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WSTĘP
Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przedkładam Raport o stanie Gminy Parysów za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy. Informacje, zawarte w raporcie znajdują się również w innych
dokumentach podsumowujących i opisujących działalność samorządu i jego władz
w minionym roku.
Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi
wyzwaniami, które stawiały przed nami różnego rodzaju ograniczenia. Trudności związane
z panującą pandemią nie wpłynęły jednak na tempo inwestycji i prowadzonych w gminie
modernizacji. Realizowaliśmy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Było to możliwe dzięki
pracy osób zaangażowanych w rozwój Gminy Parysów: pracowników urzędu i jednostek
organizacyjnych, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich, organizacji pozarządowych oraz
mieszkańców, a także skutecznemu wykorzystaniu środków budżetowych, pozyskanych
środków zewnętrznych i funduszu sołeckiego.
Chcemy wspólnie, aby nasza gmina była miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich
mieszkańców gminy.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Parysów położona jest w powiecie garwolińskim w północno – wschodniej części
województwa mazowieckiego w odległości około 12 km od Garwolina i około 60 km od
Warszawy. Graniczy z gminami: Borowie, Garwolin, Pilawa, Siennicą oraz z gminą Latowicz.
Podstawowym ciągiem komunikacyjnym jest przebiegająca przez obszar gminy Parysów droga
wojewódzka nr 805 relacji Dziecinów – Pogorzel – Parysów – Wilchta. Droga ta prowadzi do
drogi krajowej nr 17 przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy Gminy oraz do drogi krajowej
nr 76 położonej wzdłuż jej południowej granicy. Obydwie drogi krajowe zlokalizowane są poza
obszarem Gminy. Wśród ważniejszych ciągów drogowych zlokalizowanych w pobliżu Gminy
należy wymienić także drogę wojewódzką nr 802, która biegnie na północny - wschód od granic
gminy Parysów.
Przez teren Gminy przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa Pilawa – Łuków,
z nieczynnym przystankiem na terenie Gminy. Jej długość na terenie Gminy wynosi około 10
km. Obecnie linia ta nie posiada żadnego znaczenia dla Gminy.
Tabela Gmina Parysów na tle powiatu garwolińskiego

Gmina Parysów położona jest w obrębie administracyjnym powiatu garwolińskiego.
W ramach Powiatu wydzielono dwie gminy miejskie, dwie gminy miejsko-wiejskie oraz 10
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gmin wiejskich, w tym analizowany obszar gminy Parysów. Wśród gmin wiejskich, Gmina
Parysów zajmuje najmniejszą powierzchnię 64 km2, czyli 4, 98% powierzchni Powiatu.
Tabela - Powierzchnie jednostek terytorialnych należących do Powiatu
powierzchnia
[km2]
22

udział % w powierzchni
powiatu
1,71

miasto Łaskarzew

15

1,17

gmina wiejska Borowie

80

6,23

gmina wiejska Garwolin

136

10,58

gmina wiejska Górzno

91

7,08

gmina wiejska Łaskarzew

88

6,85

175

13,62

gmina wiejska Miastków Kościelny

85

6,61

gmina wiejska Parysów

64

4,98

gmina miejsko-wiejska Pilawa

77

5,9

gmina wiejska Sobolew

95

7,39

gmina wiejska Trojanów

152

11,83

gmina wiejska Wilga

118

9,18

87

6,78

1 285

100

miasto Garwolin

gmina wiejska Maciejowice

gmina miejsko-wiejska Żelechów
OGÓŁEM POWIAT GARWOLIŃSKI

1.2. Sołectwa
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego złożoną z 10 miejscowości: Stodzew, Kozłów,
Wola Starogrodzka, Choiny, Łukówiec, Parysów, Słup, Starowola, Żabieniec i Poschła.
Miejscowości te zorganizowane są w 10 sołectwach. Spośród 10 sołtysów jest 7 kobiet.
Na dzień 31.12.2020 r. w gminie zameldowanych było 4179 osób.
Parysów, jest siedzibą władz samorządowych.
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Tabela - Podział Gminy Parysów na sołectwa

Gmina Parysów na dzień 31.12.2020 r. liczyła 4164 osób zameldowanych na pobyt
stały, 15 osób zameldowanych na pobyt czasowy, w tym przybyłych spoza terenu gminy
Parysów 15 osób. W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Parysowie zarejestrowano : 88
zgłoszenia pobytu stałego, 2 zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, oraz
9 zgłoszeń pobytu czasowego. Wystąpiono o nadanie numerów PESEL dla 11 osób, w tym:
9 cudzoziemców i 2 obywateli polskich. Na bieżąco, poza wyżej wymienionymi zdarzeniami,
prowadzona jest weryfikacja i aktualizacja rejestru PESEL.
W 2020 roku odnotowano 493 takich czynności. Wydano 26 zaświadczeń o zameldowaniu na
pobyt stały bądź zameldowaniu na pobyt czasowy. W zakresie udostępniania danych
jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, dokonano 49 udostępnień, z tego
15 na wniosek podmiotów publicznych, 34 na wniosek podmiotów prywatnych. W wyniku
przeprowadzonych

postępowań

w

sprawach

meldunkowych

wydano

1

decyzję

administracyjną, w wyniku postępowań przeprowadzonych na wniosek osób fizycznych.
W decyzji orzeczono o wymeldowaniu.
Na dzień 31.12.2020 r. w gminnym rejestrze wyborców zarejestrowanych było 3239
wyborców, z tego 3155 wpisanych z urzędu i 84 wpisanych na wniosek.
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1.3. Demografia
Tabela - Statystyka ludności wg sołectw na koniec 2020 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)
w porównaniu z rokiem 2019
Ogółem

Sołectwo

2019

2020

Choiny

609

616

Kozłów

214

212

Łukówiec

327

333

1 075

1 059

Poschła

156

158

Słup

231

230

Starowola

418

414

Stodzew

283

284

Wola Starogrodzka

659

669

Żabieniec

207

204

4 179

4 179

Parysów

Ogółem

Tabela - Zameldowania osób na pobyt stały
Liczba osób zameldowanych
z poza gminy

migracja wewnątrz
gminy

35

53

Liczba dzieci urodzonych
i zameldowanych

55

Tabela - Wymeldowania z pobytu stałego
Liczba osób wymeldowanych

Liczba osób zmarłych

30

52
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Tabela - Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku
Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

85

82

167

3

23

37

60

4-5

50

57

107

6

31

33

64

7

20

33

53

8 - 12

139

135

274

13 - 15

84

72

156

16 - 17

58

53

111

18

28

23

51

19 - 59

1199

1103

2302

60 - 64

124

123

247

> 65

229

358

587

Ogółem

2070

2109

4179

1.4. Urząd Gminy
Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie
zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych
gminie w drodze zawartych porozumień.
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi.
Pomimo nakładanych ograniczeń dla instytucji i zasad bezpieczeństwa sanitarnego
spowodowanych epidemią COVID-19, Urząd realizował zadania własne oraz zadania zlecone
przez administrację rządową.
Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez
administrację rządową dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i
pomocy społecznej.
Na koniec roku 2020 urząd zatrudniał 24 osoby, w tym: pracownicy obsługi 6 osób. Na
podstawie umowy zlecenie zlecono wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego osobie niezatrudnionej w urzędzie.
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Wykształcenie osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Parysów to w większości osoby
z wyższym wykształceniem. Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Podnosząc swoje kwalifikacje, pracownik
zdobywa lub uzupełnia wiedzę oraz nabywa nowe umiejętności. W roku 2020 w związku
z ogłoszona pandemią koronawirusa pracownicy Urzędu Gminy głównie uczestniczyli
w szkoleniach online organizowanych zgodnie z zapotrzebowaniem.
W skład jednostek organizacyjnych Gminy Parysów wchodzą:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie
 Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej
 Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie, w skład, którego wchodzą:
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Parysowie
 Publiczne Przedszkole w Parysowie.
1.5. Podmioty gospodarcze
Na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorcy, Urząd prowadzi ewidencję działalności gospodarczej.
CEIDG jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na terenie kraju. Umożliwia
on założenie firmy, aktualizację danych, jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności.
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wpłynęło do Urzędu Gminy 66 wniosków
złożonych przez przedsiębiorców.
Według stanu na 31.12.2020 r. zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,
które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie obejmowała 150 pozycji,
z czego status „aktywny” posiadało 118 podmiotów, status „zawieszony” posiadało
32 podmiotów.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe
i średnie zakłady rodzinne. W porównaniu do roku poprzedniego nic się nie zmieniło i do
wiodących branż w gminie wg liczby zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie
PKD wg rodzaju oraz sekcji PKD zaliczyć należy:
 handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych wyłączając motocykle
 przetwórstwo przemysłowe
 budownictwo
9
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 transport i gospodarka magazynowa.
1.6. Dostęp do informacji publicznej
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej precyzuje
konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Stosując się do wymogów ww. ustawy w Urzędzie Gminy w Parysowie stosuje się formy
udostępniania informacji publicznych poprzez:
 ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
 udostępnianie na wniosek zainteresowanego
 wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu
 nagrywanie i transmitowanie na żywo nagrań z sesji Rady Gminy.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona ww. formach jest udostępniana na
wniosek, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym
terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 36 wniosków o udostępnienie
informacji publicznej oraz 5 petycji w trybie przepisów ustawy o petycjach. Na wszystkie
wnioski oraz petycje udzielono stosownych odpowiedzi w terminie zgodnie z zapisami
w ustawach.
W sprawozdawanym roku nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.7. Rynek napojów alkoholowych
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. rynek napojów alkoholowych w Gminie Parysów
przedstawiał się następująco:
 maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona uchwałą rady
gminy ogółem – 37 w tym:
 poza miejscem sprzedaży według zawartości alkoholu razem – 28, w tym:
do 4, 5% (oraz piwa) - 12
od 4, 5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - 8
pow. 18% - 8
 w miejscu sprzedaży według zawartości alkoholu razem – 9, w tym:
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do 4, 5% (oraz piwa) - 3
od 4, 5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - 3
pow. 18% - 3
Według stanu na 31.12.2020 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 27.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 roku ogółem 4,
w tym:
 poza miejscem sprzedaży według zawartości alkoholu razem – 4, w tym:
do 4, 5% (oraz piwa) - 2
od 4, 5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - 1
pow. 18% - 1
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 r. według planu wyniosły
32 991,56zł, wykonanie 32 991,56zł, co stanowi 100%.
1.8. Zwrot podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek z dołączonymi do
niego fakturami VAT, dokumentującymi wydatki poniesione na paliwo.
W miesiącu lutym i sierpniu 2020 roku wpłynęło łącznie 390 wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
producentom rolnym. Na podstawie złożonych wniosków wydano decyzje ustalające roczny
limit i kwotę zwrotu w/w podatku. Ponadto w 2 przypadkach, w związku ze zmianą
powierzchni użytków rolnych, co miało wpływ na wysokość rocznego limitu zwrotu, wydano
decyzje zmieniające. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono zgodnie
z dyspozycją Wnioskodawców.
Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we
wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 1859ha. Łączna ilość litrów oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez
producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła
185 849,97litrów. Łączna kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom
rolnym w 2020 roku wynosiła 223 299,08zł.
Dotacja celowa przekazana w 2020 r. z budżetu Wojewody Mazowieckiego dla Gminy
Parysów została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona.
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1.9. Pomoc suszowa
W 2020 roku została powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym
lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego. Do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski o ustalenie szkody w
rolnictwie z powodu suszy.
1.10. Zamówienia publiczne
Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w roku 2020 udzielił 9 zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego:
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów” – w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”
 Modernizacja remizy OSP Kozłów
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Parysów
 Wymiana dachów na budynkach OSP w Gminie Parysów
 Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła
 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00 zł,
 Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior + w miejscowości Parysów
 Odbieranie

i

zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości z terenu Gminy Parysów oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK.
Przy udzieleniu zamówień publicznych dla robót budowlanych kryterium oceny ofert
stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości. Dla usługi związanej z udzieleniem kredytu
kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin uruchomienia transzy, natomiast dla usług
związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Parysów, kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz emisja
spalin. Oferenci nie zgłosili protestów i odwołań.
Łączna wartość zamówień wynosiła 3 442 182,69zł netto, 4 159 369,79zł brutto.
Przeprowadzono 18 zapytań ofertowych dla postępowań o wartości poniżej 30 000
euro.
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2. INFORMACJE FINANSOWE
2.1. Budżet gminy
Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/93/2019 Rady Gminy
Parysów z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości 20 388 500,00zł po stronie dochodów
budżetowych i 23 229 800,00zł po stronie wydatków budżetowych.
Różnicę w wysokości 2 841 300,00zł między planowanymi dochodami budżetowymi,
a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu Gminy, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 841 300,00zł.
W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany po stronie dochodów budżetowych i po
stronie wydatków budżetowych.
Wszystkie zmiany w budżecie, tj. zwiększenia po stronie dochodów budżetowych i po
stronie wydatków budżetowych, dokonywane były w drodze podejmowania stosownych
zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy Parysów.
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 7 402 704,58zł po
stronie planu dochodów i wydatków.
Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 32 992,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39 892,00zł
oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów
budżetowych wynosi 24 887 583,11zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi
28 280 626,70zł.
Różnicę w wysokości 3 393 043,59zł między planowanymi dochodami budżetowymi,
a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 291 300,00zł, przychodami
pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 000 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
w kwocie 101 743,59zł.
Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2020 r. został wykonany w wysokości:
 DOCHODY

–

24 202 789,29 zł, co stanowi 97,25 %,

 WYDATKI

–

26 039 874,46 zł, co stanowi 92,08 %.

