą liczyło na koniec roku 2018 12 członków.  

Zespół śpiewaczy „Grabowianki” składający się z członkiń koła zajął II miejsce podczas XXIV 

Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki. Wziął również udział w XII Spotkaniach  

z piosenką ludową w Policznie. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mierziączce liczyło 10 członkiń. W roku 2018 zostały laureatkami 

Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle w Lipsku w kategorii zespołów 

śpiewaczych. Zdobyły  II miejsce podczas XIX Mazowieckiego Przeglądu Folkloru - 59. Dni 

Kolbergowskie. Otrzymały nagrodę im. Jana Kochanowskiego 2018 za całokształt działalności 

folklorystycznej i podtrzymywanie tradycji ludowych. Nagrodę ufundował Wójt Gminy Przyłęk. 

Podczas dożynek powiatowych w Zwoleniu uzyskały I miejsce za wieniec dożynkowy oraz II miejsce 

podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Sierpcu. 

 

 
Źródło: http://www.zwolenpowiat.pl 

 

Zespół Śpiewaczy „Korzenie” w Łaguszowie liczył 12 członków. W roku 2018 był laureatem Festiwalu 

Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle w Lipsku w kategorii zespołów śpiewaczych. Zdobył 

II miejsce podczas III Przeglądu Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego w Mirowie. 

Zdobył II miejsce podczas XIX Mazowieckiego Przeglądu Folkloru - 59. Dni Kolbergowskie. Zespół 

został laureatem XXXV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej za obrzęd „Matki Bożej 

Gromnicznej”. Spektakl prezentowany był również podczas V Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI w 

Teatrze Polskim w Warszawie. 

 

Wszystkie koła gospodyń wiejskich oraz zespoły corocznie uświetniają swoimi występami 

prezentującymi utwory ludowe regionu Festyn „Przyłęk – nasza ziemia”.  
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Poniżej zespół Śpiewaczy „Korzenie” na Akademii w GBP w Przyłęku z okazji Uroczystości 100 Lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Źródło: udostępniono ze zbiorów GBP w Przyłęku 

 

12.4. Turystyka, sport i rekreacja 

Gmina położona jest w dorzeczu Wisły i jej dopływów: Zwolenki i Plewki, której największym 

dopływem jest Czerniawka. Rzeka Wisła jest na niewielkim fragmencie rzeką graniczną z woj. 

lubelskim. Wody stojące i płynące pokrywają 143 ha terenu powierzchni gminy. Lasy to drugi po 

wodach atut gminy. Tereny leśne zajmują  11,1%  powierzchni tj. 1450 ha. Zdrowe i przyjazne 

człowiekowi kompleksy leśne, bogate w runo oraz zwierzynę przyciągają turystów.  

Największym jednak bogactwem są przepiękne krajobrazy przełomowego odcinka Wisły oraz rezerwat 

przyrody Andrzejów (Borowiec), gdzie można spotkać żółwia błotnego. Bystre oko ujrzy pobliski 

Janowiec i Kazimierz Dolny, które są doskonałą bazą wypadową dla całych rodzin  

i pojedynczych osób. Tereny gminy Przyłęk to cisza i spokój dla wędkarzy, którzy na zarybionych 

zalewach i wiślanych łowiskach realizują swoje hobby i marzenia.  

 

Gmina aktualnie nie posiada klubu sportowego.  

 

Na terenie gminy funkcjonuje 4 gospodarstwa agroturystyczne, które dysponują bazą 

noclegową oraz wyżywieniem tradycyjnymi, lokalnymi produktami.  

 

 

 

 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 
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Na terenie gminy corocznie w miesiącach maj, czerwiec jest organizowany rajd rowerowy 

„Szlakiem żółwia błotnego”, który popularyzuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach 

publicznych. W rajdzie bierze udział około 200 uczestników, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

 

Źródło: zbiory własne UG Przyłęk 

 

W latach 2017 – 2018 na terenie gminy był realizowany projekt pn. „Ochrona i promocja 

tradycyjnego polskiego plecionkarstwa”, który skupia się wokół wsi Lucimia i jej wyjątkowego 

plecionkarstwa. Powstają tam wiklinowe kosze „kabłącoki”, słynne w całej okolicy,  

z charakterystycznym kabłąkiem trzymającym całą konstrukcję i płaską tylną ścianą. 

 

Lucimskie rzemiosło promowane było podczas ekspozycji wystawy „Niech się plecie!”, 

nagrodzonej „Ludowym Oskarem” , która była prezentowana w Muzeum Nadwiślańskim O. Zamek  

w Janowcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku oraz Wojewódzkim Ośrodku Kultury  

w Lublinie, wraz z towarzyszącym cyklem warsztatów plecionkarskich prowadzonych przez mistrzów  
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i instruktorów rzemiosła. Umiejętność wyplatania kosza „kabłącoka” w Lucimi  została wpisana na 

Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. 

Źródło: udostępniono ze zbiorów GBP w Przyłęku 

 

 