Rok 2020 zamknięto deficytem budżetu w wysokości 1 837 085,17 zł, co odzwierciedla
sprawozdanie RB – NDS.
Podsumowując realizację budżetu Gminy Parysów po stronie dochodów i wydatków
budżetowych stwierdza się, że budżet był wykonywany prawidłowo.
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Tabela - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Parysów - dochody budżetowe
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z pozostałych odsetek
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14

1 759 434.61
1 569 867.64
29 557.64
298 000.00
1 242 310.00

531 150.48
341 583.51
29 557.64
312 025.87
0.00

30.19
21.76
100.00
104.71
0.00

189 566.97
189 566.97

189 566.97
189 566.97

100.00
100.00

595 000.00
595 000.00
500 000.00

589 715.90
589 715.90
500 000.00

99.11
99.11
100.00

95 000.00

89 715.90

94.44

220 118.00
220 118.00
218 158.00

223 987.38
223 987.38
221 970.86

101.76
101.76
101.75

1 960.00
0.00
235 679.64
59 028.00
59 028.00

1 960.53
55.99
229 968.81
59 060.55
59 028.00

100.03

0.00

32.55

0.00

14 605.64
5.64
14 600.00
27 325.00
27 325.00

14 862.50
4.96
14 857.54
21 324.76
21 324.76

101.76
87.94
101.76
78.04
78.04

134 721.00
134 721.00

134 721.00
134 721.00

100.00
100.00

40 597.00

39 897.00

98.28

831.00
831.00

831.00
831.00

100.00
100.00

39 766.00

39 066.00

98.24

97.58
100.06
100.00
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z pozostałych odsetek
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
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39 766.00

39 066.00

98.24

46 330.00
46 330.00
6 330.00
30 000.00

46 326.94
46 326.94
6 326.94
30 000.00

99.99
99.99
99.95
100.00

10 000.00

10 000.00

100.00

3 746 661.00

3 790 942.40

101.18

10 000.00
10 000.00

13 473.71
13 444.14

134.74
134.44

0.00
812 335.00

29.57
839 221.10

0.00
103.31

807 400.00
85.00
4 850.00
0.00
0.00
726 660.00

833 128.40
85.00
5 253.00
23.20
731.50
800 238.94

103.19
100.00
108.31
0.00
0.00
110.13

250 000.00
270 000.00
30 000.00
31 660.00
25 000.00
15 000.00
100 000.00
3 000.00
2 000.00
61 264.00
10 000.00
11 472.00
32 992.00
5 800.00

247 791.45
279 892.94
29 309.95
31 651.00
56 126.00
16 309.00
133 470.34
3 376.08
2 312.18
62 136.46
10 845.00
11 472.00
32 991.56
5 827.90

99.12
103.66
97.70
99.97
224.50
108.73
133.47
112.54
115.61
101.42
108.45
100.00
100.00
100.48

1 000.00
2 136 402.00
2 133 402.00
3 000.00
8 088 334.45
4 187 082.00
4 187 082.00
3 617 093.00
3 617 093.00
146 261.45
3 400.00
19 440.86

1 000.00
2 075 872.19
2 072 597.00
3 275.19
8 700 292.12
4 187 082.00
4 187 082.00
3 617 093.00
3 617 093.00
146 173.12
3 311.65
19 440.86

100.00
97.17
97.15
109.17
107.57
100.00
100.00
100.00
100.00
99.94
97.40
100.00

29 598.39

29 598.39

100.00
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Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
Wpływy do rozliczenia
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym jednostki budżetowej
Przedszkola
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym jednostki budżetowej
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym jednostki budżetowej
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym jednostki budżetowej
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z pozostałych odsetek
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93 822.20

93 822.22

100.00

0.00
0.00

612 046.00
612 046.00

0.00
0.00

137 898.00
137 898.00
563 307.28
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00

137 898.00
137 898.00
563 336.46
1 595.20
177.39
205.00
1 212.79
0.02

100.00
100.00
100.01
797.60
0.00
0.00
606.40
0.00

190 453.00
14 000.00
176 453.00

189 077.92
16 918.94
172 149.28

99.28
120.85
97.56

0.00

9.70

0.00

20 084.00
20 084.00

20 088.57
20 084.00

100.02
100.00

0.00

4.57

0.00

0.00
0.00

12.65
12.65

0.00
0.00

41 881.00

41 872.84

99.98

41 881.00

41 872.84

99.98

310 689.28
253 082.62

310 689.28
253 082.62

100.00
100.00

57 606.66

57 606.66

100.00

623 364.92
8 379.00

554 686.77
8 312.54

88.98
99.21

8 379.00

8 312.54

99.21

13 650.00

13 650.00

100.00

13 650.00

13 650.00

100.00

93 093.00
93 093.00

92 362.00
92 362.00

99.21
99.21

59 160.00
150.00

63 873.87
99.83

107.97
66.55
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Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Pomoc w zakresie dożywiania
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym jednostki budżetowej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządów terytorialnych związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Karta Dużej Rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Wspieranie rodziny
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
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120.00
58 890.00

4 884.04 4 070.03
58 890.00 100.00

53 667.00
53 667.00

53 700.40
53 550.35

100.06
99.78

0.00

150.05

0.00

74 000.00
2 000.00
72 000.00

74 778.50
2 778.50
72 000.00

101.05
138.93
100.00

321 415.92
4 386.41
33 414.00

248 009.46
4 386.00
30 897.76

77.16
99.99
92.47

170 812.78

121 805.53

71.31

26 267.10

18 302.83

69.68

86 535.63

72 617.34

83.92

36 000.00
0.00
0.00

27 287.73
0.46
0.46

75.80
0.00
0.00

36 000.00
36 000.00

27 287.27
27 287.27

75.80
75.80

8 145 354.00
5 970 426.00
12 000.00
5 958 426.00

8 133 211.85
5 966 295.43
10 295.43
5 956 000.00

99.85
99.93
85.80
99.96

1 952 540.00

1 944 564.02

99.59

0.00
12 000.00
1 940 540.00

97.00
9 414.28
1 928 518.87

0.00
78.45
99.38

0.00

6 533.87

238.00
238.00

202.92
202.92

85.26
85.26

204 750.00
203 050.00

204 750.00
203 050.00

100.00
100.00
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Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wpływy z różnych opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

1 700.00
17 400.00

1 700.00
17 399.48

100.00
100.00

17 400.00

17 399.48

100.00

774 316.21
700 000.00
700 000.00

759 000.61
694 555.40
694 555.40

98.02
99.22
99.22

100.00

31.62

31.62

100.00
0.00
34 942.21
3 000.00
1 140.00
30 802.21

31.62
85.36
24 479.87
3 519.31
1 180.35
19 780.21

31.62
70.06
117.31
103.54
64.22

39 274.00
0.00
39 274.00

39 848.36
1 189.42
38 658.94

101.46
0.00
98.43

2 286.00
2 286.00
1 286.00
1 000.00
10 800.00
10 800.00
800.00
10 000.00

2 254.84
2 254.84
1 286.00
968.84
10 730.00
10 730.00
730.00
10 000.00

98.64
98.64
100.00
96.88
99.35
99.35
91.25
100.00

Tabela - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Parysów - wydatki budżetowe
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
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3 179 376.97
2 000.00

2 859 870.83
0.00

89.95
0.00

2 000.00

0.00

0.00

2 980 310.00
2 000.00
9 600.00
400.00

2 664 774.36
1 865.03
9 353.07
375.88

89.41
93.25
97.43
93.97

1 000.00

710.01

71.00

500 000.00
1 242 310.00
1 225 000.00
7 500.00

496 124.08
1 214 829.04
941 517.25
5 529.50

99.22
97.79
76.86
73.73

7 500.00

5 529.50

73.73

189 566.97
2 385.78

189 566.97
2 385.78

100.00
100.00
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Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Zakup usług pozostałych

313.50
45.05
972.67
185 849.97
2 004 241.25
4 200.00
3 500.00

313.50
45.05
972.67
185 849.97
1 916 076.66
674.46
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
95.60
16.06
0.00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

700.00

674.46

96.35

Drogi publiczne powiatowe

200.00

147.97

73.99

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

200.00

147.97

73.99

1 999 841.25
2 000.00
23 039.25
204 202.00
23 000.00
2 000.00
2 100.00
393 500.00
1 350 000.00
11 000.00
11 000.00
5 000.00

1 915 254.23
0.00
6 245.04
166 795.60
21 761.25
0.00
0.00
386 223.95
1 334 228.39
0.00
0.00
0.00

95.77
0.00
27.11
81.68
94.61
0.00
0.00
98.15
98.83
0.00
0.00
0.00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000.00

0.00

0.00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000.00

0.00

0.00

90 455.86
78 000.00
78 000.00
12 455.86

16 365.42
16 365.42
16 365.42
0.00

18.09
20.98
20.98
0.00

12 455.86

0.00

0.00

2 470 927.15
59 028.00
39 550.00
1 000.00
6 940.00
956.00
4 653.00
5 929.00
117 500.00
97 230.00
17 770.00
500.00
1 000.00
300.00
200.00
500.00
1 788 122.60
8 500.00
3 390.64
1 164 000.00
90 000.00

2 175 296.58
59 028.00
39 550.00
1 000.00
6 940.00
956.00
4 653.00
5 929.00
109 812.80
96 030.00
12 783.82
0.00
998.98
0.00
0.00
0.00
1 559 767.38
4 735.95
0.00
1 088 903.27
79 273.13

88.04
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
93.46
98.77
71.94
0.00
99.90
0.00
0.00
0.00
87.23
55.72
0.00
93.55
88.08

Drogi publiczne gminne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych

Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19

Raport o stanie Gminy Parysów za rok 2020
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od towarów i usług (VAT).
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Zakup środków dydaktycznych i książek
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Różne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
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15 000.00
184 400.00
18 000.00
39 000.00
46 000.00
3 000.00
34 000.00
5 000.00
3 000.00
116 400.00
8 000.00
2 000.00
2 000.00
32 431.96
3 000.00
1 000.00
10 000.00
27 325.00
8 742.06
13 527.00
3 808.21
261.73
986.00
31 000.00
2 000.00
9 000.00
6 000.00
14 000.00
134 721.00
134 721.00
151 500.00
500.00
116 000.00
8 000.00
21 100.00
1 800.00
3 100.00
1 000.00
161 730.55
29 000.00
1 000.00
1 500.00
500.00
17 000.00
13 300.00
1 000.00
26 660.00
32 340.00
1 000.00
35 430.55
3 000.00

8 220.00
163 559.86
9 577.90
32 210.13
13 724.91
598.33
20 215.01
0.00
100.00
94 688.26
5 204.27
146.00
0.00
32 431.96
0.00
0.00
6 178.40
21 324.76
8 742.06
8 435.20
2 937.50
224.00
986.00
15 165.29
0.00
3 332.07
811.97
11 021.25
134 721.00
134 721.00
149 116.09
0.00
115 462.00
7 846.35
21 085.74
1 622.00
3 100.00
0.00
126 361.26
27 100.00
0.00
76.72
0.00
13 174.52
9 381.84
0.00
11 682.42
32 340.00
0.00
32 605.76
0.00

54.80
88.70
53.21
82.59
29.84
19.94
59.46
0.00
3.33
81.35
65.05
7.30
0.00
100.00
0.00
0.00
61.78
78.04
100.00
62.36
77.14
85.58
100.00
48.92
0.00
37.02
13.53
78.72
100.00
100.00
98.43
0.00
99.54
98.08
99.93
90.11
100.00
0.00
78.13
93.45
0.00
5.11
0.00
77.50
70.54
0.00
43.82
100.00
0.00
92.03
0.00

40 597.00

39 897.00

98.28

831.00
109.14

831.00
109.14

100.00
100.00
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Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
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15.64
706.22
39 766.00
23 300.00
1 691.92
1 253.20
93.80
6 122.28
7 304.80
854 831.78
853 831.78
11 000.00
200.00
6 000.00
83 850.00
47 700.00
68 500.00
1 000.00
30 000.00
1 000.00
15 000.00
3 000.00
539 683.00
46 898.78
1 000.00
1 000.00
120 000.00

15.64
706.22
39 066.00
22 600.00
1 691.92
1 253.20
93.80
6 122.28
7 304.80
796 005.56
796 005.56
7 950.00
0.00
4 746.00
76 016.54
35 729.44
65 186.51
950.00
19 491.48
622.39
11 141.00
2 460.00
525 109.48
46 602.72
0.00
0.00
81 918.57

100.00
100.00
98.24
97.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
93.12
93.23
72.27
0.00
79.10
90.66
74.90
95.16
95.00
64.97
62.24
74.27
82.00
97.30
99.37
0.00
0.00
68.27

120 000.00

81 918.57

68.27

8 100.00

0.00

0.00

111 900.00

81 918.57

73.21

120 000.00
120 000.00
120 000.00
7 507 577.02
4 572 961.71
219 632.68
3 020 236.00
207 687.05
557 900.00
50 800.00
1 500.00
2 000.00
73 999.59
4 000.00
137 000.00
683.09
5 000.00
120 805.00
6 666.50
400.00
154 651.80
10 000.00
95 618.21

0.00
0.00
0.00
6 670 277.63
4 282 936.58
204 765.29
2 842 251.74
206 975.82
515 891.19
48 989.41
0.00
0.00
60 957.36
2 224.12
126 875.74
0.00
2 480.00
104 405.06
5 293.08
0.00
154 651.80
7 175.97
85 445.72

0.00
0.00
0.00
88.85
93.66
93.23
94.11
99.66
92.47
96.44
0.00
0.00
82.38
55.60
92.61
0.00
49.60
86.42
79.40
0.00
100.00
71.76
89.36
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Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
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4 800.00
62 600.00
4 000.00
12 240.00
1 750.00
6 121.12
500.00
200.00
500.00
2 907.09
1 219 140.10
43 037.06
722 200.00
45 228.00
138 700.00

4 721.35
56 714.81
3 950.11
9 775.16
1 363.20
5 995.00
0.00
0.00
19.00
2 907.09
1 152 764.87
33 934.01
705 316.07
45 162.71
128 417.23

98.36
90.60
98.75
79.86
77.90
97.94
0.00
0.00
3.80
100.00
94.56
78.85
97.66
99.86
92.59

16 600.00
16 500.00
500.00
40 000.00
8 636.62
2 000.00
20 000.00

12 526.51
10 755.26
141.97
38 083.61
8 000.01
810.00
18 216.26

75.46
65.18
28.39
95.21
92.63
40.50
91.08

125 000.00

112 375.39

89.90

1 500.00
500.00
37 738.42
1 000.00
147 059.47
4 285.00
103 570.00
6 066.00
19 660.00
2 800.00
2 000.00
1 000.00
600.00
1 000.00
545.76
5 032.71
500.00
80 000.00
80 000.00
30 630.41
3 000.00
1 000.00
26 630.41
510 418.84
2 000.00
346 450.00
22 000.00
58 550.00
6 800.00
12 723.85

1 069.82
97.60
37 738.42
120.00
120 079.78
4 172.68
86 833.11
6 019.25
14 278.33
1 960.68
1 058.07
709.95
0.00
15.00
0.00
5 032.71
0.00
56 373.25
56 373.25
25 652.20
0.00
0.00
25 652.20
422 503.87
540.19
288 682.53
21 891.09
51 428.71
5 540.65
4 747.36

71.32
19.52
100.00
12.00
81.65
97.38
83.84
99.23
72.63
70.02
52.90
71.00
0.00
1.50
0.00
100.00
0.00
70.47
70.47
83.75
0.00
0.00
96.33
82.78
27.01
83.33
99.50
87.84
81.48
37.31
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Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup środków dydaktycznych i książek
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Pozostała działalność
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
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33 000.00
2 573.76
1 500.00
12 000.00
12 221.23
600.00

29 783.85
0.00
0.00
8 668.26
12 221.23
0.00

90.25
0.00
0.00
72.24
100.00
0.00

147 700.00

140 668.50

95.24

9 100.00
109 300.00
5 600.00
19 600.00
3 100.00
1 000.00

8 857.58
106 291.17
5 600.00
17 434.82
2 484.93
0.00

97.34
97.25
100.00
88.95
80.16
0.00

326 900.00

316 753.28

96.90

3 500.00
244 800.00
20 000.00
50 300.00
7 300.00
1 000.00

3 500.00
244 529.84
17 300.00
45 008.63
6 414.81
0.00

100.00
99.89
86.50
89.48
87.87
0.00

41 881.00

41 872.84

99.98

414.85
41 466.15
335 267.28
11 486.00
43 949.58
10 003.80
7 536.58
1 715.48
1 076.75
245.09
155 173.83
35 320.67
34 377.50
7 825.00
13 092.00
10 968.38
2 496.62
46 892.00
4 000.00
1 000.00
1 000.00
2 000.00
3 000.00
1 500.00
1 500.00
39 892.00
9 175.00
21 292.00
1 050.00
7 425.00
500.00

414.58
41 458.26
25 226.74
2 399.00
6 457.94
1 469.94
1 109.06
252.45
121.58
27.67
219.52
55.08
18.33
4.17
13 092.00
0.00
0.00
33 619.40
340.00
0.00
0.00
340.00
0.00
0.00
0.00
33 279.40
8 434.00
16 588.50
474.85
7 006.00
326.05

99.93
99.98
7.52
20.89
14.69
14.69
14.72
14.72
11.29
11.29
0.14
0.16
0.05
0.05
100.00
0.00
0.00
71.70
8.50
0.00
0.00
17.00
0.00
0.00
0.00
83.42
91.92
77.91
45.22
94.36
65.21
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Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pomoc w zakresie dożywiania
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
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450.00

450.00

100.00

1 454 468.01
191 000.00

1 246 513.94
186 997.95

85.70
97.90

191 000.00

186 997.95

97.90

2 500.00
400.00
450.00
250.00
700.00
200.00
500.00

539.74
0.00
0.00
246.34
0.00
54.40
239.00

21.59
0.00
0.00
98.54
0.00
27.20
47.80

9 379.00

8 312.54

88.63

9 379.00

8 312.54

88.63

49 150.00

43 463.45

88.43

46 650.00
2 500.00
95 093.00
95 093.00
362 045.00
2 700.00
244 935.00
19 000.00
47 000.00
6 400.00
7 200.00
8 558.70
1 000.00
12 000.00
1 700.00
300.00
500.00
7 751.30
3 000.00
96 607.00
5 164.00
576.00
90 867.00
109 800.00
109 800.00
538 894.01
25 365.82
11 932.00
114 377.87
17 453.53
4 092.81
615.00
2 085.00
20 547.31
3 123.06
278.00
2 116.68

43 463.45
0.00
92 362.00
92 362.00
315 148.77
2 534.05
221 816.99
18 261.49
38 196.67
5 259.45
6 900.00
5 337.74
360.00
5 905.30
1 687.78
0.00
0.00
7 751.30
1 138.00
91 706.02
4 428.12
298.90
86 979.00
94 501.38
94 501.38
413 482.09
21 407.17
8 882.00
91 794.81
13 147.25
3 912.52
537.76
1 548.15
15 856.45
2 261.71
163.92
1 696.03

93.17
0.00
97.13
97.13
87.05
93.85
90.56
96.11
81.27
82.18
95.83
62.37
36.00
49.21
99.28
0.00
0.00
100.00
37.93
94.93
85.75
51.89
95.72
86.07
86.07
76.73
84.39
74.44
80.26
75.33
95.59
87.44
74.25
77.17
72.42
58.96
80.13
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Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Stypendia dla uczniów
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
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325.31
26 128.00
6 536.81
948.49
4 826.00
110 119.45
15 725.01
129.18
2 459.01
383.13
169 326.54
268 979.26
217 979.26
12 155.26
150 500.00
11 003.47
30 450.00
3 400.00
1 500.00
200.00
500.00
500.00
7 570.53
200.00
51 000.00
51 000.00
8 221 860.00
5 970 426.00

242.10
25 461.45
0.00
0.00
0.00
47 686.63
6 862.82
129.18
2 459.01
383.13
169 050.00
241 237.86
207 128.77
11 513.89
145 701.59
10 909.86
27 949.52
2 341.54
1 003.85
0.00
120.00
17.99
7 570.53
0.00
34 109.09
34 109.09
8 200 515.09
5 966 295.43

74.42
97.45
0.00
0.00
0.00
43.30
43.64
100.00
100.00
100.00
99.84
89.69
95.02
94.72
96.81
99.15
91.79
68.87
66.92
0.00
24.00
3.60
100.00
0.00
66.88
66.88
99.74
99.93

12 000.00

10 295.43

85.80

65.00
5 908 816.90
21 436.33
3 207.44
129.26
12 868.55
9 504.26
1 550.26
848.00

65.00
5 908 816.90
21 436.33
3 207.44
129.26
10 442.55
9 504.26
1 550.26
848.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
81.15
100.00
100.00
100.00

1 952 540.00

1 937 933.15

99.25

12 000.00

9 414.28

78.45

700.00
1 788 150.00
32 250.00
1 750.00
101 610.00
30.00
100.00
3 000.00
300.00
8 603.26
100.00

666.42
1 779 355.18
32 221.59
1 747.55
99 197.08
28.20
0.00
2 938.12
0.00
8 519.99
0.00

95.20
99.51
99.91
99.86
97.63
94.00
0.00
97.94
0.00
99.03
0.00
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Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Karta Dużej Rodziny
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wspieranie rodziny
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Rodziny zastępcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup materiałów i wyposażenia
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100.00
2 906.74
940.00
238.00
198.48
34.66
4.86
268 256.00
602.00
196 500.00
54 081.17
2 970.00
9 033.21
1 251.36
1 310.00
188.00
1 550.26
770.00
12 500.00

0.00
2 906.74
938.00
202.92
169.22
29.55
4.15
266 192.11
601.42
196 500.00
52 297.01
2 965.03
8 795.00
1 215.39
1 310.00
188.00
1 550.26
770.00
12 492.00

0.00
100.00
99.79
85.26
85.26
85.26
85.39
99.23
99.90
100.00
96.70
99.83
97.36
97.13
100.00
100.00
100.00
100.00
99.94

12 500.00

12 492.00

99.94

500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

17 400.00

17 399.48

100.00

17 400.00
1 328 162.03
700 000.00
30 000.00
5 130.00
736.00
15 435.00
648 699.00
28 128.00
28 128.00
309 118.00
500.00
83 000.00
185 618.00
40 000.00
40 802.21
40 802.21
250 113.82
103 339.82
7 000.00
111 774.00
500.00
500.00
27 000.00
383 306.77
88 306.77
9 710.00

17 399.48
1 236 764.41
694 555.40
30 000.00
5 130.00
736.00
15 000.00
643 689.40
28 128.00
28 128.00
274 237.98
0.00
64 785.27
169 452.72
39 999.99
19 780.21
19 780.21
220 062.82
88 207.02
5 102.31
99 753.49
0.00
0.00
27 000.00
353 107.60
73 007.60
7 020.74

100.00
93.12
99.22
100.00
100.00
100.00
97.18
99.23
100.00
100.00
88.72
0.00
78.05
91.29
100.00
48.48
48.48
87.99
85.36
72.89
89.25
0.00
0.00
100.00
92.12
82.67
72.30
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Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

9 000.00
450.00
17 500.00
36 000.00
15 646.77
170 000.00
170 000.00
125 000.00

5 443.17
0.00
10 720.00
35 996.68
13 827.01
155 100.00
155 100.00
125 000.00

60.48
0.00
61.26
99.99
88.37
91.24
91.24
100.00

125 000.00

125 000.00

100.00

177 951.60
4 600.00
1 030.00
70.00
3 500.00
120 351.60
6 600.00
29 800.00
83 951.60
53 000.00

172 407.91
3 024.53
729.00
0.00
2 295.53
116 437.89
4 208.13
29 779.76
82 450.00
52 945.49

96.88
65.75
70.78
0.00
65.59
96.75
63.76
99.93
98.21
99.90

45 000.00

45 000.00

100.00

7 288.00
712.00

7 233.49
712.00

99.25
100.00

Tabela - Realizacja inwestycji
Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wyk.

Rolnictwo i łowiectwo

2 967 310,00

2 652 470,37

89,39

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 967 310,00

2 652 470,37

89,39

500 000,00

496 124,08

99,22

1 242 310,00

1214 829,04

97,79

1 225 000,00

941 517,25

76,86

1 743 500,00

1 720 452,34

98,68

1 743 500,00

1 720 452,34

98,68

190 500,00

183 931,79

96,55

Przebudowa drogi we wsi Choiny

50 000,00

49 947,84

99,90

Przebudowa drogi we wsi Stodzew

30 000,00

29 889,00

99,63

Przebudowa mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów

20 000,00

19 499,19

97,50

Wykonanie monitoringu na Rynku w Parysowie

23 000,00

23 000,00

100,00

Wykonanie nasadzeń roślinności w gazonach na Rynku w Parysowie

80 000,00

79 956,13

99,95

1 350 000,00

1334 228,39

98,83

Działalność usługowa

12 455,86

0,00

0,00

Pozostała działalność
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i
geoinformacji
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 455,86

0,00

0,00

12 455,86

0,00

0,00

586 581,78

571 712,20

97,47

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci
wodociągowej w miejscowości Parysów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci
wodociągowej w miejscowości Parysów
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła

Przebudowa Rynku w Parysowie
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Ochotnicze straże pożarne

586 581,78

571 712,20

97,47

Modernizacja remizy OSP Kozłów
Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka ( w
części fundusz sołecki)
Wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m.
Choiny
Wymiana dachu na budynku OSP Starowola ( w części Fundusz
sołecki)
Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew

198 000,00

196 886,31

99,44

120 683,00

114 319,74

94,73

30 000,00

29 890,64

99,64

71 000,00

70 609,90

99,45

50 000,00

43 664,89

87,33

Wymiana dachu na budynku OSP Choiny

70 000,00

69 738,00

99,63

Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew (Fundusz sołecki)

14 000,00

13 997,23

99,98

Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec (Fundusz sołecki)

32 898,78

32 605,49

99,11

Pomoc społeczna

169 326,54

169 050,00

99,84

Pozostała działalność
Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior + w
miejscowości Parysów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

169 326,54

169 050,00

99,84

169 326,54

169 050,00

99,84

67 000,00

66 999,90

100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40 000,00

39 999,99

100,00

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec

40 000,00

39 999,99

100,00

Pozostała działalność

27 000,00

27 000,00

100,00

Zakup i montaż altany dla wsi Stodzew

10 000,00

10 000,00

100,00

Zakup i montaż altany wraz z ławkami i stołami dla wsi Poschła

17 000,00

17 000,00

100,00

176 646,77

174 823,69

98,97

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

51 646,77

49 823,69

96,47

Utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny ( Fundusz
sołecki)
Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Poschła (
Fundusz sołecki)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

24 500,00

24 496,68

99,99

11 500,00

11 500,00

100,00

15 646,77

13 827,01

88,37

125 000,00

125 000,00

100,00

Przebudowa parkanu przy Kościele od strony wschodniej

125 000,00

125 000,00

100,00

Kultura fizyczna

83 951,60

82 450,00

98,21

Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w m. Parysów (
Fundusz sołecki)
RAZEM

83 951,60

82 450,00

98,21

83 951,60

82 450,00

98,21

5 806 772,55

5 437 958,59

93,65

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Tabela - Pozyskane środki zewnętrzne

Źródło finansowania

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej
Urząd Marszałkowski Województwa
Nr 130906W w
Mazowieckiego
miejscowości Poschła
Urząd Marszałkowski Województwa
Zakup zastawy stołowej
Mazowieckiego „Mazowiecki
dla wsi Łukówiec
Instrument Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”
Urząd Marszałkowski Województwa
Doposażenie pomieszczeń
Mazowieckiego „Mazowiecki
budynku OSP Kozłów w
Instrument Aktywizacji Sołectw
stoły i krzesła
MAZOWSZE 2020”
Urząd Marszałkowski Województwa
Zakup i montaż kontenera
Mazowieckiego „Mazowiecki
sanitarno – szatniowego w
Instrument Aktywizacji Sołectw
m. Parysów
MAZOWSZE 2020”
Urząd Marszałkowski Województwa Zakup i montaż 2 wiat
Mazowieckiego „Mazowiecki
przystankowych wraz z
Instrument Aktywizacji Sołectw
utwardzeniem terenu w
MAZOWSZE 2020”
miejscowości Słup
Remont dachu budynku
Urząd Marszałkowski Województwa
OSP w Woli
Mazowieckiego
Starogrodzkiej
Mazowiecki program
Urząd Marszałkowski Województwa
przygotowania szkół,
Mazowieckiego
nauczycieli i uczniów do
RPO WM 2014-2020
nauczania zdalnego
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Usuwanie i
Środowiska
unieszkodliwianie azbestu
i Gospodarki Wodnej
na terenie Gminy Parysów
w Warszawie
w 2020 r.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Zdalna szkoła +
na lata 2014 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa
Inwentaryzacja
Mazowieckiego
indywidualnych źródeł
„Mazowiecki Instrument Wsparcia
ciepła na terenie gminy
Ochrony Powietrza MAZOWSZE
Parysów
2020”
Prezes Rady Ministrów za
Fundusz Przeciwdziałania
pośrednictwem Wojewody
COVID-19 dla gmin i
Mazowieckiego
powiatów
Urząd Marszałkowski Województwa Przebudowa drogi we wsi
Mazowieckiego
Łukówiec
Przebudowa dróg
gminnych – ul. Spokojna,
Wojewoda Mazowiecki
ul. Żeromskiego i ul.
Sienkiewicza w Parysowie
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Rok złożenia
wniosku/ rok
otrzymania
środków

Kwota
wniosku

Kwota
przyznana

2019/2020

290 843,063

95 000,00

2019/2020

32 898,78

10 000,00

2019/2020

22 000,00

10 000,00

2019/2020

53 951,60

10 000,00

2019/2020

20 000,00

10 000,00

2020

101 691,05

20 000,00

2020

140 000,00

140 000,00

2020

30 549,20

30 549,20

2020

74 227,00

74 227,00

2020/2021

29 274,00

29 274,00

2020/2021

612 046,00

612 046,00

2020/2021

219 383,11

100 000,00

2020/2021

1 520 000,00

700 000,00
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2.4. Podatki lokalne
W rejestrach wymiarowych podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego figuruje ogółem 2962 podatników (dotyczy osób fizycznych) oraz 29 podatników
podatku od nieruchomości, 10 podatników podatku rolnego i 4 podatników podatku leśnego
(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej). Podstawą zapłaty należności z tytułu powyższych podatków w przypadku osób
fizycznych jest decyzja Wójta Gminy, natomiast w przypadku osób prawnych bądź jednostek
nieposiadających osobowości prawnej deklaracja składana przez dany podmiot na każdy rok
podatkowy. W roku 2020 wydano 3123 decyzji określających zobowiązanie z tytułu
powyższych podatków oraz 169 decyzji zmieniających, wydanych w trakcie roku (we
wskazanej liczbie nie ujęto decyzji wydawanych odrębnie na każdego współwłaściciela danej
nieruchomości ). Na wniosek Podatników wydano 2 decyzje w sprawie zastosowania
zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego
gospodarstwa rolnego oraz udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Na podstawie
otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Garwolinie zawiadomień o zmianach w danych
ewidencji gruntów i budynków ( w roku 2020 wpłynęło 194 zawiadomień) wprowadzono
zmiany na poszczególnych kontach podatników, co uwzględniono przy ustalaniu wymiaru
podatku. Zgodnie zobowiązującymi przepisami podatnicy zobowiązani są w przypadku
zaistnienia okoliczności mających wpływ na obowiązek podatkowy złożyć organowi
podatkowemu właściwą informację (o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje
o gruntach, informację o lasach).
W zakresie realizowanych przez referat ds. podatkowych zadań wydano 101 zaświadczeń
(m.in. o figurowaniu w rejestrach podatkowych i wielkości gospodarstwa, o niezaleganiu
w podatkach lub stwierdzających stan zaległości ). W roku 2020 dokonano 4972 operacji
księgowych – zaksięgowano na poszczególnych kontach podatników wpłaty należności
podatkowych ( bieżących i zaległych) osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonane na rachunek bankowy
Urzędu Gminy, w kasie oraz pobrane przez inkasentów.
Niewywiązywanie się przez część podatników z ciążącego na nich obowiązku
podatkowego skutkowało koniecznością wystawienia upomnień, a w przypadku braku ich
skuteczności, wystawiono tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległych
należności podatkowych przez organy egzekucyjne . W ciągu roku wystawiono 612 upomnień
i 35 tytułów wykonawczych. Do organu podatkowego wpłynęło 7 wniosków o umorzenia
zaległości podatkowych.
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Prowadzono odrębną dla każdego inkasenta (10 osób) ewidencję przyjętych od
podatników wpłat należnych podatków. Za inkaso zobowiązań podatkowych naliczano
inkasentom stosowne wynagrodzenie, zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy.
Tabela - Dochody od osób fizycznych i od osób prawnych
Treść

Wpłaty (zł)

Dochody od osób fizycznych
w tym

wpływy z podatku rolnego

279 892,94

wpływy z podatku leśnego

29 309,95

wpływy z podatku od nieruchomości

247 791,45

wpływy z podatku od środków transportowych

31 651,00

Dochody od osób prawnych
w tym

wpływy z podatku rolnego

85,00

wpływy z podatku leśnego

5 253,00

wpływy z podatku od nieruchomości

833 128,10

2.5. Fundusz sołecki
W budżecie gminy Parysów na rok 2020 zostały wyodrębniane środki w ramach
funduszu sołeckiego. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie
decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Propozycję zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać
dostarczona wójtowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną
wydatki. Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów
(łączny koszt zadań nie może przekraczać kwoty funduszu przewidzianej w budżecie gminy na
dany rok).
Wójt Gminy Parysów, w terminie do 31 lipca 2019 r. poinformował sołtysów sołectw
Gminy Parysów o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu
sołeckiego na 2020 r. Sołtysi zostali poinformowani również o maksymalnym terminie
przeprowadzenia zebrań wiejskich, oraz złożenia do Wójta Gminy Parysów wniosków
w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.
Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2020 r. sołtysi przedłożyli Wójtowi
w ustawowym terminie tj. do 30 września 2019 r.
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Tabela - Plan i wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego
Nazwa
Sołectwa
Choiny

Nazwa zadania przedsięwzięcia

Wykonanie

% wyk.

35 600,00

35 542,60

99,84

Remont garażu na samochód OSP Choiny
8 000,00
Remont pomieszczenia w budynku OSP
8 000,00
Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej
3 040,00
Zakup namiotu wystawowego
1 910,00
Zakup regałów na zastawę kuchenną
550,00
Uzupełnienie zastawy kuchennej
2 600,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy we wsi Choiny 11 500,00
OGÓŁEM
18 152,01

8 000,00
8 000,00
3 031,20
1 909,00
508,00
2 594,40
11 500,00
15 900,00

100,00
100,00
99,71
99,95
92,36
99,78
100,00
87,59

Zakup i montaż wiaty przystankowej
Doposażenie pomieszczeń budynku OSP Kozłów w
stoły i krzesła
OGÓŁEM

6 152,01
12 000,00

3 900,00
12 000,00

63,39
100,00

22 898,78

22 898,78

100,00

Parysów

Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukowiec
OGÓŁEM

22 898,78
43 951,60

22 898,78
43 951,60

100,00
100,00

43 951,60

43 951,60

100,00

Poschła

Zakup i montaż kontenera sanitarno – szatniowego
w m. Parysów
OGÓŁEM

15 646,77

13 827,01

88,37

Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej we
wsi Poschła
OGÓŁEM

15 646,77

13 827,01

88,37

18 855,00

18 855,00

100,00

Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej we
wsi Słup
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z
utwardzeniem terenu
OGÓŁEM

10 000,00

10 000,00

100,00

8 855,00

8 855,00

100,00

27 293,94

27 293,94

100,00

Wymiana dachu na budynku OSP Starowola

26 000,00

26 000,00

100,00

Zakup kosiarki spalinowej

1 293,94

1 293,94

100,00

OGÓŁEM

21 228,62

20 997,23

98,91

Zakup ławek i stołów do altany we wsi Stodzew

7 228,62

7 000,00

96,84

Doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew

14 000,00

13 997,23

99,98

OGÓŁEM

37 183,00

37 183,00

100,00

Wymiana dachu na budynku OSP Wola
Starogrodzka
Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola
Starogrodzka
OGÓŁEM
Remont drogi gminnej we wsi Żabieniec

28 500,00

28 500,00

100,00

8 683,00

8 683,00

100,00

17 932,00
17 932,00

17 932,00
17 932,00

100,00
100,00

258 741,72

254 381,16

98,31

Kozłów

Łukówiec

Słup

Starowola

Stodzew
Wola
Starogrodzka

Żabieniec

OGÓŁEM

Kwota

RAZEM
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3. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
3.1. Zasoby materialne gminy
Funkcjonowanie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych gminy
realizujących zadania publiczno – prawne oparte jest na majątku gminy. Wszystkie wartości
zawarte w niniejszej informacji przedstawiają majątek Gminy Parysów łącznie z Urzędem
Gminy, Placówkami Oświaty, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminną Biblioteką
Publiczną.
Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2019 r. ogółem
wynosiła 51 479 306,69zł. Zwiększenia wartości majątku trwałego za 2020 rok wynosi
5 374 178,16zł. Zmniejszenia wartości majątku trwałego za 2020 rok wynosi 13 098,86zł
(dokonano likwidacji budynku po byłej zlewni mleka w Parysowie).
 Place /grunty/ i drogi gminne. Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi
15 540 891,95zł. W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia
2020 r. znajduje się 133,6365ha gruntów, w tym: drogi – 101,4668ha, place i grunty –
25,3097ha, lasy i grunty leśne – 5,8900ha, wody płynące – 0,9700ha. Wykazane grunty są
w bezpośrednim zarządzie Gminy za wyjątkiem gruntów użytkowanych przez szkoły oraz
grunty użytkowania wieczystego.
 Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy. Ogólna wartość
inwentaryzacyjna wynosi 21 330 651,90zł. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości
388 953,72zł. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 7 szt.
o wartości 1 349 303,73zł. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie
gminy – 11szt. o wartości 2 838 089,44zł, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych
(remizy 10szt. garaż 1sz.).
 Obiekty szkolne – 15szt. o wartości 10 902 838,20zł. Budynki o wartości 9 947 988,69zł.
Budowle o wartości 954 849,51zł.
 Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości 1 838 629,15zł, jest to:
 budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 1 104 974,27zł
 budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32zł
 budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 132 818,26zł
 budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 254 786,98zł
 budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 197 855,32zł.
 Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości 988 568,44zł
 Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości 2 849 163,01zł
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 Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 175 106,21zł
 Obiekty i urządzenia energetyczne – 110 472,94zł
 Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 9 852 291,17zł. Gmina jest właścicielem sieci
wodociągowej o długości 73 130 m.b. – wartość 4 811 755,07zł, oraz sieci kanalizacji
ściekowej o długości 8 700 m.b. – wartość 5 040 536,10zł
 Środki transportu – 1 031 211,61zł. Mienie komunalne obejmuje 9 samochodów
pożarniczych o wartości 879 193,11zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży
pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 117 748,50zł i
4 ciągniki rolnicze o wartości 34 270,00zł
 Ruchomości i wyposażenie – 3 613 787,12zł
 Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki,
zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we
wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość 3 613 787,12zł.
W roku 2020 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych
kwotę 221 970,86zł.
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA
4.1. Drogi gminne
Infrastruktura transportowa i transport drogowy na terenie gminy Parysów oparte
są na następujących drogach publicznych, które przebiegają przez ten teren:
 droga wojewódzka DW 802, 805,
 drogi powiatowe,
 drogi gminne.
Powyższa siatka drogowa daje gminie bardzo dobre możliwości komunikacyjne,
handlowe i perspektywy dalszego rozwoju ekonomicznego. Połączenia pomiędzy gminą,
a ważnymi ośrodkami społeczno - gospodarczymi w regionie funkcjonują w oparciu
o zbiorową komunikację publiczną oraz prywatne firmy transportowe (połączenia
autobusowe).
Łączna długość dróg publicznych na terenie Gminy wynosi około 100 km, w tym około
48 km o nawierzchni twardej. Powiązania z sąsiadującymi gminami realizują drogi powiatowe:
nr 1313W i nr 1314W – z gminą Pilawa, droga nr 2246W – z gminą Siennica, droga nr 1316W
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z gminą Latowicz i droga nr 1317W z gminą Borowie. Łączna długość dróg powiatowych na
terenie Gminy wynosi 32 km, w tym ponad 26 km o nawierzchni twardej ulepszonej. Według
stanu na 31.12.2020 roku Gmina Parysów posiada w swoim zarządzie drogi gminne o łącznej
długości 45, 671 km o zróżnicowanej nawierzchni, są to drogi:
 twarda, ulepszona bitumiczna

– 19,982 km

 gruntowa

– 3,756 km

 żwirowo - żużlowa

– 15,386 km

 brukowa

– 0,073 km

 kostka

– 0,480 km

 tłuczniowa

– 5,994 km

 betonowa

– 0,086 km

W roku 2020 r. zrealizowana została:
 Przebudowa drogi nr 130906U w m. Poschła. W ramach przebudowy wykonano jezdnię
o nawierzchni bitumicznej na długości 500 m o średniej szerokości 4,5 m.
 Przebudowa drogi we wsi Choiny, na długości 240 mb, nawierzchnia asfaltowa o szerokości
3 m.
 Remont drogi we wsi Żabieniec. Wykonanie podbudowy z betonu kruszonego o pow.

1 200,00 m2.
W ramach bieżącego utrzymania dróg dokonywano równania nawierzchni dróg,
dowożono pospółkę żwirową, tłuczniową i gruzobeton, dokonywano jej rozplantowania
w miejscach powstawania przełomów w nawierzchni. Wykonano remonty dróg dojazdowych
do łąk polegające na dowiezieniu i rozplantowaniu pospółki w miejsca zaniżone. Ponadto
wykonano remont przepustów w pasach drogowych, zakupiono masę asfaltową na zimno
i wykonywano naprawę powstałych dziur w jezdniach bitumicznych, w okresie zimowym
w ramach zimowego utrzymania dróg wykonywano ich odśnieżanie oraz posypywanie
mieszaniną piasku z solą, usuwano zakrzaczenia w pasach drogowych, koszono pobocza.
Obecnie na terenie gminy Parysów zamontowanych jest ok. 600 czynnych opraw
oświetlenia ulicznego. Jest to oświetlenie typu LED . Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania
awarii oświetlenia ulicznego.
4.2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Gmina Parysów w 2020 r. zrealizowała ze środków inwestycyjnych następujące zadania
z zakresu rozbudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej:
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 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parysów. W ramach zadania
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 244,50 mb, w tym:
 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm o 165,00 mb,
 kanał tłoczny z rur PE Ø 160 mm o długości 79,50 mb,
 przepompownia ścieków o średnicy 1200 mm wraz z ogrodzeniem – 1 szt.
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Parysów. Zadanie podzielone było na 3 części:
Część I obejmowała wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci
wodociągowej w miejscowości Parysów, o następujących parametrach:
W ramach części II zadania wybudowano:
 sieć kanalizacji sanitarnej o długości – 2 218,23 mb.: przewody grawitacyjne z rur PVC
„S" 200 mb o długości L = 1 993,48 mb, w tym przewiert sterowany rurą PE o śr. 225x13,4
mm L = 430,80 mb; studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 425 mm, na sieci –
53 szt., studnie rozprężne z kręgów żelbetonowych Ø 1000 mm, na sieci – 2 szt., studnie
rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200 mm, na sieci – 14 szt., rurociąg tłoczny PE110
o długości L = 142,75 mb, pompownia ścieków PT DN1200 – 1 kpl, przykanaliki z rur PVC
Ø 160 o długości L = 82,00 mb.
 sieć wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm o dł. = 527,67 mb.
Część II obejmowała wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przykanalików sanitarnych
do istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy trasie budowanych sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z dokumentacją projektową.
W ramach części II zadania wybudowano:
 przyłącza wodociągowe Ø40 mm – 7 szt., o łącznej długości 244,92 mb;
 przyłącza sanitarne o śr. zew. 160 mm – 27 szt., o łącznej długości 391,78 mb.
Część III - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parysów" w systemie „zaprojektuj
i wybuduj. W ramach zadania wybudowano:
 sieć wodociągową z rur PVC Ø 110 mm o dł. 179,50 mb,
 hydranty pożarowe nadziemne DN 80 – 2 kpl,
 przyłącza wodociągowe – 2 szt. o łącznej długości 122,5 mb.
Wartość zadania wyniosła 43 050,00 zł (środki własne).
W wyniku realizacji powyższych zadań stan rzeczowy w zakresie wodociągów i kanalizacji
sanitarnej na koniec 2020 r. na terenie Gminy Parysów przedstawia się następująco:
 długość sieci wodociągowej

73,13 km

 przyłącza wodociągowe

1195 szt.
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 długość sieci kanalizacji sanitarnej
 przyłącza kanalizacyjne

8,8 km
281 szt.

Istniejąca sieć wodociągowa jest zasilana ze stacji uzdatniania wody w Parysowie
i w Woli Starogrodzkiej, które aktualnie stanowią zabezpieczenie do zasilania wodociągów
w całej Gminie. Na terenie gminy Parysów funkcjonuje mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w miejscowości Parysów. Odbiornikiem oczyszczonych
ścieków jest Kanał Parysowski, uchodzący do rzeki Rydni, dopływu rzeki Świder.
Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje miejscowość Parysów. Ścieki z gospodarstw
w

pozostałych

miejscowościach

odprowadzane

są

do

wybieralnych

zbiorników

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość ścieków odprowadzonych
z gminnej oczyszczalni ścieków w 2020 roku wynosi 28,61 tyś. m3
W 2020 r. stawki opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców nie
uległy zmianie i wynosiły: 2,14 zł za 1 m3 dostarczanej wody i 4,30 zł za 1 m3 odebranych
ścieków.
4.3. Sieć gazowa
Na terenie gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 mm Puławy Warszawa, od którego został wybudowany z układu zaporowo - upustowego gazociąg
wysokiego ciśnienia DN 150 mm do Stoczka Łukowskiego z odgałęzieniem do miejscowości
Parysów, a najbliższa stacja redukcyjno – pomiarowa znajduje się w miejscowości Parysów.
Do sieci podłączonych jest 5 miejscowości: Parysów, Choiny, Stodzew, Starowola, Kozłów.
Liczba budynków z przyłączem gazowym wg stanu na 31.12.2020 r. wynosi 379. W roku 2020
zakończono prace związane z gazyfikacją wsi Poschła.
5. INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW, POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII
5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podstawowym dokumentem planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy,
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów zostało uchwalone przez Radę Gminy
w Parysowie

uchwałą

nr XXIII/115/2016

w

sprawie uchwalenia

zmiany

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów.
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Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń
studium.
W wyniku dokonanej analizy studium zaszła konieczność jego zmiany. Zmiany te zostały
przeprowadzone i uchwalone uchwałą Rady Gminy w Parysowie nr XLVI/249/2018 z dnia 30
marca 2018 r.
5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego.

Cały

obszar

Gminy

Parysów

objęty

jest

miejscowym

planem

zagospodarowania przestrzennego, który został zatwierdzony uchwałą nr XIII/60/03 Rady
Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2003 r.
W 2020 roku została rozpoczęta procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębach geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła i Starowola.
Uchwała

nr

października 2020r.

XXV/143/2020

Rady

w sprawie przystąpienia

Gminy
do

sporządzenia

Parysów z
miejscowego

dnia 28
planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów w obrębach geodezyjnych Parysów,
Kozłów, Poschła, Starowola prowadzi do zastąpienia ustaleń obowiązującego planu
zatwierdzonego w/w uchwałą z 2003 roku. Wynika to z potrzeby umożliwienia realizacji nowej
zabudowy w wyznaczonych strefach K - ochrony krajobrazu.
W nowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwe będzie wprowadzenie możliwie
bardziej wprowadzenie bardziej szczegółowych ustaleń i w rezultacie zagospodarowanie
terenów w sposób bardziej kontrolowany, zapewniający większy ład przestrzenny
i zrównoważony rozwój terenów gminy.
W 2020 roku z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wydano:
 wypisów i wyrysów - 44
 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości – 90.
W 2020 roku nadano 28 numerów porządkowych dla nowo wybudowanych budynków.
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5.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parysów przyjęto uchwałą nr X/59/15 Rady
Gminy w Parysowie z dnia 18 grudnia 2015 r. PGN to dokument strategiczny, którego celem
jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym
elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną
wizję gminy. Powinny one być: konkretnie określone, mierzalne, ambitne, realne i określone w
czasie. Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on jasno i mierzalnie
zdefiniowany (w postaci względnej lub bezwzględnej). Plan ma również za zadanie określić,
jak gmina zrealizuje wyznaczone cele. Celem głównym – strategicznym Planu jest poprawa,
jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Parysów poprzez dążenie do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku

2020.

Celem

szczegółowym jest osiągnięcie zmniejszenia emisji, CO2 do roku 2020 w stosunku do
wielkości emisji wyznaczonej dla roku bazowego 2014, poprzez następujące kierunki działań:
 prowadzenie działań termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej,
 modernizacja lokalnych źródeł ciepła - wymiana niskosprawnych kotłów na nowe kotły o
wysokiej sprawności,
 zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacja pomp ciepła,
 wspomaganie wprowadzania nowych technologii, modernizacji lub nowych inwestycji
 prowadzonych przez podmioty gospodarcze na terenie gminy poprzez usuwanie barier
administracyjnych, pomoc w uzyskaniu środków finansowych, uzyskanie wymaganych
decyzji administracyjnych,
 zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia ulic,
 działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) w zakresie
podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym promocja wykorzystywania
OZE,
 usprawnianie zarządzania energią na poziomie odbiorców – w perspektywie wprowadzanie
inteligentnych liczników dla wszystkich mediów energetycznych.
Do zadań przyczyniających się do realizacji celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
należy zaliczyć inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Parysów.
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5.4. Program rewitalizacji
Program Rewitalizacji Gminy Parysów został przyjęty uchwałą Nr XXIX/151/2017
Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2017 r. W ramach Programu Rewitalizacji Gminy
Parysów przeprowadzono diagnozę wszystkich sfer wymienionych w Wytycznych, a zatem
sfery: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.
W szczególności przeprowadzono pogłębioną analizę kwestii społecznych, dla określenia
potrzeb podjęcia działań o charakterze społecznym. Dzięki tak szerokiej analizie możliwe stało
się wyodrębnienie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze
i oddziaływaniu. Pozwala to na podniesienie skuteczności i trwałości wskazanych w dalszej
części Programu projektów rewitalizacyjnych oraz wskazuje możliwość partycypacji
mieszkańców we współdecydowaniu o obszarze objętym rewitalizacją.
Po dokonaniu diagnozy, jako obszar rewitalizacji w Gminie wskazano miejscowość
Parysów. Negatywne zjawiska zdiagnozowane analizą wskaźnikową przeplatają się z innymi
czynnikami mającymi negatywny wpływ na rozwój samej miejscowości, ale również na
rozwój lokalny całej Gminy Parysów. Obszar rewitalizacji - miejscowość Parysów - położony
jest w środkowo - wschodniej części Gminy, pełni funkcję miejscowości gminnej. Obszar
rewitalizacji ma powierzchnię 754, 0094 ha, co stanowi 11, 76 % powierzchni Gminy Parysów.
Na podstawie diagnozy określono problemy w poszczególnych sferach na zdefiniowanym
obszarze, który podlegać będzie rewitalizacji. W rezultacie wyodrębniono następujące cele
rewitalizacji oraz kierunki działania, zmierzające do eliminacji bądź ograniczenia
zaobserwowanych negatywnych zjawisk oraz odpowiadające potrzebom:
 Sfera społeczna potrzeby: wsparcie rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym

w szczególności rodzin ubogich oraz tych, w których występuje bezrobocie - Realizacja
potrzeb: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie realizuje zadania pomocy
społecznej;
 potrzeby: istnieje potrzeba otoczenia opieką osób starszych i niepełnosprawnych, które mają
bardzo ograniczony dostęp do oferty kulturalnej, ale także możliwości wykonywania pracyRealizacja potrzeb: w 2019 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Gminny Klub
Seniora. Zadanie to realizowane było w 2020 r.
Sfera środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna i techniczna
 potrzeby: − poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej – modernizacja infrastruktury,
w tym przestrzeni Rynku w Parysowie: chodniki, drobna infrastruktura, miejsca parkingowe
- dla organizacji i zaprowadzenia ładu przestrzennego, a także przywrócenia funkcji
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poszczególnych części Rynku oraz obiektów i przestrzeni pełniących funkcje użyteczności
publicznej - Realizacja potrzeb: w 2019 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę Rynku w Parysowie.
Realizację zadania rozpoczęto w 2019, natomiast zakończenie nastąpi w roku 2020. Odnowa
Rynku przyciągnie tu mieszkańców dzieci, młodzież i osoby dorosłe, którzy zyskają
miejsce, w którym mogą odetchnąć, spotkać się, porozmawiać, a jednocześnie nacieszyć
widokiem rodzinnej miejscowości. Rynek stał się również miejscem atrakcyjnym
i bezpiecznym, gdzie w przyszłości odbywać się będą lokalne imprezy. W ten sposób
mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą brać aktywny udział w życiu kulturalnym –
uczestniczyć w kulturze i ją współtworzyć. Będą czuli się dumni z lokalnych i regionalnych
tradycji oraz odpowiedzialni za otoczenie, w którym żyją. W wyniku realizacji projektu
wzrośnie atrakcyjność Rynku, przestrzeń zostanie uporządkowana, powstaną miejsca
parkingowe.
 potrzeby: prowadzenie działań inwestycyjnych - Realizacja potrzeb: w 2020 roku wykonano
budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Parysów.
 potrzeby: prowadzenie działań inwestycyjnych - Realizacja potrzeb: w 2020 roku wykonany
został remont dachu budynku OSP w Woli Starogrodzkiej, przebudowa pomieszczeń w
budynku OSP Wola Starogrodzka, wymiana dachu na budynku OSP Starowola, wymiana
dachu na budynku OSP Stodzew, wymiana dachu na budynku OSP Choiny, modernizacja
remizy OSP Kozłów.
5.5. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
Mieszkaniowy zasób Gminy Parysów oraz zasady polityki czynszowej reguluje
uchwała Nr X/49/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 26.04.2019 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Parysów na lata
2019 –2023. Zasób obejmuje 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 243,05 m2,
usytuowanych w 2 budynkach. W latach 2019 –2023 nie planuje się też zwiększania zasobu
mieszkaniowego Gminy Parysów, ani budowy nowych budynków mieszkalnych. Stan
techniczny budynków należących do zasobu Gminy Parysów jest uzależniony od wieku
budynków, ich utrzymania oraz przeprowadzanych w przeszłości remontów. Gmina nie planuje
sprzedaży, ani zakupu mieszkań na potrzeby gminy.
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5.6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Parysów
na lata 2009 - 2032” został przyjęty uchwałą Nr XXX/100/09 Rady Gminy Parysów – Komisarz
Rządowy w dniu 16 września 2009 roku i jest zgodny z zapisami Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski i zakłada :
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium kraju,
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Gmina Parysów wspiera aktywnie właścicieli nieruchomości w realizacji powyższych działań.
W 2020 r. na podstawie przekazanych informacji przez mieszkańców odebrano i
unieszkodliwiono 76,373 ton tych wyrobów z 27 nieruchomości. Pozyskano na ten cel dotacje
w kwocie 19 780,21 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania w 2020 r. wyniósł 19 780,21 zł.
5.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Parysów w 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XX/114/2020 Rady Gminy
Parysów z dnia 30.03.2020 r. zmieniony uchwałą nr XXI/124/2020 Rady Gminy Parysów z
dnia 19.06.2020 r.
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów realizowane jest poprzez
odławianie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
opiekuna. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, w przypadku zdarzeń
drogowych z ich udziałem realizowane jest przez Gminę Parysów na podstawie umowy
zawartej z gabinetem weterynaryjnym - lekarz weterynarii Radosław Maszkiewicz z/s w
Trabkach.
W 2020 r. Gmina Parysów miała podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Strzelcach a następnie z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym Jarosław
Dudzik z/s w Cedzynie, na odławianie i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
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W 2020 r. zapewniono opiekę 19 bezdomnym psom, w tym do adopcji oddano 5 psów. Koszt
realizacji całego zadania w 2020 r. przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł
23 074,68 zł.
5.8. Program współpracy gminy Parysów z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
Roczny program współpracy Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 r. został uchwalony uchwałą nr XVII/88/2019 Rady Gminy
Parysów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
Gminy Parysów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
Konsultacje do projektu uchwały zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr IV/12/2011
Rady Gminy w Parysowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Z projektem
programu można było zapoznać się na stronie internetowej gminy, w jej siedzibie i w
prowadzonym przez gminę Biuletynie Informacji Publicznej.
W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ze strony organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań, o których jest mowa
w Programie, jest określana w budżecie gminy. Do form współpracy pozafinansowej należy:
pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki budżetu Gminy,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami, udostępnienie lokali użytkowych
lub gruntów z zasobów Gminy pod działalność statutową związaną z realizacją zadań.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w każdym roku w budżecie gminy są zaplanowane środki na realizację zadań
z tego zakresu. Wójt Gminy zarządzeniem ogłosił w 2020 r. otwarty konkurs ofert w obszarze
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Parysów.
Gmina Parysów współpracując z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku dążyła do
realizacji przyjętych w programie priorytetów. W celu realizacji priorytetowych zadań
przyjętych w programie zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem nr 6/2020
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Wójt Gminy Parysów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w dniu 29 stycznia 2020 r. Konkurs
dotyczył zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Parysów w 2020
roku”.
Na zadanie przeznaczono 45 000 zł. W 2020 roku w ramach zadania: upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w Gminie Parysów - na konkurs wpłynęła 1 oferta od Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Parysów, która spełniała wymogi formalne i
merytoryczne. Z organizacją pozarządową została podpisana umowa na realizację zadań
określonych w ofercie. W zadaniu środki zostały rozdysponowane. Urząd pomagał organizacji
udostępniając nieodpłatnie pomieszczenia i obiekty sportowe.
Głównym celem programu było pobudzenie aktywności społecznej w środowisku
lokalnym, budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami
pozarządowymi oraz wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
Z realizacji powierzonych zadań organizacja sporządziła sprawozdanie. Z przyznanej dotacji
najczęściej pokrywane były koszty: utrzymanie obiektów sportowych; obsługi trenerskiej,
sędziowskiej i medycznej; opłaty regulaminowe, wpisowe; zakup sprzętu i strojów sportowych;
transport zawodników itp.
5.9. Ewidencja zabytków gminnych
Gmina Parysów nie posiada programu nad zabytkami. Ewidencja zabytków w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytków ujęta została w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy. Do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Parysów wchodzi 58
zabytków nieruchomych. W wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisano zostały zabytki:
 wiatrak koźlak, koniec XIX w. - Parysów nr rej.: A-118/582 1962-04-02
 Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1904 – 1926. Kościół z późnorenesansowym
ołtarzem z I połowy XVII wieku oraz namalowanym na desce obrazem Matki Boskiej
Parysowskiej z I połowy XVIII wieku w Parysowie - Parysów nr rej.: A-791 2008-04-07,
 Kaplica cmentarna p.w. św. Rocha, Cmentarz rzym.-kat. (stara część). 2. ćw. XIX w. Parysów nr rej.: A-799 2008-05-15
 Cmentarz rzymskokatolicki z przełom XVIII/XIX w. - Parysów nr rej.: A-799 2008-0515
 Grodzisko wczesnośredniowieczne tzw. „Góra Bony” lub „Kopiec” grodzisko otacza fosa
o szerokości 10-20 m - Kozłów nr rej.: 936 1971-11-15.
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W 2020 roku na podstawie uchwały nr

XXIII/135/2020 Rady Gminy Parysów z dnia

17 września 2020 r. udzielona została dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Parysowie na zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac
konserwatorskich i restauratorskich pn. „ Przebudowa parkanu przy kościele od strony
wschodniej”, polegających na remoncie części ogrodzenia kościoła parafialnego, wpisanego
do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.
5.10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie
z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie dla Gminy Parysów na lata 2016-2020 powołany został Zespół Interdyscyplinarny
zarządzeniem Wójta Gminy Parysów nr 62/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku. Zespół
Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy
podopiecznemu lub całej rodzinie, działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się
w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego
problemu w rodzinie. Celem ZI jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, min:
 pomoc osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom, grupom problemowym i środowiskom
dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów,
 efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
problemu,
 współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej,
policji, GKRPA, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych oraz specjalistów w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Do zadań Zespołu/ grup roboczych należy w szczególności:
 opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,
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 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań,
 przekazywanie dokumentacji z pracy tych grup do Prokuratury Rejonowej lub Posterunku
Policji w momencie podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy w celu wykorzystania
do prowadzonych postępowań w indywidualnych przypadkach.
„Niebieska Karta”- to rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych
nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie
działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele
policji, OPS, ochrony zdrowia i GKRPA. Wszczęcie procedury NK następuje poprzez
wypełnienie formularza A przez przedstawiciela w/w podmiotów i niezwłocznie zostaje
przekazany do Przewodniczącego ZI, który z kolei niezwłocznie przekazuje go członkom ZI
lub grupy roboczej. ZI/ grupy robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych
z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury NK. Dokonują
analizy sytuacji rodzinnej – wypełniając formularz NK-C z osobą wobec której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK-D z osobą, wobec której istnieje podejrzenie,
że stosuje przemoc w rodzinie. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
 Przewodnicząca ZI,
 Pracownik socjalny GOPS w Parysowie,
 Specjalista pracy socjalnej GOPS w Parysowie,
 Pedagog szkolny Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie,
 Asystent Rodziny GOPS w Parysowie,
 Dzielnicowy Zespołu ds. Prewencji Policji w Parysowie,
 Kurator rodzinny – Sąd Rejonowy w Garwolinie,
 Członek GKRPA w Parysowie,
 Pielęgniarka środowiskowa – NZOZ w Parysowie.
W ramach bezpośrednich działań ZI w 2020 roku:
 odbyło się 5 posiedzeń ZI oraz 13 posiedzeń GR łącznie 18 spotkań,
 wpłynęły 24 Niebieskie Karty , w tym wszczęte przez Policję – 23, GOPS 1,
 liczba kontynuowanych procedur NK – 10,
 liczba przekazanych przez Zespół zawiadomień do organów ścigania -1,
 liczba zakończonych przez ZI procedur NK łącznie - 33 w tym: zakończenia przemocy
w rodzinie oraz zrealizowania ind. planu pomocy -26; braku zasadności podejmowania
działań – 7.
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Tabela - Charakterystyka osób, wobec których istnieje podejrzenie,
że są dotknięte przemocą w rodzinie
KOBIETY:
w tym

20

MĘŻCZYŹNI:

do 18 roku

0

od 18-67 lat
powyżej 67 roku

w tym

4

do 18 roku

1

19

od 18-67 lat

2

1

powyżej 67 roku

1

Tabela - Charakterystyka osób, wobec których istnieje podejrzenie,
że stosują przemoc w rodzinie w przedziale wiekowym 18-67 lat
Charakterystyka osób, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie

Ogółem
w tym

24

Kobieta

2

Mężczyzna

22

Tabela - Efekty działań Zespołu Interdyscyplinarnego
Efekty działań

Ilość

Zmotywowani do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
Skierowanie do Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w
Pilawie, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej
doznających przemocy
Osadzenie w ZK w Siedlcach
Poddanie się terapii stacjonarnej
NK w toku procedury sądowej
Skazani wyrokiem Sądu za znęcanie nad rodziną
Nadzór kuratora sądowego

5 mężczyzn
1 kobieta
7 osób
2
6
7 procedur
2 sprawców
3 rodziny

5.11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 r. Rady Gminy Parysów został uchwalony
Gminny

Program

Przeciwdziałania

Profilaktyki
Narkomanii

i
na

Rozwiązywania
2020r.

Problemów

Podstawowe

zadania

Alkoholowych
Gminnej

oraz

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania,
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
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spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu
i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu. Rok 2020 został zdominowany przez stan
epidemii COVID-19, co skutkowało wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
W związku z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i
związanymi z tym obostrzeniami, zmianie uległo funkcjonowanie różnych instytucji i
placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
które nie mogły korzystać w formie stacjonarnej z pomocy w Placówce wsparcia Dziennego ,
gdzie zajęcia zostały zawieszone decyzją Wojewody Mazowieckiego. Pomoc natomiast
obejmowała zarówno kontakty telefoniczne z wychowawcami z placówki, kontakty mailowe,
kontakty za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
Specjalista terapii uzależnień przyjmował osoby kierowane przez komisję, zespół
interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej lub zgłaszające się indywidualnie w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w
godz.12. Koszt dyżurów w 2020 roku wyniósł 4800 zł. W okresie ograniczeń i rygorów
epidemiologicznych, konsultacje udzielane były w formie teleporad, odbywały się one nie tylko
w dniach i godzinach pełnienia dyżurów. Dwie osoby zostały skierowane do Szpitala
Psychiatrycznego w Łukowie. W sprawie czterech osób - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wnioskowała do Sądu Rejonowego w Garwolinie o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie zamkniętym lecznictwa odwykowego z powodu
nadużywania alkoholu.
Gminna Komisja odpowiadała na wnioski prokuratury dotyczące skierowań na
przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu, przyjmowała wnioski o objęcie leczeniem
odwykowym, wzywała na rozmowy z członkiem komisji, brała udział w posiedzeniach zespołu
interdyscyplinarnego, kierowała na rozmowy z psychoterapeutą, opiniowała wnioski o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5.12. Realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca
przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad
środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo48
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wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje
kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.
Do zadań asystenta rodziny należy wsparcie psychiczno - emocjonalne, doradcze,
mediacyjne, wychowawcze, aktywizujące rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie
pokonywała trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Działania
asystenta i rodziny zmierzają do usamodzielnienia rodziny i pozostawienia dzieci w rodzinie,
w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.
Ponadto asystent rodziny pracuje z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w celu powrotu dzieci do tych rodzin. Po zakończeniu pracy asystenta z rodziną oraz
w przypadkach rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzony jest monitoring sytuacji dzieci w tych
rodzinach przez pracowników socjalnych.
W 2020 r. asystent prowadził pracę z 8 rodzinami, w tym 1 rodzina zgodnie z ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zakończono
współpracę z 2 rodzinami, w tym 1 ze względu na osiągnięcie celów, 1 z powodu zakończenia
współpracy przez rodzinę. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia
się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny
prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do
aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona
także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Jednym z działań w zakresie pomocy rodzinom, a w szczególności dzieciom jest
działalność placówki wsparcia dziennego – świetlicy, która w roku 2020 kontynuowała
działalność w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie przy ulicy Borowskiej 1.
Do Świetlicy w 2020 r. uczęszczało łącznie 35 wychowanków.
5.13. Strategia Rozwoju Gminy Parysów
Strategia Rozwoju Gminy Parysów na lata 2015 - 2022 przyjęta przez Radę Gminy
w Parysowie uchwałą nr XXVI/138/2016 Rady Gminy w Parysowie z 28 grudnia 2016 roku
jest

podstawowym

instrumentem

długofalowego

zarządzania

jednostką

samorządu

terytorialnego, określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy.
Strategia stanowi koncepcję rozwoju, wytycza cele rozwoju oraz kierunki działania. Jest
ona instrumentem stymulowania procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na terenie
gminy, a w szczególności: dyktuje główne kierunki rozwoju gminy; stanowi plan będący
podstawą do podejmowania decyzji rozwojowych; zwiększa spójność decyzji podejmowanych
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przez władze samorządowe; pozwala na lepsze zagospodarowanie zasobów gminy; stanowi
podstawę do ubiegania się o środki finansowe z krajowych i zagranicznych funduszy
pomocowych; informuje mieszkańców i inwestorów o spodziewanych kierunkach rozwoju
gminy. Strategia spełnia, zatem funkcję: materiału informacyjnego, określającego aktualny
potencjał społeczny, ekonomiczny i gospodarczy gminy programu działania dla władz
lokalnych formalnej podstawy umożliwiającej ubieganie się o środki wsparcia z budżetu
państwa oraz o środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; materiału promocyjnego.
Zadania przyjęte do realizacji w czasie obowiązywania planu uzależnione są od uzyskania
dofinansowania zewnętrznego.
W 2020 roku zostały wykonane zadania inwestycyjne zawarte w harmonogramie
przedsięwzięć na lata 2015 - 2022:
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parysów
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Parysów
 przebudowa drogi gminnej Nr 130906W w miejscowości Poschła
 przebudowa drogi we wsi Choiny
 przebudowa drogi we wsi Stodzew
 przebudowa mostu na rzece Rydnia w m. Kozłów
5.14. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych uchwałą nr XXVI/138/2016 Rady
Gminy w Parysowie z 28 grudnia 2016 r. przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Parysów na lata 2016 –2022. Strategia ta określa główne problemy
społeczne w oparciu o diagnozę, a także wskazuje kierunki działań w celu rozwiązywania tych
problemów. Źródłem wiedzy na temat lokalnych problemów społecznych i działań samorządu
w obszarze polityki społecznej jest też coroczna ocena zasobów pomocy społecznej
dokonywana na podstawie art. 16 a ustawy o pomocy społecznej. Analizując powyższe
dokumenty, można zbudować prognozę na najbliższe lata w tym obszarze i wskazać priorytety
w kształtowaniu polityki społecznej. Zadania gminy z obszaru polityki społecznej wykonuje w
Gminie Parysów głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie.
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5.15.Gospodarka odpadami
Gmina Parysów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część
roku. W celu odebrania i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 r. zostało
przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i zawarta umowa z
wykonawcą usługi firmą " EKOLIDER " Jarosław Wyglądała z/s w Lucinie do 31.12.2020
roku. Zadanie w 2020 roku obejmowało odbiór i zagospodarowanie odpadów z ok. 1139
nieruchomości, w tym z 1071 nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Parysów.
Selektywną zbiórkę zadeklarowało 3 849 mieszkańców, w sposób zmieszany odpady
gromadzi 29 mieszkańców. Ponadto na dzień 31.12.2020 r. z nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne złożono 44 deklaracji. 27 z nich zadeklarowało
segregację odpadów komunalnych, zaś 17 oddawało odpady zmieszane. Na terenie Gminy
Parysów znajdowało się 24 domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, właściciele 21
zadeklarowało segregację odpadów komunalnych, natomiast właściciele 3 nieruchomości
oddawali odpady zmieszane. Całkowity koszt realizacji zadania został określony na kwotę 694
555,40zł.
Uchwałą XII/56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmienioną uchwałą nr XIII/65/2019
z dnia 15 lipca 2019 r. Rada Gminy Parysów dokonała wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła stawki opłaty. Natomiast uchwałą nr
XX/98/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r., zmienioną uchwałą nr XVI/82/2019 z dnia 4 listopada
2019 r. oraz uchwałą nr XVIII/97/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określiła termin, częstotliwość
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Tabela - wysokość ustalonych stawek opłat
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odpady zbierane i odbierane
Nieselektywnie
Selektywnie
Stawki opłat dla
nieruchomości
zamieszkałych
Stawki opłat dla
nieruchomości
niezamieszkałych, zależnie
od ilości odpadów

Stawki opłat dla
nieruchomości, na których
znajdują się domki
letniskowe lub innych
nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie
przez część roku

26 zł od osoby za miesiąc

13 zł od osoby za miesiąc

33 zł/miesiąc – pojemnik 120 1
65 zł/miesiąc – pojemnik 240 1
175 zł/miesiąc – pojemnik 1100 1
836 zł/miesiąc - kontener KP 5
1 172 zł/miesiąc - kontener KP
7
1 823 zł/miesiąc - kontener KP 10
16 zł/miesiąc - kosz 60 l
300 zł na rok

60 zł/miesiąc – pojemnik 120 1
110 zł/miesiąc – pojemnik 240 1
300 zł/miesiąc – pojemnik 1100 1
1 500 zł/miesiąc - kontener KP 5
2 000 zł/miesiąc - kontener KP 7
2 650 zł/miesiąc - kontener KP 10
32 zł/miesiąc - kosz 60 l
165 zł na rok

Odpady z poszczególnych miejscowości zabudowy jednorodzinnej odbierane są według
ustalonego harmonogramu. W 2020 roku z terenu Gminy Parysów zebranych zostało 665,8100
Mg odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Parysów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany na terenie nieruchomości należącej do Gminy Parysów położonej
pod adresem w Parysowie przy ul. Garwolińskiej 46 w drugą sobotę miesiąca, w godzinach 8001400. Obsługę oraz wyposażenie punktu zapewniała firma EKOLIDER.
Koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych za rok 2020 wyniósł 622 080,00zł.
5.16. Ochrona środowiska
Jednym z zadań własnych Gminy Parysów jest ochrona środowiska. Gmina podejmuje
liczne działania w celu realizacji tego zadania. W tym celu w 2020 roku gmina przystąpiła do
projektu, współfinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
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w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze
2020) pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Parysów”.
Podstawowym celem inwentaryzacji było zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji
(lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych), w których spalanie odbywa się
w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich
parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady
z gospodarstw domowych, i które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza
na terenie województwa mazowieckiego.
Ogółem zostało objętych inwentaryzacją 1138 gospodarstw domowych. Dominującym
źródłem ogrzewania domów oraz lokali użytkowych w gminie Parysów jest niskiej jakości
węgiel i jego pochodne oraz drewno.
W poszczególnych miejscowościach gminy Parysów średnioroczne zużycie opału jest
zróżnicowane. Najwięcej niskiej jakości węgla zużywa się w Parysowie. Najmniej
w miejscowości Kozłów i Słup. Drewna jako opału najwięcej zużywa się w miejscowościach
Stodzew, Słup, Poschła oraz Żabieniec.
Na ten cel Gmina Parysów uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 974zł.
W 2020 r. rozpatrzono 48 zgłoszeń dotyczących zamiaru wycięcia drzew,
przygotowano 7 decyzji w sprawach związanych z usunięciem drzew, wystąpiono do Starostwa
Powiatowego z wnioskami o umorzenie opłat oraz usunięcie drzew – złożono 4 wnioski.
Ogólny stan środowiska przyrodniczego na terenie Gminy ogólnie można ocenić, jako
dobry. Na terenie Gminy Parysów, głównie w rejonie rzeki Świder występują obszarowe formy
ochrony przyrody, do których należą Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu - Obszary
Natura 2000.
6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Siedzibą władz gminy Parysów jest m. Parysów. Organami gminy jest Rada Gminy
i Wójt Gminy. W gminie Parysów Rada Gminy liczy 15 radnych. Organy gminy wykonują
swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Rada
Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych
przez mieszkańców w drodze referendum. Wewnętrznymi kolegialnymi organami rady są
komisje rady. W 2020 roku odbyło się 10 sesji Rady Gminy, 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
1 posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 5 wspólnych posiedzeń wszystkich
Komisji, 3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Gminy podjęła 66 uchwał.
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W 2020 r. było 1 rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające 1 uchwałę w całości, 1 uchwała
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekająca nieważność 1 uchwały
w całości oraz 1 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzający
nieważność 1 uchwały w części. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego przekazano 19 uchwał. W 2020 roku funkcjonowała transmisja posiedzeń rad
i udostępniania imiennych wyników głosowania.
Wszystkie uchwały przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach, zaś uchwały dotyczące finansów do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach w ustawowym terminie 7 dni. Uchwały stanowiące gminne akty
prawne zostały przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Parysowie. Wszystkie
podjęte uchwały są zrealizowane bądź są w trakcie realizacji. Nie napotkano na znaczące
trudności w realizacji zadań i obowiązków nałożonych uchwałami Rady Gminy. W
analizowanym roku do Rady Gminy Parysów nie wpłynęła żadna skarga. Wpłynęły 3 petycje.
Tabela - Wykaz uchwał Rady Gminy Parysów
Numer

Tytuł uchwały

Informacja o stanie realizacji

uchwały

uchwały

XIX/103/2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Parysów na rok 2020

XIX/104/2020

w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym Gminy
Parysów”

XIX/105/2020

w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020
r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Parysów

XIX/106/2020

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie
zmiany prawa miejscowego
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Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach; do Przew. GKRPA; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, na BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach; Dyrektorom szkół; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
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XIX/107/2020

XIX/108/2020
XIX/109/2020
XX/110/2020
XX/111/2020

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi
Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na
uchwałę Rady Gminy w Parysowie nr
XX/101/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Parysów”
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
Parysów na rok 2020
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
Parysów na rok 2020

XX/112/2020

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych w drodze
powiatowej Nr 1313W w m. Wola Starogrodzka

XX/113/2020

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg
gminnych w miejscowości Łukówiec

XX/114/2020

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów
w 2020 r.

XX/115/2020

w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w
Parysowie nr XLII/226/2018 z dnia 24 maja 2018
r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy
Parysów

XXI/116/2020

XXI/117/2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminy Parysów wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
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Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach; do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w
Warszawie; na BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 5 170 z dnia 06.05.2020
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 5 171 z dnia 06.05.2020
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
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XXI/118/2020
XXI/119/2020

XXI/120/2020
XXI/121/2020

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Parysów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019
r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Mazowieckiemu

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020

XXI/122/2020

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu bankowego w 2020 r.

XXI/123/2020

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2020 Rady
Gminy Parysów z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parysów
w 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy
Parysów, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Parysów oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków

XXI/124/2020

XXII/125/2020

XXII/126/2020
XXII/127/2020
XXII/128/2020

XXII/129/2020

XXII/130/2020

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów
zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/60/03 Rady
Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie
zmiany prawa miejscowego

Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP; Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 8 346 z dnia 05.08.2020
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP ; Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 8896 z dnia 26.08.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Nie ogłoszono

Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa Przekazano: do Wydziału
w Gminie Parysów na rok szkolny 2020/2021
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
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XXII/131/2020
XXIII/132/2020

XXIII/133/2020
XXIII/134/2020
XXIII/135/2020

XXIII/136/2020

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Parysów
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy
Parysów nr XXI/123/2020 z dnia 19 czerwca 2020
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.
Wniebowzięcia NMP w Parysowie
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Parysów

XXIII/137/2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXIV/138/2020

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Mazowieckiemu

XXIV/139/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020

XXIV/140/2020

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
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Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP ; Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 9570 z dnia 15.09.2020
Nie ogłoszono
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP ; Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 10 552 z dnia
20.10.2020 r.
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 10 553 z dnia
20.10.2020 r.
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP; Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 10 063 z dnia
28.09.2020 r.
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XXV/141/2020
XXV/142/2020
XXV/143/2020

XXVI/144/2020
XXVI/145/2020

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Parysów w obrębach
geodezyjnych Parysów, Kozłów, Poschła,
Starowola
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020

XXVI/146/2020

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na rok 2021 r.

XXVI/147/2020

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży
drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na
rok 2021 r.

XXVI/148/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości w 2021 r. obowiązujących na
terenie Gminy Parysów

XXVI/149/2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2021
obowiązujących na terenie Gminy Parysów

XXVI/150/2020

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty

XXVI/151/2020

XXVI/152/2020

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
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Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego; na BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11
910
z dnia 03.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ;Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11
911
z dnia 03.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11
912
z dnia 03.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11
913
z dnia 03.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11
914
z dnia 03.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11
915
z dnia 03.12.2020
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
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XXVI/153/2020

XXVII/154/202
0
XXVII/155/202
0
XXVII/156/202
0

XXVII/157/202
0

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Gminy Parysów z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021”
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2020
uchylająca uchwałę NR XXVI/151/2020 Rady
Gminy Parysów z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty

XXVII/158/202
0

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Parysów na lata 2021-2030

XXVII/159/202
0

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów
na rok 2021

XXVII/160/202
0

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2021-2030
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Parysów na rok 2021

XXVII/161/202
0
XXVII/162/202
0

XXVII/163/202
0

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
W sprawie przyjęcia planów pracy Stałych
Komisji Rady Gminy Parysów na rok 2021
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Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP ; Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 13 547 z dnia
31.12.2020
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13
548
z dnia 31.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13
549
z dnia 31.12.2020
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2
429
z dnia 19.03.2021
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP ; Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13
550
z dnia 31.12.2020
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
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XXVII/164/202
0

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie
uzyskania pisemnych gwarancji ze strony
producentów szczepionek przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2

XXVII/165/202
0

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

XXVII/166/202
0

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Centrum usług społecznych w Gminie Parysów”
RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla osi
priorytetowej IX „Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem” w ramach
działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej", Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie
dostępności usług społecznych”
XXVIII/167/202 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
0
Prognozie Finansowej Gminy Parysów na lata
2020-2030
XXVIII/168/202 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
0
Parysów na rok 2020

Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP
Przekazano: do Wydziału
Prawnego i Nadzoru
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Delegatura w
Siedlcach, na BIP

Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP
Przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Siedlcach; na
BIP

7. POLITYKA SPOŁECZNA
7.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Celem działalności GOPS w Parysowie jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości, koncentruje się szczególnie na
wparciu dziecka i rodziny oraz wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych.
Do głównych zadań pracowników pomocy społecznej należą w szczególności:
 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń:
 zasiłek stały - otrzymało 16 osób na kwotę 92 362,00zł (wydano 16 decyzji)
 zasiłek okresowy - otrzymało 13 osób na kwotę 17 821,01 zł (wydano 13 decyzji)
 zasiłek celowy - otrzymało 51 osób na kwotę 25642,43 zł (wydano 51 decyzji),
 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych :
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 objęto 9 osób usługami opiekuńczymi których koszt stanowił kwotę 29 400,00 zł
(wydano 9 decyzji).
Obowiązek świadczenia usług opiekuńczych spoczywa na gminie i wynika z art. 50
ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że osobom samotnym, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości
również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 realizacja programu ,,Posiłek w szkole i w domu":
 objęto 83 dzieci, a koszt programu stanowiła kwota 24 843,00 zł.
 kierowanie do Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy
 9 osób umieszczonych jest w DPS - koszt pobytu za mieszkańców wyniósł
186 997,95 zł (wydano 9 decyzji ), udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 praca socjalna - 115 rodzin, prowadzenie pracy socjalnej przez pracowników
socjalnych stanowi priorytetowe zadanie czyli podejmowanie działań mających na
celu częściowe lub całkowite usamodzielnienie klientów pomocy społecznej.
Pracownik socjalny działa na rzecz jednostki, grupy społecznej w rozwiązywaniu
problemów oraz trudności życiowych. Zawód pracownika socjalnego wymaga nie
tylko odpowiedniego wykształcenia, ale także umiejętności pracy z trudnym
klientem, umiejętności interpersonalnych, empatii oraz dostrzeżenia potrzeb innych
ludzi. Pracownicy pomocy społecznej wspierają w trudnych chwilach, niosą otuchę
i pocieszenie, starają się w porę zapobiegać nieprawidłowościom i patologiom
społecznym. Praca socjalna to wspólne rozwiązywanie problemów na zasadzie
partnerstwa między pracownikiem socjalnym, a podopiecznym zatem wymaga od
pracownika socjalnego dużej wiedzy, doświadczenia i delikatności. Osoby i rodziny
zgłaszają się do GOPS

-u z różnymi

trudnościami, dlatego wymagają

indywidualnego podejścia w opracowaniu planu wsparcia. Zgłoszenie się
z wnioskiem o pomoc to nie tylko skompletowanie niezbędnych dokumentów w celu
ustalenia dochodu rodziny, ale głównie praca socjalna z osobą lub rodziną.
Wielokrotnie Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej z rodzinami prowadzili
następujące

działania:

przeprowadzanie
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i przygotowywanie pism na potrzeby innych instytucji, pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów poprzez prowadzenie szeregu rozmów z osobami skonfliktowanymi,
proponowanie pomocy psychologicznej, prawnej, współpraca z kuratorami
zawodowymi i społecznymi ds. rodzinnych i nieletnich, nadzór nad prawidłowością
sprawowanej władzy rodzicielskiej,

współpraca z placówkami służby zdrowia

(umawianie podopiecznych na wizyty lekarskie, monitorowanie zleceń przez lekarzy
specjalistów), poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, wzywanie pomocy
lekarskiej, karetki pogotowia w sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach posiadanych środków i możliwości
regularnie doskonalą swoje doświadczenie zawodowe w specjalistycznych szkoleniach
i konferencjach.
 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - 3 decyzji
 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny - 25
wniosków, wydano karty dla 76 osób.
W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniona jest opiekunka , które świadczy usługi
osobom starszym i niepełnosprawnym w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, opieki i pielęgnacji, integracji ze środowiskiem.
8. EDUKACJA
8.1. Placówki oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2020 wg stanu na dzień 30
września 2020 roku. Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Parysów:
 szkoły:
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Parysowie wchodząca w skład Zespołu Placówek
Oświatowych w Parysowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej
 przedszkola:
 Publiczne Przedszkole w Parysowie wchodząca w skład Zespołu Placówek
Oświatowych w Parysowie
 Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej.
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Tabela - Szkoły podstawowe rok szkolny 2019/2020
Lp.

ROK SZKOLNY
2019/2020

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

16

313

42

37

45

19

42

7

55

4

4

0

6

23

368

46

41

45

25

1

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Armii
Krajowej w Zespole
Placówek Oświatowych w
Parysowie
2
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Woli
Starogrodzkiej z
oddziałami przedszkolnymi
Razem oddziały/uczniowie –
Publiczne Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów w oddziałach
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

53

43

32

7

5

12

17

49

58

55

49

VII

VIII

Tabela - Szkoły podstawowe rok szkolny 2020/2021
Lp.

ROK SZKOLNY
2020/2021

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

16

318

37

42

37

46

19

42

53

42

8

47

8

4

4

1

6

7

5

12

24

365

45

46

41

47

25

49

58

54

1

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Armii
Krajowej w Zespole
Placówek Oświatowych w
Parysowie
2
Publiczna Szkoła
Podstawowa w Woli
Starogrodzkiej z
oddziałami przedszkolnymi
Razem oddziały/uczniowie –
Publiczne Szkoły Podstawowe

Liczba uczniów w oddziałach
I

II

III

IV

V

VI

Tabela - Publiczne Przedszkole w Parysowie z oddziałem przedszkolnym
Liczba
oddziałów

Rok szkolny 2019/2020
Dzieci wg urodzenia
2,5 - 4 lat 5 lat 6 lat
3 lat
„0”

7

34

37

52

46

Liczba
oddziałów

2,5 3 lat

Ogółem
169

7

63

Rok szkolny 2020/2021
Dzieci wg urodzenia

30

4 lat 5 lat 6 lat
„0”
41

39

54

Ogółem
164
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Tabela - Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
z oddziałem przedszkolnym
Rok szkolny 2019/2020
Liczba
oddziałów

Rok szkolny 2020/2021

Dzieci wg urodzenia

Liczba
oddziałów

3 lat 4 lat 5 lat 6 lat Ogółem
„0”
2

4

6

4

6

Dzieci wg urodzenia
3 lat

20

2

8

4 lat 5 lat 6 lat
„0”
5

5

Ogółem

5

23

8.2.Kadra pedagogiczna
W roku szkolnym 2020/2021 w gminnych przedszkolach publicznych,
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było 62
nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi.
Tabela - Kadra pedagogiczna 2019/2020
Placówki oświatowe
2019/2020

Stopień awansu zawodowego
brak

stażysta

kontraktow
y

mianowan
y

dyplomowa
ny

0

1

5

10

32

Raze
m
etaty
48

Publiczna Szkoła Podstawowa w 0
Woli Starogrodzkiej z
oddziałami

0

1

10

6

17

1

5

20

38

65

Zespół Placówek Oświatowych
w Parysowie

przedszkolnymi
Razem

0

Tabela - Kadra pedagogiczna 2020/2021
Placówki oświatowe
2019/2020

Stopień awansu zawodowego
brak

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Razem
etaty

Zespół Placówek Oświatowych
w Parysowie

0

1

6

9

31

47

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Woli Starogrodzkiej z
oddziałami przedszkolnymi
Razem

0

0

1

8

6

15

0

1

7

17

37
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Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.: wydatkowano kwotę 25 652,20zł
w szczególności na: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, kursy szkoleniowe,
warsztaty metodyczne dyrektorów szkół i nauczycieli, inne wydatki związane z doskonaleniem
zawodowym nauczycieli.
8.3.Finansowanie oświaty
Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół to jedno z najważniejszych zadań.
Gmina Parysów, podobnie jak inne gminy w Polsce, ponosi znaczny wkład finansowy
w obszarze edukacji, bowiem ustawodawstwo precyzyjnie określa wymagania ilościowe, do
których należą zapewnienie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń nauczycieli, w zależności
od stopnia awansu zawodowego, oraz zapewnienie wydatków na doskonalenie i dokształcanie
nauczycieli. Ponadto koszty stałe utrzymania placówek oświatowych zajmują również
znaczące miejsce w gminnym budżecie. Z założeń rozporządzenia MEN wynika, że subwencja
oświatowa dla samorządów powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań
oświatowych, w szczególności na bieżącą działalność szkół podstawowych, nie uwzględniając
oczywiście przedszkoli, dowozu uczniów, świetlic i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia
w rzeczywistości.
Dochody planowane w wysokości 563 307,28zł, wykonane w kwocie 563 336,46zł, co
stanowi 100,01 %. Na dochody składają się m.in.:
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie
176 453,00zł, wykonanie 172 149,28zł tj. 97,56 %
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne)
w kwocie 20 084,00zł, wykonanie 20 084,00zł tj. 100,00 %
 dotacja celowa na zakup podręczników plan 41 881,00zł, wykonanie 41 872,84zł, tj. 99,98
%
 dotacja celowa na działanie w ramach programu PROWM na lata 2014 – 2020, dotyczy
realizacji operacji „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” plan 310 689,28zł, wykonanie
310 689,28zł tj. 100,00 %.
Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 7 507 577,02zł, wykonanie wyniosło
6 670 277,63zł, co stanowi 88,85 %. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według
planu: 95 618,21zł, wykonanie 85 445,72zł, co stanowi 89,36 %. Przedszkole - wydatki bieżące
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- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie
jednostki zaplanowano 1 094 140,10zł, wykonano 1 040 389,48 zł tj. 95,09 %.
Zaplanowano kwotę 125 000,00zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inne
gminy na dzieci z terenu Gminy Parysów, wydatkowano 112 375,39zł, tj. 89,90 %.
Punkt przedszkolny przy szkole podstawowej według planu: 147 059,47zł, wykonanie
120 079,78zł, co stanowi 81,65 %.
Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci
w przedszkolu zaplanowano kwotę 147 700,00zł, a wydano 140 668,50zł tj. 95,24%.
Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach
Podstawowych zaplanowano 326 900,00zł, wydano 316 753,28zł, tj. 96,90%.
Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej (80148) zaplanowane w kwocie
510 418,84zł, wykonanie 422 503,87zł, co stanowi 82,78 %.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 41 881,00zł, wykonanie 41 872,84zł tj.
99,98%.
Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli, projekt pt. ”Wyższe kompetencje,
lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie:10.1.1 Edukacja Ogólna, plan 310 689,28 zł,
plan 335 267,28zł, wykonanie 25 226,74zł co stanowi 7,52%. Wydatki związane z realizacją
zadań z projektu pt. ”Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” wykonanie 9 735,74zł, co
stanowi 3,14%.
8.4.Dowożenie uczniów
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
dzieci do szkoły i przedszkola. Koszt roczny tego zadania własnego w 2020 roku wyniósł
56 373,25zł, w tym:
 transport uczniów do szkół ( zakup biletów miesięcznych) - 28 257,00zł,
 transport uczniów do szkół z orzeczeniami lekarskimi - 28 116,25zł.
8.5.Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Parysów rozpatrzono 2 wnioski pracodawców
o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy zdali egzamin czeladniczy lub
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egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w 2020 roku. Środki na
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pochodziły ze środków
budżetu państwa.
Tabela - Zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów

Forma przygotowania
zawodowego

Liczba
pracodawców,
którym wypłacono
dofinansowanie

1

2

Liczba
młodocianych
w odniesieniu do
liczby
pracodawców
ujętych w kol. 2
3

2

2

16 162,00

-

-

0
16 162,00

nauka zawodu

cykl 36
miesięcy

przyuczenie
do wykonywania określonej pracy

Kwota
dofinansowania

Razem

4

9. KULTURA
9.1. Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru
instytucji kultury. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 27 czerwca1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie

materiałów

bibliotecznych

oraz

ich

udostępnianie

czytelnikom,

użytkownikom. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i darowiznę.
W 2020 r. przybyło 384 woluminy. W 2020 r. Biblioteka zakupiła 367 woluminów.
Z budżetu biblioteki zakupiono 181 książek na kwotę 3.688,90zł oraz z Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskano kwotę 3.400,00zł, za którą zakupiono 186
książek.
Biblioteka udostępnia zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (księgozbiór podręczny
na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Wypożyczanie odbywa się poprzez wolny
dostęp do półek. Od listopada 2020 r. Biblioteka umożliwia korzystanie z ebooków
w konsorcjum mazowieckim Legimi, a od 2021 będzie możliwość korzystania również
z audiobooków i Academici. Gromadzenie zbiorów dostosowane jest do potrzeb, oczekiwań
czytelników. Według stanu na 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 403 czytelników.
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Wypożyczenia książek na zewnątrz i na miejscu ogółem wyniosły 5.941 woluminy. Biblioteka
na terenie naszej gminy jest skomputeryzowana i ma dostęp do Internetu.
Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2020 uchwalono Uchwałą
Nr XVIII/93/2019

Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2019 roku na kwotę

170 000,00zł. W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów
budżetowych, jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu
wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 178 400,00zł, a po stronie kosztów
178 400,00zł. Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej
w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 178 400,00zł, wykonanie wyniosło 160 344,92
zł, tj.89,88%.
10. SPORT
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są na bazie ogólnodostępnych
obiektów: boiska sportowego i kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Parysowie. Zajęcia
z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadzone są w ramach pozalekcyjnych zajęć,
prowadzonych przez Lokalnego Animatora Sportu oraz realizacja zadania publicznego Gminy
Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenie – Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Orzeł” Parysów.
W ramach aktywności fizycznej szkoły organizują także wyjazdy na basen oraz
konkursy z aktywności fizycznej i sportowej. Lokalne drużyny sportowe osiągają zadowalające
wyniki w organizowanych zawodach sportowych, zarówno na szczeblu międzygminnym,
powiatowym czy wojewódzkim.
11.OCHRONA ZDROWIA
W gminie funkcjonuje jeden podmiot opieki zdrowotnej - Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „SPES” ul. Książęca w Parysowie. Przychodnia realizuje bezpłatne świadczenia
zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia chorym
pacjentom, jak i osobom zdrowym, ciągły dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku
zamieszkania. Ponadto w przychodni prowadzony jest punkt szczepień, gabinet zabiegowy,
gabinet pielęgniarki środowiskowej i szkolnej. Funkcjonuje jedna apteka przy ul. Rynek i jeden
gabinet stomatologiczny przy ul. Borowskiej w Parysowie.
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12.KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W ostatnim czasie w gminie Parysów nastąpiło ożywienie działalności Kół Gospodyń
Wiejskich. Obecnie, jest siedem Kół Gospodyń Wiejskich, mających siedzibę w Gminie
Parysów, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, są to:
 Koło Gospodyń Wiejskich w Choinach „Choineczki”
 Koło Gospodyń Wiejskich w Łukówcu
 Koło Gospodyń Wiejskich „Paryżanki” w Parysowie
 Koło Gospodyń Wiejskich w Starowoli „Starowolanki”


Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Starogrodzkiej „Wolanka”



Koło Gospodyń Wiejskich w Stodzewiu „Stodzewianki”



Koło Gospodyń Wiejskich w Poschej.
Koła aktywnie uczestniczą w życiu społeczno – kulturalnym gminy. Panie i Panowie

działający w KGW są współorganizatorami wielu przedsięwzięć mających na celu rozwój
kulturalny gminy. Uczestniczą w wielu programach i projektach, pozyskując dofinansowanie
na działalność statutową.
13. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zaspokajanie

zbiorowych

potrzeb

wspólnoty,

w

tym

porządek

publiczny

i bezpieczeństwo obywateli, oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, należą do
zadań własnych gminy. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz niski stopień
przestępczości są jednymi z kluczowych czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności
gminy. Wśród podmiotów ratowniczych w polskim systemie zrządzania kryzysowego na
pierwszy plan wysuwają się straże pożarne, mające najwięcej zadań związanych
z rozpoznawaniem zagrożeń, gaszeniem pożarów, likwidacją skutków klęsk żywiołowych
i innych miejscowych zagrożeń. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
funkcjonuje jedna jednostka straży OSP Parysów. Na terenie gminy Parysów działa 7 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnej. Większość strażaków posiada niezbędne przeszkolenie, badania
lekarskie i ubezpieczenie. Alarmowanie strażaków odbywa się za pomocą systemu
selektywnego alarmowania oraz powiadamiania sms-em. Wyszkolenie członków OSP oraz
profesjonalne wyposażenie umożliwia podjęcie działań w zakresie gaśniczym, ratownictwa
technicznego i drogowego, a także ratownictwa medycznego. Do prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczych strażacy ochotnicy mają coraz nowocześniejszy sprzęt.
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Tabela - Wyjazdy
Jednostka

Pożar

fałszywy
alarm
1
0
0
0
0
0

ogółem

9
4
2
1
1
9

miejscowe
zagrożenie
62
3
3
1
2
4

OSP Parysów
OSP Choiny
OSP Kozłów
OSP Starowola
OSP Stodzew
OSP Wola
Starogrodzka
OGÓŁEM

26

75

1

102

72
7
5
2
3
13

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w stosunku do roku
poprzedniego nic się nie zmieniło.
Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 854 831,78zł, wykonanie 796 005,56zł tj.
93,12 %. Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
Parysów, według planu 267 250,00zł, wykonanie 224 293,36zł, co stanowi 83,93 %.
Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 586 581,78zł
wykonanie 571 712,20zł, co stanowi 97,47%, z tego na:
 modernizacja remizy OSP Kozłów, plan 198 000,00zł, wykonanie 196 886,31zł tj. 99,44 %
 przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka, plan 120 683,00zł (w części
fundusz sołecki) wykonanie 114 319,74zł tj. 94,73%
 wykonanie ogrodzenia placu wokół budynku OSP i sklepu w m. Choiny, plan 30 000,00zł
wykonanie 29 890,64zł tj. 99,6%
 wymiana dachu na budynku OSP Starowola (w części fundusz sołecki), plan 71 000,00zł
wykonanie 70 609,90zł tj. 99,45%
 wymiana dachu na budynku OSP Stodzew, plan 50 000,00zł, wykonanie 43 664,89zł tj.
87,33%
 wymiana dachu na budynku OSP Choiny, plan 70 000,00zł, wykonanie 69 738,00zł, tj.
99,63%
 doposażenie kuchni w budynku OSP Stodzew, plan 14 000,00zł, wykonanie 13 997,23zł co
stanowi 99,98% (fundusz sołecki)
 zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec, plan 32 898,78zł, wykonanie 32 605,49zł tj.
99,11% (fundusz sołecki).
W 2020 roku otrzymane dotacje celowe w wysokości 30 000,00 zł, przeznaczono na
zadania bieżące pn.: „Wymiana dachu na budynku OSP Wola Starogrodzka” w kwocie
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20 000,00zł i „Doposażenie pomieszczeń budynku OSP Kozłów w stoły i krzesła” w kwocie
10 000,00zł. W 2020 roku otrzymaną dotację celową w wysokości 10 000,00zł, przeznaczono
na zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec”.
W zaspokajaniu potrzeb bezpieczeństwa istotna jest współpraca samorządu z Policją
główną instytucją dbającą o ład i porządek publiczny. Ochroną bezpieczeństwa na terenie
Gminy Parysów zajmuje się Posterunek Policji w Pilawie, podlegający pod Komendę
Powiatową Policji w Garwolinie (KWP z siedzibą w Radomiu). Posterunek Policji obsługuje
Gminę Parysów oraz Gminę Miejską - Wiejską w Pilawie. Posterunek pracuje w systemie
całodobowym. W 2020 r. na terenie gminy miało miejsce 27 zdarzeń. Wskaźnik
wykrywalności przestępstw kryminalnych zamknął się w roku 2020 na poziomie 72,73%.
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